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Dijital kayýt sayesinde mükemmel 
görüntü kalitesi
Tarih/saat, alarm olaylarý ve kayýt 
listesine göre hýzlý arama
Kolay kýsa/hýzlý gösterim 
denetimi
Resim ve kliplerin Compact Flash 
kartlara aktarýlmasý
Bir hafta veya daha uzun süreyle 
kesintisiz kayýt

DVR1A1081 dijital video kayıt cihazı, Kapalı Devre TV 
sistemlerinde analog video kayıt cihazlarının yerine geçmek 
için ideal, mantıklı ve son derece düşük maliyetli bir 
çözümdür. Maliyetli ve sık bakım işlemlerine veya video 
bantların değiştirilmesine veya saklanmasına gerek yoktur. 
Ayrıca, dijital olması sayesinde birçok gelişmiş kayıt ve 
gösterim özelliğinin yanısıra, bir hafta veya daha uzun süreyle 
sürekli ve zaman ayarlı kayıt olanağı sağlar.

DVR1A doğrudan tek bir kameraya bağlanabileceği gibi, bir 
çoklayıcı üzerinden yönlendirilen birden fazla kamera girişine 
de bağlanabilir. Bosch ve diğer birçok marka çoklayıcı ile 
uyumludur.

Ýþlevleri

Kayıtlı görüntülere kolay erişim
En önemli avantajlarından biri, kayıtlı görüntülere kolay 
erişim olanağı sağlamasıdır. Örneğin tarih/saate göre veya 
alarm olaylarına göre arama yaparak, görüntüleri anında geri 
yükleyebilirsiniz. Kayıtlı verilerin görüntülenmesi, 
saklanması ve paylaşılmasını çok daha kolay hale getirmek 
için, bir düğmeye dokunarak tek tek kareleri veya videoyu bir 
Compact Flash karta ve ardından bir bilgisayara 
aktarabilirsiniz. Video verileri, bilgisayar platformlarıyla 
uyumluluk sağlamak amacıyla M-JPEG formatında saklanır.

Kullanımı kolaydır
DVR1A'nın karakteristik özelliği kolay kullanım olanağı 
sağlamasıdır. Kısa/hızlı gösterim denetimi gibi basit ön panel 
denetimleri sayesinde, (bağlanacak bir monitörde gösterilen) 
menü içinde son derece kolay bir biçimde gezinebilir, 
seçenekler arasından seçim yapabilir ve resimleri 
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, birlikte verilen bir uzaktan 
kumanda ile de kullanılabilir. IR sensörü içeren opsiyonel bir 
kablo sayesinde, kayıt cihazı görüş alanının dışında olsa bile 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
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Bosch Güvenlik Sistemleri

Daha fazla bilgi için lütfen þu adresi ziyaret edin: 

www.boschsecuritysystems.com

Olay tetiklemeli kayıt
Doğrudan DVR cihazına bağlanacak bir alarm ile kayıt işlemi 
devreye alınabilir. Tüm video görüntüleri bir arabellekten 
geçer. Bir alarm devreye girdiğinde, alarmdan hemen önce 
kaydedilen video görüntüsü sabit diske kaydedilir ve bu 
sayede kullanıcılar, alarma neden olan olayları daha sonra 
izleyebilir. Kullanıcılara optimum görüntü kalitesi veya daha 
uzun kesintisiz kayıt süresi sağlayan çeşitli kayıt modları 
bulunmaktadır.

Ekstra güvenlik
Şifre koruması sayesinde, menülerde ayarları değiştirme 
yetkileri tam olarak belirlenebilir.

Kurulum/Yapýlandýrma Açýklamalarý

Teknik Spesifikasyonlar

DVR1A1081 Dijital Video Kayýt Cihazý

Video formatý PAL/NTSC

Video giriþi 1 kamera giriþi (BNC), 1 Vpp, 75 Ohm

Video çýkýþý 1 video çýkýþý (BNC), ana monitör için, 

1 Vpp, 75 Ohm

Video sýkýþtýrma M-JPEG

Video çözünürlüðü 720 x 576 (PAL) 720 x 484 (NTSC)

Video ekraný Canlý ve sonradan gösterim için tam ekran

Alarm giriþi Var

Alarm çýkýþý Var (maks. 24Vdc/2Adc)

Sabit Disk Sürücü 

kapasitesi

80 Gb

Kayýt modu Sürekli, zaman ayarlý, programlý veya olay 

kaydý

Kayýt hýzý 50 görüntü/sn. (PAL) 

60 görüntü/sn. (NTSC)

Gösterim hýzý 50 görüntü/sn. (PAL) 

60 görüntü/sn. (NTSC)

Görüntü arama Tarih/saat, kayýt listesi veya olay (alarm)

Video kayýt 

algýlamasý

Var

Olay kaydý Var

Kullanýcý arabirimi Menüyle çalýþýr

Ayar Ekran üzeri menüsü ile

Kullanýcý giriþ 

aygýtý

Ön panel tuþ takýmý, uzaktan kumanda

(Kablolu alýcýlý IR)

Görüntü aktarma Dahili Compact Flash yuvasý

Güvenlik Þifre korumasý

Güç kaynaðý 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Güç tüketimi < 40 W

Zamanlayýcý Haftalýk zamanlayýcý, dahili gerçek zamanlý 

saat

Denetim baðlantýsý RS-232, 9 pimlik D-Sub konektör

Boyutlar (GxYxD) 346x88x269 mm / 13,6x3,5x10,5 inç

Aðýrlýk 5,2 kg / 11,5 lbs.

Çalýþma sýc. 0°C - +40°C / 32°F - 104°F

Sipariþ Bilgileri
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