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u Kostenefficiënt "secure embedded"-ontwerp

u Efficiënte MPEG-4-bestandscompressie

u Weergave en opname van videobeelden in de
resolutie CIF, 2CIF of 4CIF

u PTZ-bediening van bestuurbare Bosch
(dome)camera's en die van derden

u Exporteren mogelijk naar USB of optionele DVD-
brander

De Divar MR harddiskrecorder is een compacte en
gebruiksvriendelijke oplossing voor CCTV-beheer
ondergebracht in één apparaat. De recorder maakt
opnamen van hoge kwaliteit tot maximaal 16 kanalen
per apparaat en heeft een opnamecapaciteit tot 2 TB.
De Divar MR wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk
hoge beeldkwaliteit en uiterst geavanceerde functies.
Het ontwerp staat garant voor gebruiksgemak en
veelzijdigheid en zorgt voor probleemloze opnamen en
CCTV-beheer.

Basisfuncties

De Divar MR biedt hoge kwaliteit real-time digitale
opnamen met tot 16 kanalen per recorder. Via één
gebruiksvriendelijke interface kunt u camerabeelden
weergeven en camera's besturen, alarmmeldingen
verwerken en voortdurend de status van de apparatuur
controleren. Bovendien biedt de Divar MR:

• Verbeterde beeldhelderheid waardoor de
beeldinhoud van het opgenomen video nog beter
herkenbaar is;

• Langere opnametijd;
• meer functies;
• Diverse aansluitmogelijkheden;
• veelzijdige zoekfuncties;
• synchrone audio;
• configuratie en beheer op afstand;
• lage onderhoudseisen;

• lagere gebruikskosten

Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit van de Divar MR is uitmuntend.
Hoog-efficiënte MPEG-4-compressie reduceert
aanzienlijk de hoeveelheid benodigde bandbreedte en
opslagcapaciteit in vergelijking tot JPEG- en wavelet-
technologieën. Sla meer details op, verleng de
bewaartijd en verminder tevens de totale
opslagkosten. De Divar MR zorgt voor real time
opnamen in CIF-resolutie via alle kanalen tegelijk.
Gebruik 4CIF om meer details in elke scène te
registreren bij toepassingen waarvoor zelfs een nog
grotere helderheid vereist is.

Diverse bedieningsmethoden
Uiteenlopende bedieningsmethoden dragen bij aan
een uitmuntend systeem met talrijke
bedieningsmogelijkheden. Met een Bosch IntuiKey-
bedieningspaneel heeft u een gebruiksvriendelijke
systeembediening binnen handbereik. Andere
mogelijkheden voor snelle en eenvoudige bediening
van het systeem zijn de bedieningsknoppen en jog-dial
op het MR-frontpaneel, een infrarode
afstandsbediening of een normale computermuis.
Gebruik behalve deze bedieningsopties ook de
intuïtieve pc-software voor de Divar MR bedieneenheid
om meerdere Divar MR's in uw bewakingssysteem
eenvoudig te beheren. De Divar MR bedieneenheid



zorgt voor het complete beheer op afstand, inclusief
live weergave en bediening, afspelen, configuratie en
externe alarmdoormelding. In deze bedieneenheid is
het geheel van werkzaamheden en bediening
gecentraliseerd om een hoge schaalbare
videomanagementoplossing te creëren.
Voor nog meer gebruiksgemak kunnen live beelden
met een webbrowser worden bekeken. Dit geeft u de
vrijheid om de Divar MR-beelden vanuit nagenoeg elke
locatie te openen.

Embedded Design
Het embedded-ontwerp van de Divar MR biedt een
betere beveiliging tegen netwerkaanvallen dan
traditionele systemen en vereist daarnaast ook minder
onderhoud. De beveiliging van opnamen blijft op een
hoog niveau terwijl het niet meer nodig is om
software-patches en antivirusupdates te installeren.
De Divar MR is eenvoudig te installeren en te
gebruiken. De geïntegreerde architectuur van de
Divar MR maakt het werken voor zowel installateurs
als gebruikers eenvoudiger.

