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u Digitale opnamen van uitstekende beeldkwaliteit

u Snel zoeken op datum/tijd, alarmen en opnamenlijst

u Eenvoudig afspelen via jog/shuttle-controller

u Beelden en clips exporteren naar Compact Flash-
kaarten

u Ononderbroken opnamen gedurende minimaal een
week

De DVR1A1081 Harddisk-recorder is een zeer
geschikte, logische en uiterst voordelige vervanger
voor analoge videorecorders in CCTV-systemen. U
hoeft geen duur periodiek onderhoud uit te voeren of
videotapes te verwisselen en te bewaren. En omdat
deze recorder digitaal is, biedt hij veel geavanceerde
opname- en weergavefuncties, en kunt u gedurende
minimaal een week continu opnamen of timelapse-
opnamen maken.
De DVR1A kan rechtstreeks op één camera of via een
multiplexer op meerdere camera-ingangen worden
aangesloten. De DVR1A is compatibel met multiplexers
van Bosch (inclusief Eazeo) en een groot aantal andere
merken.

Basisfuncties

Eenvoudige toegang tot opgeslagen beelden
Een van de belangrijkste voordelen is de eenvoudige
toegang tot opgeslagen beelden. Als u bijvoorbeeld op
datum/tijd of alarmgebeurtenissen zoekt, worden de
beelden onmiddellijk teruggehaald. Het weergeven,
opslaan en delen van opgenomen gegevens,
afzonderlijke beelden of video wordt nog eenvoudiger
doordat deze met één druk op de knop kunnen
worden geëxporteerd naar een Compact Flash-kaart en
vervolgens naar een pc kunnen worden overgebracht.

Beeldgegevens worden in de indeling M-JPEG
opgeslagen zodat ze compatibel zijn met andere
computerplatforms.

Eenvoudig in gebruik
Gebruiksgemak kenmerkt de DVR1A. De eenvoudige
bedieningselementen aan de voorzijde, waaronder de
jog/shuttle-controller, maken het wel erg eenvoudig
om door het menu (dat wordt weergegeven op een
aangesloten monitor) te navigeren, opties te
selecteren en beelden weer te geven. U kunt de
recorder ook bedienen met een afstandsbediening
(optioneel). Een optionele verlengkabel met
infraroodsensor maakt bediening op afstand mogelijk,
zelfs als de recorder buiten het gezichtsveld staat.

Opname bij gebeurtenis
Een opname kan worden geactiveerd via een alarm dat
rechtstreeks op de DVR is aangesloten. Alle
videobeelden gaan door een buffer. Als een alarm
wordt geactiveerd, wordt het beeldmateriaal dat net
voor het alarm is opgenomen naar de harde schijf
overgebracht. Hierdoor kunnen gebruikers de
gebeurtenissen die tot het alarm hebben geleid op een
later tijdstip bekijken. Er zijn verschillende
opnamemodi beschikbaar. Dit geeft gebruikers de
keuze uit een optimale beeldkwaliteit of langere
ononderbroken opnameperioden.



Extra beveiliging
Dankzij de wachtwoordbeveiliging kunt u precies
bepalen wie de instellingen in het menu kan wijzigen.

Installatie/configuratie

1 Monitor

2 Camera's

3 Multiplexer

4 DVR1A digitale videorecorder

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Videonorm PAL/NTSC

Video-ingang 1 camera-ingang (BNC), 1 Vtt, 75 ohm

Video-uitgang 1 video-uitgang (BNC) voor hoofdmonitor,
1 Vtt, 75 ohm

Videocompressie M-JPEG

Videoresolutie 720x576 (PAL), 720x484 (NTSC)

Videoweergave Volledige weergave in live- en afspeelmodus

Alarmingang Ja

Alarmuitgang Ja (max. 24 VDC/2 ADC)

Opslagruimte harde
schijf

80 GB

Opnamemodus Continue, time-lapse, geprogrammeerde of
gebeurtenisopnamen

Opnamesnelheid 50 beelden/sec. (PAL)

 60 beelden/sec. (NTSC)

Weergavesnelheid 50 beelden/sec. (PAL)

 60 beelden/sec. (NTSC)

Opname zoeken Datum/tijd, opnamenlijst of gebeurtenis
(alarm)

Detectie beeldverlies Ja

Gebeurtenissenlogboek Ja

Gebruikersinterface Menubesturing

Installatie Via menu's op het scherm

Gebruikersinvoer Toetsen op frontpaneel, afstandsbediening
(infrarood met bedrade ontvanger)

Beeld exporteren Ingebouwde Compact Flash-kaartlezer

Beveiliging Wachtwoordbeveiliging

Voeding 100–240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik <40 W

Timer Wekelijkse timer, ingebouwde real-time
klok

Aansluiting voor
besturing

RS-232, 9-pins D-Sub-aansluiting

Afmetingen (B x H x D) 346 x 88 x 269 mm

Gewicht 5,2 kg

Bedrijfstemperatuur +0 °C tot +40 °C

Bestelinformatie

DVR1A1081 Harddisk-recorder
1 kanaal, PAL/NTSC, 100-240 V AC, 50/60 IPS, 80 GB
Opdrachtnummer DVR1A1081

DVR1A1081U Harddisk-recorder (Verenigd Koninkrijk)
1 kanaal, PAL/NTSC, 100-240 V AC, 50/60 IPS, 80 GB
(versie voor Verenigd Koninkrijk)
Opdrachtnummer DVR1A1081U

Hardware-accessoires

RC283511/01 infrarood afstandsbediening
Voor kleurenobservatiesystemen, PAL/NTSC
Opdrachtnummer RC283511/01

VSS7914/00T verlengkabel voor infraroodoog voor
DVR1A, B en C
Voor gebruik met DVR1B1161 of DVR1C1161, 10 m,
PAL/NTSC
Opdrachtnummer VSS7914/00T
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