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u Överlägsen bildkvalitet med digital inspelning

u Snabbsökning utifrån datum/tid, larmhändelser och
inspelningslista

u Lättanvänd uppspelningskontroll med vridbar
manöverknapp

u Exportera bilder och videoklipp till Compact Flash-
kort

u Kontinuerlig inspelning i en vecka eller längre

Den digitala videoinspelaren DVR1A1081 är ett
perfekt, logiskt och mycket kostnadseffektivt alternativ
för analoga videobandspelare i CCTV-system. Inget
dyrt och ofta förekommande underhåll behövs, och
inte heller några videoband som måste bytas och
lagras. Eftersom den är digital får du dessutom många
avancerade in- och uppspelningsfunktioner
tillsammans med kontinuerlig inspelning eller
inspelning med tidsintervall i en vecka eller längre.
Du kan ansluta DVR1A direkt till en enstaka eller flera
kameraingångar som omdirigeras via en
multiplexenhet. Enheten kan användas med
multiplexenheter från Bosch (inklusive Eazeo Mux.)
och många andra tillverkare.

Funktioner

Enkel åtkomst till lagrade bilder
En av de stora fördelarna är att du enkelt kommer åt
lagrade bilder. Sök utifrån exempelvis datum/tid eller
larmhändelser och bilderna hämtas omedelbart. För
att göra det ännu enklare att visa, lagra och dela
inspelade data kan du exportera enstaka bilder eller
videoklipp till ett Compact Flash-kort genom att bara
trycka på en knapp och sedan överföra allt till en
dator. Videodata lagras i M-JPEG-format så att
kompatibiliteten med flera olika datorplattformar
säkerställs.

Lättanvänd
En utmärkande egenskap för DVR1A är att den är
lättanvänd. Med de lättanvända kontrollerna på
frontpanelen, inklusive uppspelningskontroll med en
vridbar manöverknapp, kan du mycket enkelt navigera i
menyn (som visas på en ansluten monitor), välja
alternativ och visa bilder. Du kan även styra den med
en fjärrkontroll som finns som tillval. Med en
tillvalskabel med IR-sensor kan du använda
fjärrkontrollen även om inspelaren inte syns.

Händelsestyrd inspelning
Inspelningen kan startas av ett larm som är direkt
anslutet till DVR-enheten. Alla videobilder passerar
genom en buffert. När ett larm aktiveras överförs
videobilderna som spelades in strax innan larmet
utlöstes till hårddisken så att användare kan visa
händelserna som ledde fram till larmet vid ett senare
tillfälle. Du har flera olika inspelningslägen att välja
bland så att du kan välja optimerad bildkvalitet eller
längre avbrottsfria inspelningsperioder.

Extra säkerhet
Med lösenordsskyddet kan du exakt styra vem som
kan ändra inställningarna i menyn.



Installations-/konfigurationsanteckningar

1 Monitor

2 Kameror

3 Multiplexerenhet
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Tekniska specifikationer

Elektriskt

Videoformat PAL/NTSC

Videoingång 1 kameraingång (BNC), 1 Vpp, 75 ohm

Videoutgång 1 videoutgång (BNC) för huvudmonitor,
1 Vpp, 75 ohm

Videokomprimering M-JPEG

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

Videovisning Fullskärmsvisning för live-spelning och
uppspelning

Larmingång Ja

Larmutgång Ja (max. 24 V DC/2 A DC)

Hårddisklagring 80 GB

Inspelningsläge Kontinuerlig inspelning, inspelning med
tidsintervall, schemalagd inspelning eller
händelseinspelning

Inspelningshastighet 50 bilder/sek. (PAL)

 60 bilder/sek. (NTSC)

Uppspelningshastighet 50 bilder/sek. (PAL)

 60 bilder/sek. (NTSC)

Uppspelningssökning Datum/tid, inspelningslista eller händelse
(larm)

Upptäcka videoavbrott Ja

Händelselogg Ja

Användargränssnitt Menystyrt

Inställning Via menyer på skärmen

Användarens
inmatningsenhet

Knappsats på frontpanelen, fjärrkontroll (IR
med kabelansluten mottagare)

Bildexport Inbyggd Compact Flash-kortplats

Säkerhet Lösenordsskydd

Strömförsörjning 100–240 V AC, 50/60 Hz

Effektförbrukning < 40 W

Tidur Veckotidur, inbyggd realtidsklocka

Styrningsanslutning RS-232, 9-stifts D-Sub-anslutning

Mått (b x h x d) 346 x 88 x 269 mm

Vikt 5,2 kg

Drifttemperatur 0-40 °C (32-104 °F)

Beställningsinformation

DVR1A1081 – digital videoinspelare
1 kanal, PAL/NTSC, 100-240 V AC, 50/60 IPS, 80 GB
Ordernummer DVR1A1081

DVR1A1081U digital videoinspelare (Storbritannien)
1 kanal, PAL/NTSC, 100-240 V AC, 50/60 IPS, 160 GB
(Storbritannien)
Ordernummer DVR1A1081U

Hårdvarutillbehör

RC283511/01 IR-fjärrkontroll
För övervakningssystem i färg, PAL/NTSC
Ordernummer RC283511/01

VSS7914/00T IR, förlängningskabel för DVR1A, B och C
Används med DVR1B1161 eller DVR1C1161, 10 m,
PAL/NTSC
Ordernummer VSS7914/00T
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