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Το DVSA σειρά Premium, η συστοιχία αποθήκευσης
ψηφιακού βίντεο της Bosch, κατασκευάζεται για τις πλέον
απαιτητικές εφαρμογές αποθήκευσης ψηφιακού βίντεο στον
τομέα της προστασίας και παρέχει υψηλή χωρητικότητα,
απεριόριστη ευελιξία και απαράμιλλη αξιοπιστία

Περιγραφή λειτουργ.

Το DVSA της Bosch ικανοποιεί τις διαρκώς αυξανόμενες
απαιτήσεις των συστημάτων CCTV για βίντεο – εγγραφή
υψηλής ταχύτητας, αναπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
αξιοπιστία στην αδιάλειπτη λειτουργία και τεράστιες
χωρητικότητες. Με την πλήρη προστασία RAID 5 και τις
μονάδες σκληρού δίσκου SATA-II που διαθέτει, αποτελεί την
ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο διαθεσιμότητας δεδομένων.

Τα μοντέλα Premium αποτελούν συστοιχίες σκληρών
δίσκων RAID 5 με όλες τις δυνατότητες που χρειάζεστε. Με
γνώμονα την αδιάλειπτη λειτουργία για μέγιστη αξιοπιστία,
όλες οι κρίσιμες λειτουργικές μονάδες, όπως μεταξύ άλλων
οι δίσκοι, τα τροφοδοτικά και τα δομοστοιχεία ψύξης,
μπορούν να εναλλαχθούν με άλλα στο χωρίς καλώδια
αρθρωτό πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται τερματισμός
λειτουργίας του συστήματος ("hot-swappable").

Τα μοντέλα Premium του DVSA της Bosch είναι επίσης
σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την επέκταση.
Υπάρχουν δύο θύρες Gigabit Ethernet οι οποίες επιτρέπουν
τη σύνδεση μέχρι 31 διακομιστών βίντεο της Bosch μέσω
τυπικών δικτύων Ethernet, γεγονός που βελτιώνει την
οικονομικότητα αυτής της λύσης RAID. Η λύση iSCSI DVSA
της Bosch είναι ιδανική για τη σύσταση ενός κοινόχρηστου
αποθηκευτικού χώρου για διακομιστές βίντεο της Bosch.

DVSA σειρά Premium - Συστοιχία
αποθήκευσης ψηφιακού βίντεο iSCSI

▶ Προδιαμορφωμένη προστασία RAID 5 με χώρο
αποθήκευσης βίντεο μέχρι και 5,5 Terabyte
(DVA-12T-12050RA) ή 8,25 Terabyte
(DVA-12T-12075RA)

▶ Κοινή χρήση των χώρων αποθήκευσης μέσω Ethernet

▶ Δώδεκα φατνία για μονάδες σκληρού δίσκου τύπου
SATA-II στα 3 Gbps για την εναλλαγή των οποίων δεν
απαιτείται τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

▶ Πλεονάζοντα τροφοδοτικά, για την εναλλαγή των
οποίων δεν απαιτείται τερματισμός λειτουργίας του
συστήματος, και συνδεσιμότητα με δίκτυο σε υψηλές
ταχύτητες

▶ Διαχείριση DVSA μέσω του γραφικού περιβάλλοντος
χρήστη RAIDWatch της Bosch

▶ Δύο θύρες Gigabit Ethernet

▶ Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολο σέρβις

▶ Ανεμιστήρες ψύξης διπλής ταχύτητας για μείωση του
παραγόμενου θορύβου

▶ Πλαίσιο τοποθέτησης σε μορφή ικριώματος τύπου 2 HU
των 19”, υψηλής πυκνότητας

www.boschsecutity.gr
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Σε περίπτωση αστοχίας, η Συστοιχία αποθήκευσης ψηφιακού
βίντεο της Bosch παράγει έναν ηχητικό συναγερμό για την
ειδοποίηση του χρήστη. Οι μονάδες διασφαλίζουν επίσης ότι
οι διαχειριστές του συστήματος θα ενημερώνονται συνεχώς
για την τρέχουσα κατάσταση με διάφορους τρόπους, όπως
μεταξύ άλλων μέσω email, φαξ, εκπομπής μέσω LAN,

παγίδων SNMP, άμεσων μηνυμάτων μέσω του MSN
Messenger και μηνυμάτων SMS μέσω κινητής τηλεφωνίας,
ανάλογα με την υπάρχουσα υποδομή και τις προτιμήσεις του
χρήστη.

