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u Cenově výhodné, bezpečné vestavěné provedení

u Účinná komprese souborů MPEG-4

u Zobrazení a nahrávání obrazu v rozlišení CIF, 2CIF
nebo 4CIF

u Ovládání otočných dome kamer od společnosti
Bosch i jiných výrobců

u Export na paměťová zařízení USB nebo pomocí
volitelné zapisovací jednotky disků DVD

Univerzální digitální videorekordér Divar MR poskytuje
kompaktní a praktické řešení správy systémů
průmyslové televize CCTV v uzavřené jednotce „vše
v jednom“. Umožňuje vysoce kvalitní digitální
nahrávání až 16 kanálů, přičemž má k dispozici vnitřní
paměť s kapacitou až 2 TB. Digitální videorekordér
Divar MR se pyšní výjimečnou kvalitou obrazu a
vysokou úrovní pokročilých funkcí. Velmi důležitými
vlastnostmi jeho konstrukce jsou snadné použití a
univerzálnost, které zajišťují bezproblémovou správu a
nahrávání.

Funkce

Digitální videorekordér Divar MR nabízí vysoce kvalitní
digitální nahrávání v reálném čase až 16 kanálů.
Můžete sledovat obrazy z kamer, ovládat kamery,
zpracovávat poplachy a kontrolovat stav zařízení přes
jedno praktické rozhraní. Mezi další vlastnosti
digitálního videorekordéru Divar MR patří:

• Vyšší čistota obrazu pro lepší rozpoznávání
v nahraných videozáznamech

• Delší doba nahrávání
• Rozšířený rozsah funkcí
• Více možností propojení
• Výkonné vyhledávací funkce
• Synchronizovaný zvuk
• Dálková konfigurace a správa
• Malé požadavky na údržbu

• Nižší celkové náklady na pořízení a provoz

Kvalita obrazu
Digitální videorekordér Divar MR poskytuje vynikající
kvalitu obrazu. Vysoce účinná komprese MPEG-4
významně snižuje požadavky na šířku pásma a
paměťovou kapacitu v porovnání s technologiemi JPEG
a wavelet. Lze tak uložit více detailů a prodloužit doby
uchování záznamů, zatímco se sníží celkové náklady na
ukládání. Videorekordér Divar zajišťuje současné
nahrávání všech kanálů v reálném čase v rozlišení CIF.
Pro zachycení více detailů scény v aplikacích, kde je
potřeba zřetelnější zobrazení, použijte rozlišení 4CIF.

Více způsobů ovládání
Rozmanitost způsobů ovládání přispívá k tomu, že se
jedná o mimořádný systém s vysokým stupněm
provozní flexibility. Při použití klávesnice IntuiKey od
společnosti Bosch je jednoduché ovládání systému na
dosah ruky. Pro rychlý přístup k systému můžete také
použít ovládací tlačítka a kolečko na předním panelu
digitálního videorekordéru Divar MR, infračervené
dálkové ovládání nebo standardní myš.
Kromě těchto možností ovládání lze použít intuitivní
počítačový software Divar MR Control Center pro
snadnou správu více videorekordérů Divar MR ve
sledovacím systému. Software Divar MR Control
Center poskytuje úplnou vzdálenou správu, včetně
sledování a ovládání živého obrazu, přehrávání,



konfigurace a dálkového vyrozumění o poplachu.
Pomocí softwaru Control Center jsou veškeré operace
a ovládání centralizované a vytvářejí tak vysoce
přizpůsobitelné řešení správy videodat.
Pro zajištění většího pohodlí můžete sledovat živý
obraz pomocí internetového prohlížeče. To vám
poskytuje volný přístup k obrazům z digitálního
videorekordéru Divar MR prakticky odkudkoliv.

Vestavěné provedení
Vestavěné provedení digitálního videorekordéru
Divar MR nabízí vyšší úroveň zabezpečení proti útokům
ze sítě než tradiční systémy a má menší požadavky na
údržbu. Není potřebné instalovat opravy softwaru a
aktualizace antivirové ochrany, přesto zůstává úroveň
zabezpečení nahrávek vysoká. Snadné nastavení a
obsluha integrované architektury rekordéru Divar MR
usnadňuje práci osobám provádějícím instalaci i
uživatelům.

