
System telewizji przemysłowej (CCTV) | VIDOS‑NVR

System VIDOS‑NVR, oferujący długookresowy zapis
obrazu, stanowi część wizyjnej instalacji do rejestracji
obrazu i dźwięku opartej na sieci IP. Dzięki współpracy
trzech kluczowych elementów: oprogramowania
zarządzającego, platformy serwerowej oraz macierzy RAID
5, system VIDOS-NVR może być bez ograniczeń skalowany
do obsługi dowolnej liczby kamer i użytkowników.

System VIDOS-NVR odbiera poprzez sieć strumienie
wizyjne w standardach MPEG-4 i MPEG-2 z nadajników
wizyjnych IP serii VIP i VideoJet. Ponieważ system VIDOS-
NVR oparty jest na sieci, zasadniczo różni się on od
konwencjonalnych systemów zapisu, wykorzystujących
cyfrowe rejestratory wizyjne (DVR) i magnetowidy (VCR).
System NVR może być umieszczony praktycznie w
dowolnym miejscu w sieci, natomiast rejestratory wizyjne
i magnetowidy „przywiązane” są do miejsca, gdzie kończą
się kable wizyjne z kamer. Serwer VIDOS-NVR posiada
pojedyncze złącze sieci gigabitowej Ethernet, a
rejestratory wizyjne i magnetowidy wyposażone są w
oddzielne złącza wizyjne dla każdej kamery. Prostota
okablowania jest istotną przyczyną rosnącej popularności
systemów zapisu obrazu opartych na sieciach IP.

Technologia automatycznego uzupełniania sieciowego
(ANR; zgłoszenie patentowe) zapewnia, że żaden zapisany
obraz nie zostanie utracony z powodu awarii sieci IP. W
pewnych zastosowaniach awarie sieci stanowią poważny
problem, natomiast nawet chwilowa utrata obrazu jest nie
do przyjęcia.

Jeśli część sieci wizyjnej jest narażona na zakłócenia (jak
np. w sieciach bezprzewodowych na parkingach, wzdłuż
autostrad lub szlaków kolejowych), niebezpieczeństwo
awarii sieci lub występowania nadmiernych zakłóceń może
być jeszcze większe. Dzięki monitorowaniu każdego
nadajnika przez serwer VIDOS-NVR, nie zostanie utracony
żaden obraz. Jeśli nadajnik jest niedostępny przez sieć, w
dalszym ciągu zapisuje on obrazy lokalnie na karcie
pamięci Flash (VideoJet 10) lub na wewnętrznym dysku
twardym (VideoJet 8000/8008). Po przywróceniu
komunikacji nadajnik wznawia transmisję obrazów
bieżących i uzupełnia braki w materiale wizyjnym
zapisywanym na serwerze NVR.

Oprogramowanie zarządzające VIDOS-NVR dostępne jest
na serwerze NVR w trzech wersjach: z licencją do zapisu
obrazu z 16, 32 lub 64 kanałów. Oprogramowanie to służy
do skonfigurowania każdego serwera NVR; po zakończeniu
instalacji oraz konfiguracji system VIDOS-NVR pracuje
bezkolizyjnie w tle, zarządzając połączeniami, dostępem i
zapisem.

VIDOS‑NVR
▶ Zapis, odtwarzanie i archiwizacja obrazu oraz dźwięku

▶ Wszechstronne funkcje wyszukiwania

▶ Obsługa technologii ANR (zgłoszenie patentowe)

▶ Wszechstronne funkcje zapisu

▶ Autoryzacja obrazu

▶ Łatwa instalacja i obsługa

▶ Interfejs GigabitEthernet

▶ Nieograniczona skalowalność
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System VIDOS-NVR został przetestowany pod względem
kompatybilności z montowanym w szafie typu Rack 19"
serwerem VIDOS-NVR. Serwer ten gwarantuje wysoką
wydajność oraz niezawodność (licencja nabywana
oddzielnie).

Każdy serwer VIDOS-NVR przesyła strumieniowo
przychodzący do zapisu obraz i dźwięk do jednej lub
dwóch macierzy dyskowych RAID 5. Macierze dyskowe do
montażu w szafie typu Rack 19" dostępne są w różnych
pojemnościach od 960 GB do 6,4 TB oraz z 6 - 16 dyskami
twardymi z możliwością wymiany w czasie pracy (hot-
swap). W zależności od konfiguracji, system ten oferuje
tygodnie, a nawet miesiące zapisu obrazu.

Planowanie

1 VideoJet 1000 lub inny nadajnik jednokanałowy

2 VideoJet 8008 lub inny nadajnik wielokanałowy

3 Serwer NVR z uruchomionym oprogramowaniem VIDOS-NVR

Dołączone części

Ilość Element

1 Oprogramowanie VIDOS-NVR na płycie CD-ROM (zainstalowa-
ne także w zamówionym urządzeniu)

1 Skrócona instrukcja obsługi

1 Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi

Dane techniczne

Wymagania systemowe

Sprzęt Komputer PC

Procesor Pentium III Xeon lub IV, 1,8 GHz lub szybszy

Interfejs dysku
twardego

IDE lub nowszy; opcjonalnie SCSI II, SCSI Ultra lub łą-
cze światłowodowe

Pamięć RAM 1024 MB

System opera-
cyjny

Windows 2000 w wersji 32-bitowej
Windows Server 2003 w wersji 32-bitowej

Karta graficzna VGA

Karta sieciowa 100/1000 Mb

Wolne miejsce
na dysku twar-
dym
(do instalacji)

