
CCTV | iSCSI-lagringsenhet för digitalvideo i DVSA-premiumserien

Den här lagringsenheten för digitalvideo i Boschs DVSA-
premiumserie är med sin höga kapacitet, flexibilitet och
driftsäkerhet byggd att klara säkerhetsbranschens mest
stränga lagringskrav för digitalvideo.

Funktioner

Bosch DVSA uppfyller de allt högre kraven på CCTV för
video: höghastighetsinspelning, högpresterande
uppspelning, avbrottsfri pålitlighet och massiv kapacitet.
Med fullständigt RAID 5-skydd och SATA-II-hårddiskar är
den perfekt lämpad när den högsta nivån av
datatillgänglighet krävs.

”Premium”-modellerna är fullt utrustade RAID 5-
diskenheter. Med fokus på kontinuerlig pålitlighet kan alla
viktiga komponenter, inkluderat enhetsfack,
strömförsörjningsenheter och kylmoduler, bytas under drift
inuti de kabellösa modulära chassina.

Bosch DVSA ”Premium”-modeller kan även utökas. Två
Gigabit Ethernet-portar gör det möjligt att ansluta upp till
31 Bosch-videoservrar via Ethernet-standardnätverk, vilket
gör den RAID-baserade lösningen ännu mer
kostnadseffektiv. Bosch DVSA iSCSI-lösningen är perfekt
för att skapa en delad lagringspool för Bosch-videoservrar.

I händelse av ett fel aktiveras ett ljudlarm så att användaren
uppmärksammas. Enheterna säkerställer också att
systemadministratörer är konstant uppdaterade om status
via ett antal olika kanaler, inklusive e-post, fax, LAN-
sändningar

SNMP-traps, MSN Messenger och SMS-meddelanden,
beroende på den aktuella infrastrukturen och
användarönskemål.

De 4 eller 12 SATA-II-enhetskanalerna dirigeras genom
kortet på baksidan till de låsbara enhetsfacken som är
installerade på framsidan av Bosch DVSA. Den fullständigt
kabellösa, backplane-baserade designen eliminerar alla
problem som är associerade med kabelanslutningar och ger
en högre grad av servicemöjligheter.

Bosch DVSA har funktioner för flera RAID-konfigurationer,
var och en med specifika skrivregler, stripe-storlek och
optimeringslägen. Hot Rebuild-funktion
(kapacitetsexpansion online) och flera
felkorrigeringsmekanismer säkerställer den högsta
standarden på RAID-skyddet. Varje enhet har ett
säkerhetsbatteripaket installerat som förhindrar att data
försvinner i händelse av strömavbrott.

iSCSI-lagringsenhet för digitalvideo i
DVSA-premiumserien

▶ Förkonfigurerat RAID 5-skydd med videolagring på upp
till 5,5 Terabyte (DVA-12T-12050RA) eller 8,25
Terabyte (DVA-12T-12075RA)

▶ Delad lagring via Ethernet

▶ Tolv fack för 3 Gbit/s SATA-II-hårddiskenheter som kan
bytas under drift

▶ Redundansströmförsörjning som kan bytas under drift
och höghastighetsanslutning till nätverk

▶ DVSA-administration via Bosch RAIDWatch-
gränssnittet

▶ Två Gigabit Ethernet-portar

▶ Modulär design förenklar service

▶ Fläktar med två hastigheter minskar systemljud

▶ Högkvalitativa 2 HU 19-tums rackmonteringsbara
chassin
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Kombinerat med omfattande funktioner i den fasta
programvaran ger Bosch digitala videolagringsenheter
maximal pålitlighet och enastående datatillgänglighet i
dagens mycket dataintensiva videolagringsmiljöer. En
mycket pålitlig lagringslösning säkerställs av
fabriksinställda procedurer och omfattande
urvalsprocesser för hårddiskenheterna, som täcks av det 3-
åriga garantiprogrammet från Bosch.

Anmärkning vid beställning:

Lämplig SCSI-anslutningskabel och skjutflänsen för
diskenhetskabinettet måste beställas separat.

Certifikat och godkännanden

Region Certifiering

Europa CE DVA-12T

Installations-/konfigurationsanteckningar

DVSA - baksida

Bosch RAIDWatch Manager är ett Java-baserat RAID-
administrationsprogram som har ett användarvänligt
grafiskt gränssnitt för konfigurering och övervakning av
RAID-system. Programmet är särskilt utvecklat för
administration av Bosch DVSA.