Pohodlí při používání
Videorekordér Divar obsahuje rozsáhlou sadu funkcí
navržených pro zvýšení pohodlí při jeho používání:

• Snadné porovnání dřívějších a právě probíhajících
událostí současným sledováním živého a
přehrávaného obrazu v různých obrazových panelech

• Okamžitá reakce na události pomocí funkcí
okamžitého přehrávání a nahrávání – okamžité
nahrávání se spouští jedním stisknutím vyhrazeného
tlačítka

• Automatická ochrana nahrávek důležitých událostí
před přepsáním

• Rychlé nalezení událostí pomocí funkce inteligentního
vyhledávání Smart Search pro automatické zjištění
změn v libovolné zvolené oblasti obrazu

• Automatická aktivace oznámení e-mailem, pokud
nastanou zvolené události

Součástí exportu videozáznamů je jednoúčelová
aplikace Archive Player, která umožňuje přehrávat
videozáznamy v počítači, aniž by bylo nutné instalovat
další software. Aplikace Archive Player také umožňuje
ověřit pravost nahraných obrazů, takže při soudních
sporech lze odhalit nebo vyloučit zfalšování
videozáznamů.

Komplexní rozhraní
Flexibilní možnosti propojení zjednodušují připojení
k různým externím zařízením.

• Až 16 kanálů pro vstup a výstup videodat
• Výstupy BNC pro monitor VGA a dva monitory CVBS
• Audiovstupy (4 nebo 8) a audiovýstup
• Síťové připojení Ethernet 10/100BaseT
• Až 16 poplachových vstupů a 8 výstupů
• Připojení Bi-Phase umožňuje použít jeden kabel

k ovládání kamer PTZ od společnosti Bosch až do
vzdálenosti 1,5 km

• Ovládání systémů PTZ od jiných výrobců pomocí
propojení přes rozhraní RS422/RS485

• Konektory USB na přední a zadní straně – pro
připojení myši k ovládání uživatelského rozhraní nebo
pro archivaci videozáznamů na paměťovou kartu USB
Memory Stick nebo podobné zařízení

Poznámka: nabídka na obrazovce (OSD) je u rekordéru
Divar MR optimalizovaná pro monitor VGA. Nabídku na
obrazovce (OSD) lze zobrazit pomocí kompozitního
výstupu MONITOR A, ale kvalita zobrazení nabídky
(OSD) je snížená. Doporučujeme použít výstup VGA
MONITOR A jednotky.

Aplikace
Digitální videorekordér Divar MR je k dispozici ve
verzích pro 8 nebo 16 kanálů, s různými kapacitami
pevných disků a interní zapisovací jednotkou disků
DVD, pokud je vyžadována. Řada Divar MR dodává
komplexní řešení, které je optimální pro aplikace, jako
jsou:

• Maloobchodní prodejny
• Školy
• Bytové domy
• Hotely

Vysoce flexibilní nahrávání a uchovávání umožňují
přizpůsobit obsah videozáznamů a paměť vašim
konkrétním potřebám, čímž vám pomohou šetřit místo
a snížit náklady na ukládání.

Certifikáty a osvědčení

Elektromagnetická kompatibilita

USA FCC část 15, třída B

EU Směrnice 2004/108/EC o
elektromagnetické kompatibilitě

Odolnost EN50130-4

Emise EN55022 třída B

Harmonické sítě EN61000-3-2

Kolísání napětí EN61000-3-3

Bezpečnost  

USA UL60950-1

EU EN60950-1

Kanada CSA C22.2 č. 60950-1

Oblast Certifikace

Evropa CE

USA FCC + UL
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Poznámky k instalaci/konfiguraci

 

1 Videovstupy z kamer 8 Klávesnice

2 Průchozí připojení kamer 9 Audiovstupy

3 Napájecí vstup 10 Ethernet

4 Audiovýstup 11 Monitor CVBS B

5 Připojení Bi-Phase 12 Monitor CVBS A

6 Poplachové vstupy a
výstupy

13 Monitor VGA

7 RS-485/RS422 14 Porty USB

Minimální požadavky na počítač pro software Control
Center

Operační systém Windows 2000 Professional, XP nebo Vista

 DirectX 8.1

Internetový
prohlížeč

Internet Explorer 6

Procesor Intel Pentium III nebo vyšší, AMD Athlon
800 MHz nebo vyšší

Paměť RAM 512 MB nebo více

Volné místo na
pevném disku

50 MB

Videosystém AGP VGA s videopamětí RAM 64 MB nebo vyšší

Připojení Síťové rozhraní 10/100-BaseT

Zahrnuté díly

Počet Součást

1 Digitální videorekordér Divar MR

2 Síťové šňůry

1 Návod k použití

1 Disk CD-ROM (s počítačovým softwarem Divar MR a
návody k obsluze(

1 Myš

2 Propojovací desky pro poplachové vstupy a výstupy a
Biphase

1 Infračervená jednotka dálkového ovládání

2 Baterie velikosti AAA pro jednotku dálkového ovládání

1 Sada pro montáž do skříně (racku)

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Jmenovité napájecí napětí a příkon

