
Videomegfigyelő rendszerek | DVSA Premium sorozatú iSCSI digitális videoháttértár (DVSA)

A DVSA Premium sorozatú, Bosch digitális videoháttértárat
a biztonságtechnikai iparág legnagyobb kihívását jelentő
digitális videotárolási alkalmazásokhoz tervezték. Nagy
kapacitású, korlátlan rugalmasságú és páratlanul
megbízható.

Főbb funkciók

A Bosch DVSA megfelel a CCTV-rendszerek állandóan
növekvő videoigényeinek: gyors felvételi sebesség, jó
minőségű lejátszás, stabil működés és nagy kapacitás. A
teljes RAID 5 védelem és a SATA-II merevlemezek
alkalmasak a legmagasabb szintű adatfelhasználhatóság
igényeinek kielégítésére.

A „Premium” modellek RAID 5 üzemmódú lemezekkel
vannak felszerelve A megbízhatóságot középpontba állítva
minden kritikus alkatrész - beleértve a meghajtótálcákat,
tápegységeket és a hűtőmodulokat is - üzem közben
cserélhetők a kábel nélküli moduláris házban

A Bosch DVSA „Premium” modelleket ezen felül bővíthetőre
tervezték. A két Gigabit Ethernet port segítségével,
szabványos Ethernet hálózatokon keresztül, portonként,
akár 31 Bosch videoszerverrel is kapcsolatot lehet
létesíteni, amely növeli a RAID-alapú megoldás
költséghatékonyságát. A Bosch DVSA iSCSI megoldás
ideális megosztható tárolókapacitás a Bosch
videoszerverek számára.

Hiba esetén a Bosch digitális videoháttértár a felhasználó
értesítésére hallható riasztást ad. Az egységek azt is
biztosítják, hogy a rendszerkezelők folyamatosan
értesülnek az egységek állapotáról, választható csatornákon
keresztül: e-mail, fax, LAN,

SNMP-csapdák, MSN Messenger és SMS-üzenetek, a
telephely infrastruktúrájának és a felhasználó igényeinek
függvényében.

A 4 vagy 12 SATA-II meghajtócsatorna van átvezetve a
hátlapról a Bosch DVSA elülső panelján található zárható
meghajtótálcákhoz. A teljesen kábelmentes, hátlap alapú
kivitelezés megszűnteti a kábelkapcsolatokból adódó
problémákat, és magasabb szintű szervizelhetőséget kínál.

DVSA Premium sorozatú iSCSI digitális
videoháttértár (DVSA)

▶ Előre beállított RAID 5 védelem, akár 5,5 terabyte
videotárolási kapacitás (DVA-12T-12050RA) vagy 8,25
terabyte (DVA-12T-12075RA)

▶ Megosztott tárhely az Ethernet kapcsolaton keresztül

▶ Tizenkét rekesz az üzem közben cserélhető 3Gbps
SATA-II merevlemezekhez

▶ Redundáns üzem közben cserélhető tápegységek és
gyors hálózati csatlakozás

▶ DVSA kezelés Bosch RAIDWatch grafikus felhasználói
felülettel (GUI)

▶ Két Gigabit Ethernet port

▶ Moduláris kialakítás a könnyű szervizelhetőségért

▶ Kétsebességű ventilátorok a rendszerzaj
csökkentéséhez

▶ 2 HU 19”-os rack-szekrény

www.boschsecurity.hu



2 | DVSA Premium sorozatú iSCSI digitális videoháttértár (DVSA)

A Bosch DVSA többféle RAID-konfigurációt is támogat,
különböző írástípussal, sávszélességgel és optimalizációs
módokkal. Az üzem közbeni szerelhetőség és számos egyéb
hibajavító mechanizmusok biztosítják a RAID-védelem
legmagasabb szintjét. Minden egység rendelkezik tartalék
akkumulátor-egységgel (BBU), az áramkimaradás esetén
felmerülő adatvesztés elkerülése végett.

Széleskörű készülékszoftver-funkciókkal ellátva, a Bosch
digitális videoháttértár kivételes megbízhatóságot és
adatelérhetőséget biztosít napjaink legadatigényesebb
videotárolási körülményei között is. A kivételesen
megbízható tárolómegoldást gyárilag beépített
műveletekkel és a merevlemez-meghajtók bővíthető
beállítási folyamatával biztosítja, amelyet a 3 éves Bosch
garanciaprogram szavatol.

Megrendelési tanács:

Az SCSI-csatlakozókábelt és a háttértár-szekrény
csúszósínét külön kell megrendelni.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Euróoa CE DVA-12T

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

DVSA hátsó nézet.

