
S-VMX Device Controller
Device Controller (Kontroler Urządzeń) to wbudowana 
funkcjonalność serwera S-VMX. Oddzielny kontroler urządzeń 
jest potrzebny, gdy liczba urządzeń przewyższa możliwości 
kontrolowanych urządzeń przez jednostkę serwera lub gdy 
czas odpowiedzi musi być jak najmniejszy. Zależy to od typu 
kontrolowanych urządzeń.

Zapewnia uniwersalną komunikację i kontrolę dla urządzeń 
podłączonych do systemu S-VMX. Działa także jako translator 
protokołów między systemem S-VMX, a poleceniami ONVIF 
lub poleceniami specyficznymi dla urządzenia, takimi jak 
SNMP dla kamery IP lub enkoderów oraz protokołami 

specyficznymi dla producenta kamery do sterowania 
telemetrycznego PTZ. Ta jednostka może również pełnić 
rolę bramy dla transmisji typu unicast do multicast. Umożliwia 
to łączność systemów obsługujących tylko strumienie unicast 
w systemie S-VMX.

Dla operatora systemu bezpieczeństwa kluczowe znaczenie 
ma niezawodność i natychmiastowy dostęp do kamer. Aby 
spełnić ten wymóg S-VMX Device Controller mogże być 
podłączony w trybie nadmiarowm N + 1 lub N + M.

Zachęcamy do sprawdzenia najnowszej dokumentacji 
dotyczącej listy obsługiwanych urządzeń i protokołów.

Serwery aplikacji S-VMX zostały dobrane i zoptymalizowane zgodnie z technicznymi 
wymaganiami systemu. Ze względu na skalowalną architekturę systemu S-VMX, 
funkcjonalność oraz wydajność może być łatwo rozszerzana przez dodawanie 
dedykowanych serwerów aplikacji do systemu.
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Przykładowy widok z S-VMX Server. Każda aplikacja pojawia się na osobnym oknie.

Stream Reflector
Stream Reflector to aplikacja transkodująca przychodzące 
strumienie wideo unicast i multicast do MJPEG, który może 
być transmitowany za pomocą protokołu HTTP. Jest to 
obowiązkowe w przypadkach, w których Klient jest 
połączony z systemem poprzez Internet lub sieć o niskiej 
przepustowości. W przypadku wdrożeń na dużą skalę, wiele 
urządzeń Stream Reflector może być połączonych razem, 
tworząc pulę Stream Reflector’ów, które obsługują setki 
wychodzących strumieni wideo.

Multi-Site Gateway
S-VMX Multi-Site Gateway jest potrzebny, gdy wiele 
niezależnych systemów zarządzania wideo jest połączonych 
ze sobą w ramach ujednoliconego systemu. Działa jako 
brama komunikacyjna pomiędzy różnymi systemami, 
umożliwiając dostęp do wideo, nadzór, odtwarzanie i 

 
pobieranie zgodnie z ograniczeniami nadanymi przez 
centralny system zarządzania.

Multi-Site Gateway składa się z dwóch aplikacji, System 
Gateway i Stream Gateway. System Gateway znajduje 
się w głównej części, dbając o prawa użytkownika i 
zarządzanie systemem pomiędzy systemami głównymi, 
a lokalnymi. Stream Gateways znajdują się zarówno po 
stronie głównej, jak i lokalnej przez co odpowiadają za 
rzeczywisty przepływ danych między dwoma systemami. 
Skalowalność uzyskuje się poprzez równoległe połączenie 
wielu Multiple Stream Gateways.

Nieprzewidziane wydatki na konserwację można dodatkowo 
zmniejszyć za pomocą usługi wsparcia i konserwacji 
oprogramowania oraz opcjonalnych usług sprzętowych.

S-VMX PODSTAWOWE APLIKACJE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Porównanie Produktów
Oferta produktów S-VMX jest zoptymalizowana pod kątem różnorodnych wdrożeń i zastosowań, od pojedynczych 
urządzeń, po w pełni skalowalne systemy klasy wyższej. Skalowalność definiowana jest przez liczbę kamer i 
użytkowników oraz obsługiwaną funkcjonalność. Zastosowanie wspólnego rdzenia systemu gwarantuje spójne 
wrażenia dla użytkownika we wszystkich produktach S-VMX. Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd 
dostępnych produktów S-VMX oraz ich kluczowych możliwości.