Τα 4 ή 12 κανάλια σκληρών δίσκων SATA-II δρομολογούνται
μέσω της πλακέτας που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του
συστήματος στις αφαιρούμενες μονάδες δίσκου οι οποίες
τοποθετούνται από την πρόσοψη του DVSA της Bosch. Ο
σχεδιασμός, με την παντελή απουσία καλωδίων και τη χρήση
κοινής πλακέτας διασύνδεσης στο πίσω μέρος του
συστήματος, εξαλείφει προβλήματα που σχετίζονται με
καλωδιακές συνδέσεις και προσφέρει δυνατότητες σέρβις
υψηλότερου επιπέδου.

Το DVSA της Bosch υποστηρίζει πολλαπλές διαμορφώσεις
RAID, καθεμιά από τις οποίες διαθέτει διαφορετικούς
τρόπους λειτουργίας πολιτικών εγγραφής, μεγέθους stripe
και βελτιστοποίησης. Η δυνατότητα "θερμής" αναδόμησης
και οι πολυάριθμοι μηχανισμοί διόρθωσης σφαλμάτων
εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας RAID.
Κάθε μονάδα διαθέτει μια μονάδα εφεδρικού ρεύματος με
μπαταρία (Battery Backup Unit, BBU) για την αποτροπή
τυχόν απώλειας δεδομένων σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος.

Σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες δυνατότητες
υλικολογισμικού, οι Συστοιχίες αποθήκευσης ψηφιακού
βίντεο της Bosch διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοπιστία και την
κορυφαία διαθεσιμότητα δεδομένων στις πλέον εντατικές
από πλευράς δεδομένων εφαρμογές αποθήκευσης βίντεο
του σήμερα. Η υψηλή αξιοπιστία αυτής της αποθηκευτικής
λύσης εξασφαλίζεται χάρη στις δοκιμασμένες από το
εργοστάσιο διαδικασίες και την εξαντλητική διεργασία
επιλογής των μονάδων σκληρών δίσκων, οι οποίες
καλύπτονται από το 3ετές πρόγραμμα εγγύησης της Bosch.

Σημείωση για παραγγελίες:

Το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης SCSI και η ράγα για
τοποθέτηση σε ερμάριο συστοιχίας δίσκων πρέπει να
παραγγέλλονται ξεχωριστά.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE DVA-12T

Προγραμματισμός

Πίσω όψη του DVSA.

Το RAIDWatch Manager της Bosch είναι ένα λογισμικό
διαχείρισης RAID σε γλώσσα Java, το οποίο παρέχει ένα
φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον για τη ρύθμιση
των παραμέτρων και την παρακολούθηση συστημάτων RAID.
Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη
διαχείριση του DVSA της Bosch.

Το RAIDWatch απλοποιεί την (υπό άλλες συνθήκες
περίπλοκη) διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων των
συστοιχιών, παρέχοντας στους υπεύθυνους ενσωμάτωσης
συστημάτων μια ευρεία γκάμα βολικών επιλογών
διαχείρισης RAID. Το DVSA της Bosch διαθέτει θύρες
Ethernet για τοπική και απομακρυσμένη διαχείριση. Το
λογισμικό προσφέρει δυνατότητες ελέγχου μέσω υπολογιστή
στους διαχειριστές του συστήματος για την άμεση
εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων, διαχείριση και
παρακολούθηση πολλαπλών υποσυστημάτων αποθήκευσης
τόσο στον ίδιο χώρο όσο και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.
Η βολικότητα της φιλοσοφίας “εγκατάστησε μία φορά,
χρησιμοποίησε παντού” εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει
τη συνεχή λειτουργία. Με την παρεχόμενη υποστήριξη
σύνδεσης με WAN/LAN, ο χειριστής μπορεί να διαχειρίζεται
περισσότερα από ένα DVSA της Bosch από έναν και μοναδικό
σταθμό εργασίας.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Αρ. μοντέλου Αρ. σκληρών
δίσκων

Εύρος τάσης Σε λειτουρ-
γία
ισχύος*

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

350 W
(1197 BTU/

ώρα)

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

350 W
(1197 BTU/

ώρα)

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

350 W
(1197 BTU/

ώρα)

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

350 W
(1197 BTU/

ώρα)

*Η κατανάλωση ισχύος υπολογίζεται με βάση τις μέγιστες συνθήκες λειτουργίας
της μονάδας.

