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u Innebygd kostnadseffektiv sikkerhet

u Effektiv MPEG-4-filkomprimering

u Vise og ta opp video i CIF-, 2CIF- eller 4CIF-
oppløsning.

u Bosch og tredjeparts PTZ-domekontroll

u Eksporter til USB eller valgfri DVD-skriver

Den allsidige digitale opptakeren Divar MR gir deg en
kompakt og praktisk ITV-behandlingsløsning i en
komplett innebygd enhet. Den gir digitale opptak med
høy kvalitet på opptil 16 kanaler, med en intern
lagringskapasitet på opptil 2 TB. Divar MR kan vise til
både eksepsjonell videokvalitet og høy grad av
avansert funksjonalitet. Enkel bruk og allsidighet er
viktig, og utformingen gir deg feilfri opptak og
behandling.

Funksjoner

Divar MR tilbyr høy kvalitet på digitale opptak i sanntid
med opptil 16 kanaler. Du kan vise og kontrollere
kameraer, håndtere alarmer og kontrollere
enhetsstatus via et praktisk grensesnitt. I tillegg tilbyr
Divar MR følgende:

• bedre klarhet for bedre gjenkjenning på videodata
som er tatt opp

• lengre opptakstid
• utvidet antall funksjoner
• flere grensesnittalternativer
• kraftige søkefunksjoner
• synkron lyd
• ekstern konfigurering og behandling
• lave vedlikeholdskrav
• lave totale driftskostnader

Bildekvalitet
Bildekvaliteten til Divar MR er utmerket. Den svært
effektive MPEG-4-komprimeringen reduserer kravene
til båndbredde og lagringsplass betydelig i forhold til
JPEG- og wavelet-teknologiene. Du kan lagre flere
detaljer og forlenge bevaringstiden samtidig som de
totale lagringskostnadene reduseres. Divar utfører
sanntidsopptak i CIF-oppløsning på alle kanaler
samtidig. Bruk 4CIF for å fange inn større detaljer i
hvert opptak når du trenger enda bedre
bildetydelighet.

Flere kontrollmetoder
Mange forskjellige kontrollmetoder bidrar til et
enestående system med en høy grad av fleksibel drift.
Boschs IntuiKey-tastatur bidrar til svært brukervennlig
betjening og systemovervåking. Du kan eventuelt bruke
Divar MRs kontrollknapper på kontrollpanelet og jog-
hjul, IR-fjernkontroll eller en standardmus for hurtig
tilgang til systemet.
I tillegg til disse kontrollalternativene kan du bruke
den intuitive PC-baserte programvaren (Divar MR
Control Center-programvare) for å behandle flere
Divar MR-enheter i overvåkingssystemet. Divar MR
Control Center-programvare tilbyr fullstendig ekstern
behandling inkludert sanntidsvisning og kontroll,
avspilling, konfigurering og varsling om ekstern alarm.



All drift og kontroll sentraliseres med
betjeningsenheten for å opprette en svært skalerbar
videobehandlingsløsning.
Du kan vise sanntidsbilder ved hjelp av en nettleser
hvis du ønsker at det skal være enda enklere. Slik kan
du hvor som helst få virtuell tilgang til Divar MR-
bildene.

Innebygd design
Divar MRs innebygde design gir en høyere grad av
sikkerhet mot angrep via nettverket enn tradisjonelle
systemer, og den har lavere krav til vedlikehold.
Sikkerheten for opptakene er høy samtidig som
behovet for å installere programvareoppdateringer og
anti-virus-oppdateringer elimineres. Den integrerte
arkitekturen til Divar MR er både enkel å konfigurere
og enkel å bruke, noe som gjør livet enklere for både
installatører og brukere.

Praktisk drift
Divar inneholder et robust sett av funksjoner som er
utformet for å forbedre den praktiske driften:

• sammenligner enkelt hendelser i fortid og fremtid ved
å vise sanntids- og avspillingsbilder samtidig i
forskjellige cameoer

• reagerer øyeblikkelig på hendelser med umiddelbar
avspilling / opptaksfunksjoner – en dedikert knapp
starter avspillingen umiddelbart med et enkelt trykk

• beskytter viktige hendelser automatisk mot
overskriving

• finner hendelser raskt via Smart Search-funksjonen
for å oppdage endringer automatisk innenfor det
visningsområdet du velger

• utløser e-postvarsling når valgte hendelser oppstår
Et dedikert Archive Player-program inkluderes med
opptaket når en video er eksportert, slik at du kan
spille av video på en PC uten å installere ekstra
programvare. Bilder kan også godkjennes med Archive
Player, slik at videosabotasje kan oppdages eller
utelukkes i juridiske konflikter.

Omfattende grensesnitt
Med fleksible grensesnittalternativer kan du enkelt
koble til en rekke eksterne enheter.

• opptil 16 videoinngangs- og -utgangskanaler
• VGA-monitorer og BNC-utganger med dobbel monitor
• lydinnganger (4 eller 8) og en lydutgang
• Ethernet 10/100BaseT-nettverkstilkobling
• opptil 16 alarminnganger og 8 utganger
• biphase-tilkoblingen lar én kabel kontrollere Bosch

PTZ-kameraene i et område på opptil 1,5 km
• tredjeparts PTZ-kontroll via RS422/RS485-tilkobling
• USB-kontakter foran og bak – koble til en mus for å

kontrollere brukergrensesnittet, eller arkiver video på
en USB-minnepinne eller lignende enhet

Merk: Divar MRs skjermvisning (OSD) er optimert for
VGA-skjerm. Det er mulig å vise OSD på den
kompositte MONITOR A-utgangen, men kvaliteten på
OSD reduseres. Vi anbefaler å bruke enhetens VGA
MONITOR A-utgang.

Bruksområder
Divar MR er tilgjengelig i versjoner med 8 og 16
kanaler med stor harddiskkapasitet og en intern DVD-
skriver om nødvendig. Divar MR-området har en
omfattende løsning som er ideell for applikasjoner
som:

• detaljhandel
• skoler
• leiligheter
• hoteller

Skreddersy videoinnholdet og minnet til dine behov
ved hjelp av svært fleksibel opptaks-/lagringskapasitet,
noe som hjelper deg med å spare plass og redusere
lagringskostnadene.

Sertifiseringer og godkjenninger

Elektromagnetisk kompatibilitet

USA FCC-del 15, klasse B

EU EMC-direktiv 2004/108/EF

Immunitet EN50130-4

Stråling EN 55022, klasse B

Nettharmonikk EN61000-3-2

Spenningsvariasjoner EN61000-3-3

Sikkerhet  

USA UL60950-1

EU EN60950-1

Can CAN C22.2, nr. 60950-1

Region Sertifisering

Europa CE

USA FCC + UL

Deler innkludert

Antall Komponent

1 Divar MR digital videoopptaker

2 Strømledninger

1 Brukerhåndbok

1 CD-ROM (med Divar MR PC-programvare og
brukerhåndbok)

1 Mus

2 Kretskort for alarm inn/ut og Biphase

1 IR-fjernkontrollenhet

2 AAA-batterier for fjernkontrollenhet

1 Monteringssett for 19" rack
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