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DVSA Premium Series, Bosch digital videolagringsenhed,
er konstrueret til sikkerhedsbranchens mest krævende
digitale videolagringsløsninger, og de leverer høj
kapacitet, ubegrænset fleksibilitet og uovertruffen
pålidelighed

Funktioner

Bosch DVSA opfylder de stadigt stigende krav til
videoovervågning med højhastighedsoptagelse, afspilning
med høj ydeevne, konstant pålidelighed og stor kapacitet.
Med komplet RAID 5 beskyttelse og SATA-II harddiske
passer det perfekt til situationer, hvor der kræves den
højeste grad af datatilgængelighed.

"Premium" modeller har alle RAID 5
diskstyringsfunktioner. Med fokus på non stop-
driftssikkerhed kan alle vigtige komponenter, herunder
harddiskskuffer, strømforsyningsenheder og kølemoduler,
udskiftes i den kabelfrie modulære ramme.

Bosch DVSA "Premium" modellerne er desuden
konstrueret med henblik på udbygning. 2 gigabit Ethernet-
porte gør det muligt at tilslutte op til 31 Bosch
videoservere over standard Ethernet-netværk, hvilket
forbedrer omkostningseffektiviteten for den RAID-
baserede løsning. Bosch DVSA iSCSI løsningen er ideel til
opbygning af en delt lagringsenhed til Bosch videoservere.

Hvis der opstår en fejl, udsender Bosch DVSA en lydalarm
for at give brugeren besked. Enheden sikrer desuden, at
system-managere konstant kan blive opdateret med deres
status via en lang række kanaler, herunder e-mail, fax,
LAN-broadcast,

SNMP traps, MSN Messenger og SMS-meddelelser
afhængigt af infrastrukturen på stedet og bruger-
præferencer.

De 4 eller 12 SATA-II drevforbindelser føres gennem
bagsiden til de låsbare harddiskskuffer, der installeres via
forsiden af Bosch DVSA. Det komplet kabelfrie,
bagsidebaserede design løser problemer i forbindelse
med kabeltilslutninger og gør service langt nemmere.

DVSA Premium Series iSCSI digital
videolageringsenhed

▶ Prækonfigureret RAID 5 beskyttelse med op til 5,5
terabyte videolagring (DVA-12T-12050RA) eller 8,25
terabyte (DVA-12T-12075RA)

▶ Delt lagring over Ethernet

▶ Plads til 12 stk. 3Gbps SATA-II harddiske, som kan
udskiftes, uden at systemet skal afbrydes

▶ Redundante strømforsyninger, som kan udskiftes,
uden at systemet skal afbrydes, samt højhastigheds-
netværksforbindelse

▶ DVSA Management vha. Bosch RAIDWatch GUI

▶ 2 gigabit Ethernet-porte

▶ Modulært design gør service enkel

▶ Blæsere med to hastigheder, der reducerer
støjniveauet

▶ High density 2 HU 19" rackmonteringsstørrelse
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Bosch DVSA understøtter flere RAID konfigurationer, hver
enkelt med særskilt lagringspolitik, stribestørrelse og
optimeringstilstande. Hurtig genopbygning og utallige
fejlkorrektionsmekanismer er med til at sikre den højeste
standard for RAID beskyttelse. Hver enhed har en batteri-
backupenhed (BBU) installeret for at forhindre datatab
under et strømsvigt.

Bosch DVSA sikrer, kombineret med en bred vifte af
firmware-funktioner, ekstrem driftssikkerhed og
enestående datatilgængelighed i de moderne mest
dataintensive videolagringsmiljøer. En meget pålidelig
lagringsløsning sikres vha. burn-in procedurer fra
fabrikken og en omfattende udvælgelsesproces af
harddiske, som er omfattet af Bosch' 3 års
garantiprogram.

Bemærk ved bestilling:

Det korrekte SCSI-tilslutningskabel og diskarray
glideskinne til kabinet skal bestilles særskilt.

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

Europa CE DVA-12T

Installations- og konfigurationsnoter

DVSA set bagfra.

Bosch RAIDWatch Manager er et java-baseret RAID
managementsoftware, der giver et brugervenligt grafisk
interface til konfigurering og overvågning af RAID-
systemer. Programmet er specielt designet til at styre
Bosch DVSA.