Bedieningsgemak
De Divar biedt een complete set functies die speciaal
bedoeld zijn om het bedieningsgemak te vergroten:

• Vergelijk actuele gebeurtenissen met gebeurtenissen
uit het verleden door live-beelden en eerder
opgenomen beelden tegelijkertijd weer te geven in
verschillende deelvensters.

• Reageer onmiddellijk op gebeurtenissen met behulp
van de functies voor direct afspelen/opnemen – met
één druk op een knop start u direct de opname.

• Beveilig opnamen van belangrijke gebeurtenissen
automatisch tegen overschrijven

• Vind gebeurtenissen snel met de Smart Search-
functie om automatisch veranderingen te detecteren
in elk deel van het geselecteerde gezichtsveld.

• Laat automatisch meldingen per e-mail verzenden
wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden.

Bij het exporteren van video wordt ook het speciale
afspeelprogramma Archive Player geëxporteerd, zodat
de beelden kunnen worden afgespeeld op een pc
zonder dat hiervoor extra software moet worden
geïnstalleerd. Archive Player maakt ook
beeldverificatie mogelijk, zodat manipulatie van de
beelden kan worden gedetecteerd of uitgesloten bij
juridische kwesties.

Uitgebreide interfaces
Door de flexibele interface-mogelijkheden kan er
uiteenlopende externe apparatuur worden
aangesloten.

• Tot 16 video in- en uitgangskanalen
• Video uitgangen op VGA (1x) en BNC (2x)
• Audio-ingangen (4 of 8) en één audio-uitgang
• Ethernet 10/100BaseT-netwerkaansluiting
• Maximaal 16 alarmingangen en 8 uitgangen
• Dankzij de BiPhase aansluiting is er slechts één kabel

nodig om PTZ-camera's van Bosch te bedienen tot op
een afstand van 1,5 km

• Bediening van PTZ-camera's van andere merken is
mogelijk via de RS422-/RS485-aansluiting

• USB-poorten aan de voor- en achterzijde t.b.v. het
aansluiten van een muis om de gebruikersinterface te
bedienen of voor het exporteren van videobeelden
naar een USB-stick of soortgelijk opslagmedium.

Opmerking: de On Screen Display (OSD) van de Divar
MR is geoptimaliseerd voor een VGA-monitor. Het is
wel mogelijk de OSD op de A-uitgang van de
composiet monitor weer te geven, maar de OSD-
kwaliteit is dan toch minder. We adviseren de A-
uitgang van de VGA monitor te gebruiken.

Toepassingen
De Divar MR is leverbaar in uitvoeringen met 8 of 16
kanalen, diverse formaten harde schijven en naar wens
met een interne DVD-brander. De Divar MR Serie biedt
een complete oplossing die ideaal is voor
toepassingen bij:

• Winkels, Midden- en kleinbedrijf
• Scholen
• Appartementencomplexen
• Hotels

Pas beeldinhoud en geheugen aan de specifieke
behoeften aan, gebruikmakend van de zeer flexibele
opname/opslag-capaciteit. Hiermee bespaart u ruimte
en vermindert u de opslagkosten.

Certificaten en goedkeuringen

Elektromagnetische compatibiliteit

V.S. FCC deel 15, klasse B

EU EMC-richtlijn 2004/108/EC

Immuniteit EN 50130-4

Emissie EN 55022, klasse B

Netvoedingsharmonische
n

EN 61000-3-2

Spanningswisselingen EN 61000-3-3

Veiligheid  

V.S. UL60950-1

EU EN60950-1

Can CSA C22,2 Nr. 60950-1

Regio Certificiëring

Europa CE

VS FCC + UL

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Divar MR Harddiskrecorder

2 Netsnoeren
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1 Bedieningshandleiding

1 Cd-rom (met Divar MR PC software en
bedieningshandleidingen)

1 Muis

2 Aansluitingen voor alarm in- en uitgangen alsmede
BiPhase camerabesturing

1 Infrarood afstandsbediening

2 AAA-batterijen voor de afstandsbediening

1 Rekmontageset
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