Ρεύμα κορυφής 6 A / 115 VAC ή 3 A / 230 VAC
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Παρελκόμενα

Απαιτείται κάθε χρόνο (1 προεγκατεστημένο στη συστοιχία)

Εφεδρικό ρεύμα από
μπαταρία

DVA-SBBK-00A

Το DVSA περιλαμβάνει μια πλακέτα ελέγχου, ένα τροφοδοτικό και έναν κα-
θορισμένο αριθμό σκληρών δίσκων. Τα επιπρόσθετα παρελκόμενα είναι
προαιρετικά για λόγους πλεονασμού, αποθέματος ή εγκατάστασης. Για την
εγκατάσταση σε ικρίωμα, απαιτείται η χρήση ειδικής ράγας.

Είδος Κωδ. τύπου

Διάταξη σκληρού δίσκου
(500 GB)

DVA-ADTK-050A

Διάταξη σκληρού δίσκου
(750 GB)

DVA-ADTK-075A

Παροχή ρεύματος DVA-SPKK-08A

Δομοστοιχείο ανεμιστή-
ρα ψύξης

DVA-SFAK-08A

Ελεγκτής από iSCSI σε
SATA-II, 2 κανάλια υπο-
δοχής Ethernet του 1 GB
το καθένα, μνήμη RAM
τύπου DDR 1 GB

DVA-SCIK-12A

Ράγα για τοποθέτηση σε
ερμάριο 533 mm –
724 mm

DVA-ASRK-28A

Ράγα για τοποθέτηση σε
ερμάριο 647 mm –
900 mm

DVA-ASRK-36A

Συμβατοί διακομιστές βίντεο της Bosch

Κωδικοποιητές βίντεο VIP σειρά X (VIP X1/X2, VIP X1600)

Κάμερες IP Dinion

Αυτόματος θόλος G4

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Υποδοχές σύνδεσης

Τροφοδοσία Αρσενική κατά IEC

(Σειριακή) Θύρα επικοι-
νωνίας RS-232

Υποδοχή ήχου, για αναβαθμίσεις και σέρβις

Θύρες υποδοχής Δύο (2) θύρες Gigabit Ethernet RJ-45

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 446 x 88 x 490 mm
17,6 x 3,5 x 19,3"

Βάρος 32,5 kg (71,6 lb) περίπου

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουρ-
γίας

0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)

Σχετική υγρασία 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

Ηλεκτρομαγνητική συμ-
βατότητα (EMC)

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCC και CE

Ασφάλεια προϊόντος CE, UL, CB, EN και IEC

Εγγύηση (εξαιρουμένης
της μπαταρίας)

3 έτη

Εγγύηση για τη μονάδα
εφεδρικού ρεύματος
από μπαταρία

1 έτος

Πληροφορίες παραγγελίας

DVA-12T-04075RA iSCSI Συστοιχία δίσκων
12 φατνίων
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI Συστοιχία δίσκων
12 φατνίων
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Αξεσουάρ υλικού

DVA-ADTK-075A Επέκταση HDD συστοιχίας
δίσκων, 750 GB

DVA-ADTK-100A

DVA-SPKK-08A PSU
για συστοιχία δίσκων Premium 8 φατνίων, 350
W

DVA-SPKK-08A

DVA-SFAK-08A Δομοστοιχείο ανεμιστήρα
ψύξης συστοιχίας δίσκων
για 8 και 12 φατνίων

DVA-SFAK-08A

DVA-SCIK-12A iSCSI Ελεγκτής συστοιχίας
δίσκων

DVA-SCIK-12A

DVA-ASRK-28A Ράγα για τοποθέτηση σε
ερμάριο συστοιχίας δίσκων
για DVA-08 και DVA-12, 533 mm - 724 mm/
21 in. - 28,5 in.

DVA-ASRK-28A

DVA-ASRK-36A Ράγα για τοποθέτηση σε
ερμάριο συστοιχίας δίσκων
για DVA-08 και DVA-12, 647 mm - 914 mm/
25,5 in. - 36 in.

DVA-ASRK-36A

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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