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DVR1A1081 digital videoopptaker er en ideell, logisk
og svært kostnadseffektiv erstatning for analoge
videoopptakere i ITV-systemer. Det er ikke behov for
dyrt og hyppig vedlikehold, og du slipper bytting og
oppbevaring av videokassetter. Den er digital og tilbyr
mange avanserte opptaks- og avspillingsfunksjoner i
tillegg til kontinuerlig opptak eller tidsintervallopptak i
opptil en uke eller lenger.
DVR1A kan kobles direkte til ett kamera eller til flere
kamerainnganger rutet via en multiplekser. Den er
kompatibel med Bosch (inkludert Eazeo-multiplekser)
og mange andre multipleksermerker.

Funksjoner

Enkel tilgang til lagrede bilder
En av hovedfordelene er den enkle tilgangen til lagrede
bilder. Søk for eksempel etter dato/klokkeslett eller
alarmhendelser, og bildene hentes umiddelbart.
Individuelle bilder eller videoopptak kan enkelt
eksporteres til et Compact Flash-kort for å gjøre det
enda enklere å vise, lagre og dele data som er tatt opp,
deretter kan de overføres til en PC. Videodata er lagret
i M-JPEG-format for å sikre kompatibilitet på tvers av
datamaskinplattformer.

Enkel å bruke
DVR1A kjennetegnes av brukervennligheten. Enkel
frontpanelstyring, inkludert jog/shuttle-kontroll for
avspilling, gjør det utrolig enkelt å navigere gjennom
menyen (som vises på en tilkoblet monitor), velge
alternativer og vise bilder. Det er også mulig å bruke
systemet med en fjernkontroll som følger med. En
valgfri kabel som har en IR-sensor, aktiverer
fjernkontrollen selv om opptakeren er utenfor
siktelinjen.

Hendelsesutløst opptak
Opptak kan utløses av en alarm som er koblet direkte
til DVRen. Alle videobildene går gjennom en buffer. Når
en alarm aktiveres, overføres videoopptakene fra tiden
like før alarm til harddisken. Dette gjør at brukerne kan
se hendelsene som skjedde forut for alarmen, på et
senere tidspunkt. Forskjellige opptaksmodi er
tilgjengelig. Dette gir brukerne valget mellom
optimalisert bildekvalitet eller lengre uavbrutte
opptaksperioder.

Ekstra sikkerhet
Passordbeskyttelse gjør det mulig å bestemme
nøyaktig hvem som kan endre innstillingene i menyen.



Tekniske spesifikasjoner

Elektrisk informasjon

Videoformat PAL/NTSC

Videoinngang 1 kamerainngang (BNC), 1 Vpp, 75 ohm

Videoutgang 1 videoutgang (BNC) for hovedmonitor,
1 Vpp, 75 ohm

Videokomprimering M-JPEG

Videooppløsning 720 x 576 (PAL), 720 x 484 (NTSC)

Videoskjerm Full skjerm for sanntid og avspilling

Alarminngang Ja

Alarmutgang Ja (maks. 24 VDC / 2 ADC)

HDD-lagring 80 GB

Opptaksmodus kontinuerlig opptak, tidsintervallopptak,
planlagt opptak eller hendelsesopptak

Opptakshastighet 50 bilder/sek (PAL)

 60 bilder/sek (NTSC)

Avspillingshastighet 50 bilder/sek (PAL)

 60 bilder/sek (NTSC)

Avspillingssøk Dato/kl.slett, opptaksliste eller hendelse
(alarm)

Deteksjon av videotap Ja

Hendelseslogg Ja

Brukergrensesnitt Menystyrt

Oppsett Via skjermmenyer

Enhet for brukerinndata Tastatur på frontpanel, fjernkontroll (IR med
kablet mottaker)

Bildeeksport Innbygd Compact Flash-spor

Sikkerhet Passordbeskyttelse

Strømforsyning 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strømforbruk < 40 W

Timer Ukentlig timer, innebygd sanntidsklokke

Kontrolltilkobling RS-232, 9-pinners D-Sub-kontakt

Mål (B x H x D) 346 x 88 x 269 mm (13,6 x 3,5 x 10,5")

Vekt 5,2 kg

Driftstemperatur +0 °C til +40 °C (+32 °F til +104 °F)

Bestillingsinformasjon

DVR1A1081 digital videoopptaker
Ordrenummer DVR1A1081

DVR1A1081U digital videoopptaker (Storbritannia)
Ordrenummer DVR1A1081U

RC283511/01 – IR-fjernkontroll
Ordrenummer RC283511/01

VSS7914/00T IR-øye, forlengelseskabel for DVR1A, B og
C
Ordrenummer VSS7914/00T
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