Przegląd dostępnych produktów S-VMX i ich kluczowych możliwości.

PRODUKT ROZMIAR SYSTEMU FUNKCJONALNOŚĆ

S-VMX Kamery Równoczesni 
użytkownicy

Serwery NVRy Wideo 
Wall

Redundancja Mapa Analityka 
wideo

Łączność 
z wieloma 
systemami

Integracja 
z innymi 

systemami

Łączność 
mobilna

Active 
directory

Level 3 Nielimitowane Nielimitowane Nielimitowane Nielimitowane Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Level 2 200 20 Nielimitowane Nielimitowane Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Level 1 50 4 1 1 Nie Nie Tak Nie Tak Tak Tak Tak

Lite 4/8/16/32 2 1 Wbudowany Nie Nie Tak Nie Tak Tak Tak Tak

Serwery Aplikacyjne systemu S-VMX w podziale na Levele.
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S-VMX STANDARD DEVICE CONTROLLER & MULTISITE GATEWAY SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WERSJA F
(Typowe wartości, o ile nie zaznaczono inaczej)

Kody do zamówień (*należy zamawiać oddzielnie) Kody usług dedykowanych dla sprzętu, seria VHD200 

SDC202 S-VMX Standard Device Controller VSD031 Usługa diagnostyczna On-site na 3 lata

SSR202 S-VMX Standard Stream Reflector VSD041 Usługa diagnostyczna On-site na 4 lata

SMG202-S S-VMX Standard Multisite Gateway, System Gateway VSD051 Usługa diagnostyczna On-site na 5 lat

SMG202-V S-VMX Standard Multisite Gateway, Stream Gateway VSD042 Rozszerzenie usługi ochrony danych od 3 do 4 lat

Akcesoria: VSD052 Rozszerzenie usługi ochrony danych od 3 do 5 lat

VHD062 LP 2-Portowa karta sieciowa 10/100/1000Mbps (Intel) VSD240 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 4 lat

VSD250 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 5 lat

VSD260 Rozszerzenie gwarancji sprzętowej od 3 do 6 lat

Oprogramowanie Ogólne 

System operacyjny Microsoft® Windows Server 2012 R2 Embedded, 
64-bit

Temperaturowy  
zakres pracy

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

Funkcja S-VMX Application Servers Temperatura przechowywania –40...+65°C / –40...+149°F

Aplikacje Device Controller, Stream Reflector,  
Multisite Gateway (podstawowe) Wilgotność powietrza 10...80%, 5...85%*, 5...90%**  

(bez kondensacji)

Sprzęt (*80GB partycja dla systemu i aplikacji) Waga 9.51kg / 20.96lbs (maks)

Obudowa VHD200 series (1U serwer rackowy) Wymiary:

Procesor Rodzina E3-1200 v5

Pamięć (RAM) 8GB DDR4

Wyjście pod monitor VGA

HDD (3.5”)* 1 x 500GB

Obsługa RAID JBOD

Sieć 2 x 10/100/1000Base-T (Broadcom)

Napęd optyczny 1x DVD ±R/W 16x

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

Zasilacz 1 x 250W

Emisja ciepła 1039 BTU/hr (bazując na maks. mocy zasilacza)

(*10% rocznych godzin pracy, **1% rocznych godzin pracy)

532mm / 20.95”*

ramka 36mm / 1.42”

VHD200
Widok z góry

Widok z boku

19”

przód

1U

493mm / 19.41”

*Przychodzi do nominalnej, zewnetrznej 
  powierzchni sciany tylnej, gdzie znajduja 
  sie zlacza plyty glównej.

Kabel zasilający (1 szt. wymagana dla każdego serwera)*

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

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

S-VMX Standard Application Server bazuje na kompaktowym 
serwerze rackowym 1U (VHD200). Bogatszy w funkcje 
serwer rackowy jest dostępny dla tych, którzy potrzebują 
wyższej odporności.