Bosch RAIDWatch underlättar den annars komplicerade
konfigurationsprocessen, vilket ger systemadministratörer
en rad praktiska RAID-adminstrationsalternativ. Bosch
DVSA är utrustat med Ethernet-portar för lokal
administration och fjärradministration. Programmet ger
systemadministratörer fingertoppskontroll att omedelbart
sprida, konfigurera, administrera och övervaka flera
underlagringssystem på lokala platser och fjärrplatser.
Konceptet "Installera en gång, kör överallt" sparar tid och
säkerställer kontinuerlig drift. Med WAN/LAN-funktionen
kan operatören administrera flera Bosch DVSA-enheter från
en enda arbetsstation.

Tekniska specifikationer

Elektrisk

Modellnummer Antal hård-
diskar

Spänningsinter-
vall

Drift
Ström*

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

350 W (1 197
BTU/h)

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

350 W (1 197
BTU/h)

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

350 W (1 197
BTU/h)

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

350 W (1 197
BTU/h)

*Kapacitet baseras på enhetens maximala drifttillstånd.

Toppströmförbruk-
ning

6 A/115 VAC eller 3 A/230 VAC

Tillbehör

Obligatoriskt varje år (1 förinstallerad i enheten)

Säkerhetsbatteri DVA-SBBK-00A

I DVAS ingår styrenhetskort, strömförsörjningsenhet och angivet antal hård-
diskar. Extra tillbehör är valfria, för redundans eller utbyte under drift eller
installation. Vid installation i ett rack måste en skjutfläns användas.

Artikel Typnummer

Hårddisksats (500 GB) DVA-ADTK-050A

Hårddisksats (750 GB) DVA-ADTK-075A

Strömförsörjningsen-
het

DVA-SPKK-08A

Fläktmodul DVA-SFAK-08A

iSCSI till SATA-II-styren-
het, 2 x 1 GB Ethernet-
värdkanaler, 1 GB DDR
RAM

DVA-SCIK-12A

Skjutfläns för kabinett
533 – 724 mm

DVA-ASRK-28A

Skjutfläns för kabinett
647 – 900 mm

DVA-ASRK-36A

Kompatibla Bosch-videoservrar

Videokodare i VIP X-serien (VIP X1/X2, VIP X1600)

Dinion IP-kameror

G4 Autodom

Mekaniska specifikationer

Anslutningar

Ström IEC hane

RS-232-port (seriell) Ljudkontakt, för uppgradering och underhåll

Värdport Två (2) RJ-45 Gigabit Ethernet-värdkanaler

Mått (b x h x d) 446 x 88 x 490 mm
17,6 x 3,5 x 19,3 tum

Vikt cirka 32,5 kg
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Miljöanpassad

Drifttemperatur 0 till 40 °C

Relativ luftfuktighet 5–95 %, icke-kondenserande

Elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMC)

Uppfyller FCC- och CE-normer

Produktsäkerhet CE, UL, CB, EN och IEC

Garanti (exkl. batteri) 3 år

Garanti säkerhetsbat-
teripaket

1 år

Beställningsinformation

DVA-12T-04075RA iSCSI-diskenhet 12
fack
4 hårddiskar, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-diskenhet 12
fack
12 hårddiskar, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Hårdvarutillbehör

DVA-ADTK-075A-diskenhet
hårddiskutbyggnad, 750 GB

DVA-ADTK-100A

Använd DVA-SPKK-08A PSU
för 8-facks Premium-diskenhet, 350 W

DVA-SPKK-08A

DVA-SFAK-08A-diskenhet fläktmodul
för 8 och 12 fack

DVA-SFAK-08A

DVA-SCIK-12A iSCSI-styrenhet för
diskenhet

DVA-SCIK-12A

DVA-ASRK-28A -skjutfläns för
diskenhetskabinett
för DVA-08 och DVA-12, 533 mm - 724 mm/
21 tum - 28,5 tum

DVA-ASRK-28A

DVA-ASRK-36A -skjutfläns för
diskenhetskabinett
för DVA-08 och DVA-12, 647 mm - 914 mm/
25,5 tum - 36 tum

DVA-ASRK-36A
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Sweden:
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Vestagatan 2
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Fax: +46 31 722 5340
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