20 MB

Funkcje oprogramowania

Ustawienia Scentralizowane nastawy z dowolnego autoryzowane-
go komputera PC
Dostęp poprzez oprogramowanie VIDOS lub zintegro-
wany serwer sieciowy

Nośniki danych Dostępne są wszystkie nośniki danych (dyski twarde,
macierze RAID), zależnie od systemu operacyjnego

Tryb przechowy-
wania danych

Tryb liniowy lub pierścieniowy (oparty na pojemności)

Uaktywnienie Ciągłe
Zgodnie z harmonogramem
Po wyzwoleniu alarmu

Zapis Nazwa kamery

Konfiguracja Limit szerokości pasma
Częstotliwość odświeżania
Jakość obrazu

Rodzaj zapisu Dane wizyjne
Dane foniczne

Uwierzytelnianie Autoryzacja

Wyszukiwanie
Parametry

Godzina
Data
Zdarzenie
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Odtwarzanie Odtwarzanie poprzez oprogramowanie VIDOS lub Ar-
chive Player w każdej sieci IP (LAN/WAN) 
Jednoczesny zapis, odtwarzanie i archiwizacja 
Zaawansowane funkcje odtwarzania

Rozbudowa Nieograniczona możliwość rozbudowy systemu po-
przez dodanie: kamer, serwerów wizyjnych, urządzeń
archiwizujących lub macierzy dyskowych 
i modułów VIDOS‑NVR

Zamówienia - informacje

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR VIDOS 16 kanałów

MVC-BNVR-016

MVC BNVR 032
VIDOS-NVR VIDOS 32 kanałów

MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR VIDOS 64 kanałów

MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR VIDOS 16 kanałów 5 szt.

MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR VIDOS 32 kanałów 5 szt.

MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR VIDOS 64 kanałów 5 szt.

MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR VIDOS 16 kanałów 10 szt.

MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR VIDOS 32 kanałów 10 szt.

MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR VIDOS 64 kanałów 10 szt.

MVC-BNVR-064D

MVC XNVR 1632
VIDOS-NVR Rozbudowa z 16 do 32 kanałów

MVC-XNVR-1632

MVC XNVR 1664
VIDOS-NVR Rozbudowa z 16 do 64 kanałów

MVC-XNVR-1664

MVC XNVR 3264
VIDOS-NVR Rozbudowa z 32 do 64 kanałów

MVC-XNVR-3264

Sprzęt

Serwer zarządzający MHW-SE1M1-US na
rynek amerykański
Mały serwer Bosch VMS / VIDOS‑NVR (Entry
Level), amerykański zestaw lokalizacyjny

MHW-SE1M1-US

Serwer zarządzający MHW-SE1M1-DE na
rynek niemiecki
Mały serwer Bosch VMS / VIDOS‑NVR (Entry
Level), niemiecki zestaw lokalizacyjny

MHW-SE1M1-DE

Serwer zarządzający MHW-SE1M1-UK na
rynek brytyjski
Mały serwer Bosch VMS / VIDOS‑NVR (Entry
Level), brytyjski zestaw lokalizacyjny

MHW-SE1M1-UK

Serwer zarządzający MHW‑SM4M1‑US na
rynek amerykański
Kamery CS/rejestratory NVR systemu
Bosch VMS (małe/duże środowisko), amery-
kański zestaw lokalizacyjny

MHW-SM4M1-US

Zamówienia - informacje

Serwer zarządzający MHW‑SM4M1‑DE na
rynek niemiecki
Kamery CS/rejestratory NVR systemu
Bosch VMS (małe/duże środowisko), nie-
miecki zestaw lokalizacyjny

MHW-SM4M1-DE

Serwer zarządzający MHW‑SM4M1‑UK na
rynek brytyjski
Kamery CS/rejestratory NVR systemu
Bosch VMS (małe/duże środowisko), brytyj-
ski zestaw lokalizacyjny

MHW-SM4M1-UK

Serwer zarządzający MHW-SM4M1-FR na
rynek francuski
Kamery CS/rejestratory NVR systemu
Bosch VMS (małe/duże środowisko), francu-
ski zestaw lokalizacyjny

MHW-SM4M1-FR

Serwer zarządzający MHW‑SE3M1‑120 na
rynek amerykański
VIDOS‑NVR 600 GB (małe środowisko), ame-
rykański zestaw lokalizacyjny

MHW-
SE3M1-120US

Serwer zarządzający MHW‑SE3M1‑120 na
rynek niemiecki
VIDOS‑NVR 600 GB (małe środowisko), nie-
miecki zestaw lokalizacyjny

MHW-
SE3M1-120DE

Serwer zarządzający MHW‑SE3M1‑120 na
rynek brytyjski
VIDOS‑NVR 600 GB (małe środowisko), bry-
tyjski zestaw lokalizacyjny

MHW-
SE3M1-120UK

Serwer zarządzający MHW-SE3M1-120FR
na rynek francuski
VIDOS‑NVR 600 GB (małe środowisko), fran-
cuski zestaw lokalizacyjny

MHW-
SE3M1-120FR
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