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Cyfrowa, wizyjna macierz dyskowa Bosch DVSA Premium,
przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań w
systemach CCTV, zapewnia bardzo dużą pojemność zapisu,
nieograniczoną elastyczność konfiguracji oraz
bezkonkurencyjną niezawodność.

Podstawowe funkcje

Macierz Bosch DVSA spełnia rosnące wymagania systemów
CCTV w zakresie rejestracji obrazu – bardzo szybki zapis
obrazu, duża wydajność przy odtwarzaniu, niezawodność i
bogactwo opcji. Dzięki poziomowi RAID 5 oraz dyskom
twardym SATA-II, macierz spełnia najwyższe wymagania w
zakresie bezpieczeństwa i dostępności danych.

Modele „Premium” to w pełni wyposażone macierze
dyskowe o poziomie RAID 5. W konstrukcji urządzenia
szczególny nacisk położono na absolutną niezawodność
wszystkich krytycznych elementów, czyli kieszeni z dyskami
twardymi, modułów zasilaczy i modułów wentylatorów.
Wszystkie te elementy są wymienialne w czasie pracy dzięki
bezkablowej, modułowej konstrukcji obudowy.

Modele DVSA „Premium” posiadają ponadto możliwość
rozbudowy. Dwa gigabitowe porty Ethernet umożliwiają
dołączenie maks. 31 serwerów wizyjnych Bosch poprzez
standardowe sieci Ethernet, co poprawia efektywność
systemów opartych o macierze RAID. Macierz Bosch DVSA
iSCSI znakomicie nadaje się do konstruowania
współdzielonych przestrzeni zapisu dla serwerów wizyjnych
Bosch.

W przypadku awarii macierz DVSA generuje alarm
dźwiękowy. W zależności od wymagań użytkownika i
infrastruktury w miejscu instalacji, urządzenia zapewniają
również administratorom systemów ciągłą możliwość
kontroli stanu poprzez różnego rodzaju kanały: komunikaty
e-mail, faksowe, wiadomości rozgłoszeniowe LAN,

trap SNMP, komunikaty MSN Messenger, ICQ i SMS.

4 lub 12 kanałów napędów SATA-II są wyprowadzone przez
płytę tylną do zamykanych kieszeni napędów
zainstalowanych na płycie czołowej DVSA. Całkowicie
pozbawiona kabli tylna płyta montażowa eliminuje
problemy związane z połączeniami kablowymi i zapewnia
lepszy dostęp serwisowy.

Cyfrowa, wizyjna macierz dyskowa iSCSI
serii DVSA Premium

▶ Wstępnie skonfigurowana ochrona na poziomie RAID 5
z maks. 5,5 TB (DVA-12T-12050RA) lub 8,25 TB
(DVA-12T-12075RA) przestrzeni zapisu wideo

▶ Dostęp poprzez sieć Ethernet

▶ 12 wnęk na dyski SATA-II 3 Gb/s z możliwością
wymiany w czasie pracy

▶ Nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany w czasie
pracy i funkcja podwójnego hosta dla dwóch cyfrowych
rejestratorów wizyjnych

▶ Zarządzanie macierzą przy użyciu graficznego
interfejsu użytkownika Bosch RAIDWatch

▶ Dwa gigabitowe porty Ethernet

▶ Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwe
serwisowanie

▶ Wentylatory o dwóch prędkościach obrotowych
zmniejszające poziom hałasu systemu

▶ Obudowa do montażu w szafie typu Rack 19″ o
wysokości 2U
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Macierz DVSA obsługuje wiele konfiguracji RAID, każda z
niezależnym schematem zapisu, wielkością segmentu i
trybami optymalizacji. Gorąca rekonstrukcja macierzy oraz
szereg mechanizmów korekcji błędów zapewniają
najwyższy standard ochrony RAID. Każde urządzenie
posiada zainstalowany moduł podtrzymania
akumulatorowego (BBU) zapobiegający utracie danych w
czasie awarii zasilania.

Wraz z rozbudowanymi funkcjami oprogramowania
układowego macierze dyskowe Bosch DVSA zapewniają
maksymalną niezawodność i znakomitą dostępność danych
w obecnych środowiskach gromadzenia danych wizyjnych.
Bardzo wysoka niezawodność została osiągnięta poprzez
fabryczne procedury obciążeniowe urządzeń oraz staranny
proces doboru dysków twardych, co jest niejako
potwierdzeniem 3-letniej gwarancji oferowanej przez firmę
Bosch.

Uwaga dotycząca zamawiania:

Odpowiedni kabel połączeniowy SCSI i szyna prowadząca
obudowy nie wchodzą w skład zestawu i muszą być
zamawiane osobno.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE DVA-12T

Planowanie

Płyta tylna macierzy DVSA

Bosch RAIDWatch Manager jest oprogramowaniem
zarządzającym do macierzy RAID opartym na języku Java,
oferującym łatwy w obsłudze graficzny interfejs
użytkownika przeznaczony do konfiguracji i monitorowania
systemów RAID. Program ten jest przeznaczony specjalnie
do zarządzania macierzami Bosch DVSA.