A Bosch RAIDWatch Manager egy Java alapú RAID-kezelő
szoftver, amely a RAID rendszerek konfigurálásához és
felügyeletéhez biztosít felhasználóbarát grafikus felületet. A
programot kizárólag a Bosch DVSA kezelésére tervezték.

A Bosch RAIDWatch egyszerűsíti a tömbkonfiguráció amúgy
bonyolult folyamatát azáltal, hogy széleskörű, kényelmes
RAID-kezelési beállításokat kínál a rendszer
összeállítójának. A Bosch DVSA Ethernet portokkal is el van
látva a helyi és a távoli kezeléshez. A szoftver segítségével a
rendszergazdák helyben vagy távoli helyzetből telepíthetik,
konfigurálhatják, kezelhetik és felügyelhetik hatékonyan és
azonnal a tárolási alrendszereket. Az „Egyszer telepítsd,
futtasd akárhol” működési elv kényelme biztosítja a
folyamatos működést, miközben időt takarít meg. WAN/LAN
támogatással a kezelő több Bosch DVSA készüléket is
irányíthat egy munkaállomásról.

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Modell száma: Sz. merevle-
mezek

Feszültségtarto-
mány

Üzemi
Tápellátás*

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

350 W (1197
BTU/óra)

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

350 W (1197
BTU/óra)

DVA-12T-12050RA 12x 500 GB 120/240 V AC,
50/60 Hz

350 W (1197
BTU/óra)

DVA-12T-12075RA 12x 750 GB 120/240 V AC,
50/60 Hz

350 W (1197
BTU/óra)

*A tápellátás az egység maximális működési körülményeivel lett kalkulálva

Csúcsfeszültség 6 A 115 V AC mellett vagy 3 A 230 V AC mellett

Tartozékok

Minden évben szükséges (1 db előre telepítve a tömbben)

Háttér akkumulátor DVA-SBBK-00A

A DVSA tartalmaz még vezérlőpultot, tápegységet és meghatározott számú
merevlemezt is. További alkatrészek külön rendelhetők redundancia, csere
vagy telepítés céljából. Rack-fiókba történő telepítéshez csúszósínt kell
használni.

Tétel Típusszám

Merevlemez szerelvény
(500 GB)

DVA-ADTK-050A

Merevlemez szerelvény
(750 GB)

DVA-ADTK-075A

Tápellátás DVA-SPKK-08A

Ventilátormodul DVA-SFAK-08A

iSCSI a SATA-II vezérlő-
höz, 2 x 1 GB Ethernet
host csatorna, 1 GB
DDR RAM

DVA-SCIK-12A

Csúszósín a szekrény-
hez 533 mm–724 mm

DVA-ASRK-28A

Csúszósín a szekrény-
hez 647 mm–900 mm

DVA-ASRK-36A

Kompatibilis Bosch videoszerverek

VIP X sorozatú videokódolók (VIP X1/X2, VIP X1600)

Dinion IP kamerák

G4 Auto Dome

Mechanikus jellemzők

Csatlakozók

Tápellátás IEC-csatlakozódugó

RS-232 (soros) Port Audiocsatlakozó frissítéshez és szervizeléshez

Gazdaportok Kettő (2) RJ-45 Gigabit Ethernet gazdacsatorna

Méretek 446 x 88 x 490 mm
17,6"x 3,5" x 19,3"

Tömeg kb. 32,5 kg, (71,6 lb)
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Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet 0 - 40 °C

Relatív páratartalom 5 - 95% között, kondenzáció nélküli

Elektromágneses kom-
patibilitás (EMC)

Megfelel az FCC- és CE-szabályozásoknak

Termékbiztonság CE, UL, CB, EN és IEC

Garancia (telep nélkül) 3 év

Garanciális biztonsági
telep egység

1 év

Rendelési információ

DVA-12T-04075RA iSCSI-háttértár, 12
rekeszes
4 merevlemez-meghajtó, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-háttértár, 12
rekeszes
12 merevlemez-meghajtó, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Hardvertartozékok

DVA-ADTK-075A háttértár merevlemez-
meghajtójának bővítése, 750 GB

DVA-ADTK-100A

DVA-SPKK-08A PSU
8 rekeszes Premium lemeztömbhöz, 350 W

DVA-SPKK-08A

DVA-SFAK-08A lemeztömb
ventilátormodul
8 és 12 rekeszes

DVA-SFAK-08A

DVA-SCIK-12A iSCSI-lemeztömbvezérlő DVA-SCIK-12A

DVA-ASRK-28A lemeztömbszekrény
csúszósín
DVA-08 és DVA-12 típushoz, 533 mm–
724 mm

DVA-ASRK-28A

DVA-ASRK-36A lemeztömbszekrény
csúszósín
DVA-08 és DVA-12 típushoz, 647 mm–
914 mm

DVA-ASRK-36A
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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