Napájecí vstup 100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Příkon Max. 80 W (s 1 pevným diskem)

 Max. 120 W (se 4 pevnými disky)

 Max. 1,2 A

Obraz

Videostandard PAL nebo NTSC, volitelný

Rozlišení 704 × 576 PAL, 704 × 480 NTSC

Komprese MPEG-4

Vstupy 8 nebo 16 vstupů kompozitního videosignálu,
0,5–2 Všš, automatické zakončení 75 ohmů

Výstupy 8 nebo 16 výstupů kompozitního videosignálu,
1 Všš, 75 ohmů

Zvuk

Vstupy 4 nebo 8 linkových vstupů, 30 kiloohmů

Výstup 1 linka, 100 kiloohmů

Komprese ADPCM2

Vzorkovací kmitočet 8 kHz

Monitory

VGA Analogový RGB, rozlišení 800 × 600

 Monitor A pro vícenásobné zobrazení (VGA
nebo CVBS)

MON-A CVBS, 1 Všš ±0,1 V, 75 ohmů, konektor BNC

 Monitor A pro vícenásobné zobrazení (VGA
nebo CVBS)

MON-B CVBS, 1 Všš ±0,1 V, 75 ohmů, konektor BNC

 Monitor B pro podrobný obraz nebo sledování
poplachu

Režimy zobrazení

Monitor A Obraz plné velikosti, obraz plné velikosti se
sekvenčním přepínáním kamer, kvadrantový,
kvadrantový se sekvenčním přepínáním
kamer, vícenásobný (živý obraz a přehrávání)

Monitor B Obraz plné velikosti, obraz plné velikosti se
sekvenčním přepínáním kamer, kvadrantový a
vyvolaný událostí
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Snímkový kmitočet
pro NTSC a 8 kanálů

240 IPS (v reálném čase na kanál)

Snímkový kmitočet
pro NTSC a
16 kanálů

480 IPS (v reálném čase na kanál)

Snímkový kmitočet
pro PAL a 8 kanálů

200 IPS (v reálném čase na kanál)

Snímkový kmitočet
pro PAL a 16 kanálů

400 IPS (v reálném čase na kanál)

8 kanálů pro režim
vícenásobného
zobrazení

1, 4, 9, 1+5

16 kanálů pro režim
vícenásobného
zobrazení

1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Zpracování poplachů

Vstupy 8 nebo 16 vstupních svorek se šrouby,
nastavitelné NO/NC

 S optickou vazbou, maximální vstupní napětí
5 V DC

Výstupy 4 nebo 8 reléových výstupů, svorky se šrouby,
nastavitelné NO/NC, maximální jmenovité
hodnoty 1 A, 30 V AC, 0,3 A, 125 V AC

Dálkové upozornění E-mailem nebo prostřednictvím vzdáleného
počítačového klienta

Připojení

Ethernet Modulární stíněný konektor RJ45 s 8 vývody:

 10/100 Base-T

Biphase Svorka se šroubem (5 výstupů)

 Maximálně 5 ovladatelných kamer na jeden
výstup Bi-Phase

 Impedance 128 ohmů, ochrana před přepětím
maximálně ±40 V, maximální délka kabelu
1,5 km

Rozhraní pro
ovládání PTZ

RS485/RS422

Sériové rozhraní Výstupní signály RS232 podle normy EIA/
TIA 232 F, maximální vstupní napětí ±25 V

 Konektor DB9 (zástrčka)

Klávesnice Vyhovuje rozhraní RS485, maximální napětí
signálu ±12 V, napájecí napětí klávesnice 11–
12,6 V při maximálně 400 mA

 Modulární konektor RJ11 s 6 vývody

USB Tři porty USB 2.0

Protokoly pro kamery s kopulovým krytem

Podporované
kamery PTZ

Bosch, Pelco D, Pelco P, Ganz DSCP, Ganz
P360V1, LG Multix, LG SD168, Kalatel
Cyberdom, Panasonic CS850, Samsung SCC

Poznámka: klávesnici Bosch Intuikey
podporují pouze kamery Bosch PTZ a kamery
s kopulovým krytem.