Program Bosch RAIDWatch upraszcza skomplikowane
procesy konfiguracji macierzy, oferując integratorom
systemów szeroki zakres wygodnych funkcji zarządzających
RAID. Macierz DVSA wyposażona jest w port Ethernet do
zarządzania lokalnego i zdalnego. Oprogramowanie
zapewnia administratorom systemów całkowitą kontrolę
nad natychmiastowym uruchomieniem, konfiguracją,
zarządzaniem i monitorowaniem wielu podsystemów zapisu
– lokalnie lub zdalnie. System raz uruchomiony może
pracować przez cały czas, oszczędzając czas i zapewniając

ciągłość działania całego systemu zapisu. Dzięki obsłudze
sieci WAN / LAN operator może zarządzać wieloma
macierzami Bosch DVSA z jednej stacji roboczej.

Dane techniczne

Właściwości elektryczne

Model Nr dysków
twardych

Zakres napięcia
zasilania

Pobór
mocy*

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

350 W (1197
BTU/h)

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

350 W (1197
BTU/h)

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

350 W
(1197 BTU/

h)

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

350 W
(1197 BTU/

h)

*Pobór mocy przy najwyższym obciążeniu systemu.

Szczytowy pobór prą-
du

6 A / 115 VAC lub 3 A / 230 VAC

Akcesoria

Wymagane corocznie (1 zainstalowane w macierzy)

Podtrzymanie akumula-
torowe

DVA-SBBK-00A

Macierz DVSA zawiera płytę kontrolera, zasilacz sieciowy oraz określoną
liczbę dysków twardych. Akcesoria dodatkowe stanowią opcję w przypadku
nadmiarowości, rezerwy gorącej lub instalacji. W przypadku instalacji w
szafie typu Rack wymagana jest szyna prowadząca.

Element Typ

Zestaw dysku twardego
(500 GB)

DVA-ADTK-050A

Zestaw dysku twardego
(750 GB)

DVA-ADTK-075A

Zasilacz DVA-SPKK-08A

Moduł wentylatora DVA-SFAK-08A

Kontroler iSCSI do SA-
TA-II, porty hosta 2 x
1 GB/s Ethernet, 1 GB
DDR RAM

DVA-SCIK-12A

Szyna prowadząca do
obudowy 533 - 724 mm

DVA-ASRK-28A

Szyna prowadząca do
obudowy 647 - 900 mm

DVA-ASRK-36A

Kompatybilne sieciowe serwery wizyjne Bosch

nadajniki wizyjne serii VIP X (VIP X1/X2, VIP X1600)

kamery sieciowe Dinion

kamery G4 AutoDome
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Właściwości fizyczne

Złącza

Zasilanie męskie IEC

Port RS-232 (szerego-
wy)

złącze foniczne, do aktualizacji oprogramowania
układowego i serwisowania

Porty hosta 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet

Wymiary (szer. x wys.
x gł.)

446 x 88 x 490 mm

Masa ok. 32,5 kg

Właściwości otoczenia

Temperatura pracy 0 ÷ +40°C

Wilgotność względna 5 - 95%, bez kondensacji

Kompatybilność elek-
tromagnetyczna (EMC)

CE, FCC

Standardy bezpieczeń-
stwa

CE, UL, CB, EN i IEC

Gwarancja (z wyłącze-
niem akumulatorów)

3 lata

Gwarancja na moduł
podtrzymania akumula-
torowego

1 rok

Zamówienia - informacje

Macierz dyskowa iSCSI DVA-12T-04075RA,
12 wnęk
4 dyski twarde, łącznie 3 TB

DVA-12T-04100RA

Macierz dyskowa iSCSI DVA-12T-12075RA,
12 wnęk
12 dysków twardych, łącznie 9 TB

DVA-12T-12100RA

Sprzęt

DVA-ADTK-075A Dysk twardy do macierzy
dyskowej, 750 GB

DVA-ADTK-100A

DVA-SPKK-08A PSU
do macierzy dyskowej Premium, 8 wnęk, 350
W

DVA-SPKK-08A

DVA-SFAK-08A Moduł wentylatora do
macierzy dyskowej
8 i 12 wnęk

DVA-SFAK-08A

DVA-SCIK-12A, Kontroler macierzy
dyskowej iSCSI

DVA-SCIK-12A

DVA-ASRK-28A Szyna prowadząca do
macierzy dyskowej
do macierzy DVA-08 i DVA-12, 533 mm -
724 mm

DVA-ASRK-28A

DVA-ASRK-36A Szyna prowadząca do
macierzy dyskowej
do macierzy DVA-08 i DVA-12, 647 mm -
914 mm

DVA-ASRK-36A

www.boschsecurity.pl
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Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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