Bosch RAIDWatch gør den ellers komplicerede proces for
konfiguration af lagringsenheder langt nemmere ved at
give systemintegratorer en lang række brugervenlige RAID
management-funktioner. Bosch DVSA er udstyret med
Ethernet-porte til lokal- og fjernstyring. Softwaren giver
systemadministratorerne styring lige ved fingerspidserne,
så de hurtigt kan anvende, konfigurere, styre og overvåge
flere lagrings-undersystemer på lokale eller fjernstyrede
lokationer. Den nemme "Install Once, Run Anywhere"-
funktion sparer tid, og sikrer kontinuerlig drift. Med WAN/
LAN support kan en bruger styre flere Bosch DVSA fra en
enkelt arbejdsstation.

Tekniske specifikationer

Elektriske data

Modelnr. Antal harddi-
ske

Spændingsområ-
de

Ved drift
Effekt*

DVA-12T-04050RA 4 x 500GB 120/240 VAC
50/60 Hz

350 W
(1197 BTU/

time)

DVA-12T-04075RA 4x 750GB 120/240 VAC
50/60 Hz

350 W
(1197 BTU/

time)

DVA-12T-12050RA 12x 500 GB 120/240 VAC
50/60 Hz

350 W
(1197 BTU/

time)

DVA-12T-12075RA 12x 750 GB 120/240 VAC
50/60 Hz

350 W
(1197 BTU/

time)

*Strømforbruget er baseret på enhedens maksimale driftsbetingelser.

Spidsbelastning 6 A / 115 VAC eller 3 A / 230 VAC

Tilbehør

Påkrævet hvert år (1 forinstalleret i array)

Batteri-backup DVA-SBBK-00A

DVSA indeholder et kontrollerkort, strømforsyning og et bestemt antal
harddiske. Desuden kan man købe ekstra tilbehør til redundans, "hot spa-
re" eller installation. I forbindelse med installation i et rackskab skal der
anvendes en glideskinne.

Udstyr Type #

Harddiskenhed
(500 GB)

DVA-ADTK-050A

Harddiskenhed
(750 GB)

DVA-ADTK-075A

Strømforsyning DVA-SPKK-08A

Blæsermodul DVA-SFAK-08A

iSCSI til SATA-II kon-
trolenhed, 2 x 1GB
Ethernet værtskanaler,
1GB DDR RAM

DVA-SCIK-12A

Glideskinne til kabinet
533 mm –724 mm

DVA-ASRK-28A

Glideskinne til kabinet
647 mm –900 mm

DVA-ASRK-36A

Kompatible Bosch videoservere

VIP X Series videoindkodere (VIP X1/X2, VIP X1600)

Dinion IP-kameraer

G4 Auto Dome



DVSA Premium Series iSCSI digital videolageringsenhed | 3

Mekaniske egenskaber

Stik

Strømforsyning IEC-hanstik

RS-232-port (seriel) Audio-stik, til opgradering og service

Værtsporte To (2) RJ-45 gigabit Ethernet værtskanaler

Dimensioner (BxHxD) 446 x 88 x 490 mm
17,6 x 3,5 x 19,3"

Vægt Ca. 32,5 kg, (71,6 lb)

Omgivelser

Driftstemperatur 0° C til 40° C

Relativ fugtighed 5% til 95 % ikke-kondenserende

Elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMC)

Overholder FCC og CE-regulativer

Produktsikkerhed CE, UL, CB, EN og IEC

Garanti (ekskl. batteri) 3 år

Garanti på batteri-
backupenhed

1 år

Bestillingsoplysninger

DVA-12T-04075RA iSCSI Diskarray 12-
bay
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI Diskarray 12-
bay
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Tilbehør

DVA-ADTK-075A diskarray HDD udvidelse,
750 GB

DVA-ADTK-100A

DVA-SPKK-08A PSU
til 8-harddisk Premium Diskarray, 350 W

DVA-SPKK-08A

DVA-SFAK-08A Diskarray Blæsermodul
til 8- og 12 harddiskenheder

DVA-SFAK-08A

DVA-SCIK-12A iSCSI harddiskenhed,
kontrolenhed

DVA-SCIK-12A

DVA-ASRK-28A Diskarray Glideskinne til
kabinet
til DVA-08 og DVA-12, 533  - 724 mm (21 " -
28,5 ")

DVA-ASRK-28A

DVA-ASRK-36A Diskarray Glideskinne til
kabinet
til DVA-08 og DVA-12, 647 - 914 mm (25,5 "
- 36 ")

DVA-ASRK-36A
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Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk
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