Síť

Přenosová rychlost Až 120 IPS při rozlišení 352 × 288 PAL
Až 120 IPS při rozlišení 352 × 240 NTSC

Regulace šířky
pásma

Automatická

Vzdálení uživatelé Maximálně 5 současně připojených uživatelů
softwaru Control Center

Podporované
protokoly

ICP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP a NTP

Ukládání

Interní pevný disk 160, 320, 500, 1 000 nebo 2 000 GB

 Až 4 pevné disky

Interní zapisovací
jednotka disků DVD

DVD+R/DVD+RW,

(pouze některé
modely)

DVD-R/DVD-RW,

 CD-R/CD-RW

Externí Prostřednictvím USB (3×)

Zabezpečení

 Ochrana heslem

 Ověření pravosti nahraných obrazů

Snímkový kmitočet nahrávání:

NTSC, 8 kanálů Až 240 IPS při rozlišení 352 × 240

 Až 120 IPS při rozlišení 704 × 240

 Až 60 IPS při rozlišení 704 × 480

NTSC, 16 kanálů Až 480 IPS při rozlišení 352 × 240

 Až 240 IPS při rozlišení 704 × 240

 Až 120 IPS při rozlišení 704 × 480

PAL, 8 kanálů Až 200 IPS při rozlišení 352 × 288

 Až 100 IPS při rozlišení 704 × 288

 Až 50 IPS při rozlišení 704 × 576

PAL, 16 kanálů Až 400 IPS při rozlišení 352 × 288

 Až 200 IPS při rozlišení 704 × 288

 Až 100 IPS při rozlišení 704 × 576

Nahrávání

Režimy přepisování Oddíl pro běžné nahrávání (nepřetržité a
okamžité nahrávání)

4 | Divar MR Digitální videorekordér



 Oddíl pro události (nahrávání aktivované
vstupem nebo nahrávání pohybu)

 Oddíl pro běžné nahrávání a události

 Vypnuto

Nahrávání před
spuštěním poplachu

Až 60 s

Parametry

Funkce pro
přehrávání

Rychlé přetáčení vpřed, rychlé přetáčení vzad,
posun po jednotlivých snímcích (ovládací
tlačítka a kolečko)

Režim vyhledávání Datum/čas, událost (pohyb, vstup), záložka,
inteligentní vyhledávání

Mechanické hodnoty

Rozměry (š × h × v) 430 × 435 × 89 mm

Hmotnost (4 pevné
disky)

Přibližně 9 kg

Sada pro montáž do
skříně (racku)

Pro montáž jedné jednotky do 19" skříně
podle normy EIA

Prostředí

Provozní teplota +0 °C až +40 °C

Vlhkost Relativní vlhkost 0 až 80 %

Informace o objednání

DVR-8L-050A Divar MR INT.DVD 8CH, 500 GB
Digitální videorekordér Divar MR s interní zapisovací
jednotkou disků DVD, 8 kanály a pevným diskem
s kapacitou 500 GB
Číslo objednávky DVR-8L-050A

DVR-8L-100A Divar MR INT.DVD 8CH, 1000 GB
Digitální videorekordér Divar MR s interní zapisovací
jednotkou disků DVD, 8 kanály a pevným diskem
s kapacitou 1 000 GB
Číslo objednávky DVR-8L-100A

DVR-16L-050A Divar MR INT.DVD 16CH, 500 GB
Digitální videorekordér Divar MR s interní zapisovací
jednotkou disků DVD, 16 kanály a pevným diskem
s kapacitou 500 GB
Číslo objednávky DVR-16L-050A

DVR-16L-100A Divar MR INT.DVD 16CH, 1 000 GB
Digitální videorekordér Divar MR s interní zapisovací
jednotkou disků DVD, 16 kanály a pevným diskem
s kapacitou 1 000 GB
Číslo objednávky DVR-16L-100A

DVR-16L-200A Divar MR INT.DVD 16CH, 2 000 GB
Digitální videorekordér Divar MR s interní zapisovací
jednotkou disků DVD, 16 kanály a pevným diskem
s kapacitou 2 000 GB
Číslo objednávky DVR-16L-200A
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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