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NVR (Network Video Recorder, Sieciowy Rejestrator Wideo) 
jest jednym z komponentów wchodzących w skład systemu 
S-VMX. Został zaprojetowany do pracy w środowisku 
sieciowym złożonym z wielu hostów. Umożliwia rejestrację 
materiału wideo oraz powiązanych z nim danych w trybie 
nieprzerwanych pętli nagrań. Wspiera wiele rownległych 
połączeń użytkowników, umożliwiając jednoczesny wgląd 
w nagrany materiał wideo.

NVR umożliwia dostęp do przechowywanych nagrań 
zależnie od praw użytkowników oraz priorytetetów 
zdefiniowanych w konfiguracji systemu. Pozwala 
operatorom na zapisanie zawartości nagranej pętli w całości 
lub w wybranej częsci w przypadku nagłego zdarzenia.

Podaczas pobierania zarejestrowanego materiału 
zachowane są rygorystyczne wymagania dotyczące 
dostępu, szyfrowania oraz bezpieczeństwa danych. Ma 
to ogromne znaczenie przy przedstawianiu nagranego 
materiału wideo jako dowodu w sądzie.

Podobnie jak inne komponenty systemu S-VMX, NVR ma 
możliwość zdalnego zarządzania i diagnostyki, co w znaczący 
sposób skraca czas potrzebny na konfigurację i konserwację. 
Ma to pozytywny wpływ na koszty utrzymania.

NVR dla zewnętrznego modułu rozszerzenia przestrzeni 
dyskowej oparty jest na serwerze stelażowym 1U. 
Maksymalny czas pracy i wysoka niezawodność rejestracji 
materiału wideo są gwarantowane w sposób ciągły. 
Nieprzerwane działanie oprogramowania jest gwarantowane 
przez dedykowane dyski typu hot-plug połączone w macierz 
RAID1. Dostępność sprzętu jest dodatkowo podniesiona 
dzięki dwuportowemu interfejsowi sieciowemu 1GbE, 
wentylatorom odpornym na awarie i redundantnemu 
zasilaczowi z funkcją hot-plug.

Zarządzanie dyskami w RAID zapewnia wysoką niezwodość 
za sprawą wysokowydajnego kontrolera. Niezawodność 
ta może być dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie 
opcjonalnego drugiego kontrolera.

NVR dla zewnętrznego modułu rozszerzenia przestrzeni dyskowej to najlepsze 
rozwiązanie, gdy możliwość gromadzenia nagrań na dołączanej przestrzeni dyskowej 
stanowi kluczowe kryterium wyboru.

S-VMX VIDEO MANAGEMENT SYSTEM
NVR WYSOKIEJ NIEZAWODNOŚCI 
DLA ZEWNĘTRZNEGO MODUŁU ROZSZERZENIA PRZESTRZENI DYSKOWEJ
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S-VMX NVR O WYSOKIEJ NIEZAWODNOŚCI DLA ZEWNĘTRZNEGO MODUŁU ROZSZERZENIA PRZESTRZENI 
DYSKOWEJ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WERSJA SPRZĘTOWA F 
(typowe wartości, jeżeli nie uzgodniono inaczej)

Kody do zamówień (*należy zamawiać oddzielnie) Kody usług dedykowanych dla sprzętu, seria VHD300 

SNR302-D3 NVR Wysokiej Niezawodności dla zewnętrznego mudłu 
rozszerzenia przestrzeni dyskowej (12Gbps) VSD031 Usługa diagnostyczna On-site na 3 lata

Akcesoria: VSD041 Usługa diagnostyczna On-site na 4 lata

VHD062 LP 2-Portowa karta sieciowa 10/100/1000Mbps (Intel) VSD051 Usługa diagnostyczna On-site na 5 lat

VSD042 Rozszerzenie usługi ochrony danych od 3 do 4 lat

VSD052 Rozszerzenie usługi ochrony danych od 3 do 6 lat

VSD340 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 4 lat

VSD350 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 5 lat

VSD360 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 6 lat

Wideo Dane ogólne

Format enkodowania H.264, MPEG-4, MJPEG, MPEG-2 Temperaturowy 
zakres pracy

+10...+35°C / +50...+95°F
+5...+40°C / +41...+104°F*, -5...+45°C / 
+23...+113°F**

Strumieniowanie Multicast, unicast Temperatura 
przechowywania –40...+65°C / –40...+149°F

Oprogramowanie Wilgotność względna 10...80%, 5...85%*, 5...90%** (bez kondensacji)

System operacyjny Microsoft® Windows Server 2012 R2 
Embedded, 64-bit Waga 13.8kg / 30.42lbs (maks.)

Aplikacja S-VMX NVR (Professional) Wymiary:

Sprzęt

Obudowa Seria VHD300 (Serwer rackowy 1U, głęboki)

Procesor Rodzina E3-1200 v5 

Pamięć (RAM) 16GB DDR4

Wyjśćie graficzne VGA

HDD (2 x 2.5”) 2 x 300GB RAID1 (hot swappable)

Kontroler macierzy (D3) RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 i JBOD (1GB cache)

Sieć 2 x 10/100/1000Base-T (Broadcom)

Napęd optyczny 1 x DVD ±R/W 16x

USB 2 x USB 2.0 (przód), 2 x USB 3.0 (tył)

Zasilanie 2 x 350W (redundantne, typu hot-plug)

Emisja ciepła 1357.1 BTU/hr (bazując na mask. mocy zasilacza)

Wydajność w testach Teleste

Odtwarzane strumienie 10

Strumień 2 Mbps 80 RAID5

Strumień 4 Mbps 70 RAID5

Strumień 8 Mbps 50 RAID5 *10% rocznych godzin pracy, **1% rocznych godzin pracy

NVR z zewnętrznym magazynowaniem jest dostarczanyjako 
serwer klasy korporacyjnej (VHD300), zapewniając 
wartościową kombinację wydajności i redundancji zamkniętą 
w maszynie 1U.

641mm / 25.24”*

*Przychodzi do nominalnej, zewnętrznej 
  powierzchni ściany tylnej, gdzie znajdują 
  się złącza płyty głównej.

VHD300
Widok z góry

widok z boku

19”

przód

1U

606mm / 23.86”

ramka 36mm / 1.42”

Kabel zasilający (wymagane 2 szt na obudowę)*

CPC521 (EUR), CPC522 (UK) 2.0m / 6.6ft z zabezp. Zgodnie z IEC

CPC523 (USA) 1.83m / 6ft z zabezp. Zgodnie z IEC


