REJESTRATOR CYFROWY

Kompaktowy rejestrator w przystêpnej cenie
Cyfrowy video rejestrator (DVR) DX-TL304E zapewnia solidnoœæ i niezawodnoœæ podczas
monitorowania i rejestracji obrazu przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu, w wysokiej
jakoœci formacie MPEG-4, przy prêdkoœci zapisu 100 ramek/sek. dla 4 kana³ów (25 fps ka¿dy).

Rozwi¹zania "Security"

4-kana³owy Rejestrator Cyfrowy

MPEG-4 zapewnia
wydajnoœæ i jakoœæ

4

Kompresja w formacie MPEG-4 pozwala nagraæ wiêksz¹ liczbê godzin obrazu, z maks. iloœci¹ 100 obrazów/sek. i zaoszczêdziæ
tym samym miejsce na dysku twardym oraz pozostawia obraz w wysokiej jakoœci, by mo¿na by³o ³atwo zidentyfikowaæ szczegó³y.
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Nowoczesny projekt GUI u³atwia
obs³ugê
Intuicyjne, proste sterowanie, dziêki interfejsowi z du¿ymi ikonami. Wszystkie operacje
w³¹cznie z wybieraniem i kopiowaniem materia³u filmowego do noœników zewnêtrznych,
mo¿na ³atwo przeprowadziæ, przy u¿yciu myszki.

Ergonomiczny projekt i wykonanie
u³atwiaj¹ instalacjê
Kompaktowe wymiary - 300 x 91 x 340 mm (szer. x wys. x g³êb.) - powoduj¹, ¿e rejestrator mo¿na zainstalowaæ prawie
wszêdzie. Dwa porty USB znajduj¹ce siê na panelu przednim, s³u¿¹ do pod³¹czenia myszki oraz zewnêtrznego noœnika danych.

4-kana³owy Rejestrator Cyfrowy

Interfejs USB do ³atwego i sprawnego kopiowania

Zdejmowany panel przedni, daj¹cy ³atwy dostêp do dysku twardego

Dziêki, prostym podpowiedziom wyœwietlanym na ekranie, ³atwo jest wybieraæ
fragmenty z obrazu zapisanego na dysku twardym (HDD) i szybko kopiowaæ
je do zewnêtrznego urz¹dzenia magazynuj¹cego USB, w celu archiwizacji, itp..

W urz¹dzeniu mo¿na zamontowaæ dwa dyski o bardzo
du¿ej pojemnoœci. Dodatkowo dziêki, zdejmowanemu
panelowi, urz¹dzenie jest proste w serwisowaniu.

Szeroki zakres obs³ugi protoko³ów dla PTZ
DX-TL304E obs³uguje ró¿ne protoko³y do kontroli pan, tilt oraz zoom
wielu marek kamer kopu³kowych.
RS422 : AD, BBV, BOSCH, DENNARD, ELBEX, GE, JVC, OMIKRON,
PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, VIDO, PANASONIC
Coax : PELCO, BBV

Inne cechy

Zewnêtrzne urz¹dzenie magazynuj¹ce ZD6UE

• Idealny do zast¹pienia sprzêtu VCR (video rejestratorów)
2/RS232 (2-pinowy przewód) do kontroli PTZ kamer; RS232C
• Inter fejsy : RS422
( 9-pin, D-sub ) do kontroli DVR (np. DX-KB5UE); USB do pod³¹czenia myszki lub
zewnêtrznych urz¹dzeñ magazynuj¹cych (DX-ZD5UE/ZD6UE)
• Podwójne wyjœcie multipleksera, s³u¿¹ce do jednoczesnego podgl¹du obrazu
na ¿ywo oraz obrazu z nagranego materia³u, na dwóch monitorach.
• Menu w jezyku angielskim, francuskim, hiszpañskim, niem., polskim, rosyjskim
• Obs³uga SNTP (protokó³ synchronizacji czasu)
• Zgodny z RoHS

Specyfikacja
Pozycja

Opis

Pozycja

Opis

G³ówne urz¹dzenie magazynuj¹ce
Archiwizowanie Zewnêrzne
l

D
Dysk
twardy (HDD), mo¿liwoœæ zamontowania 2 dysków
Serial Bus I/F HDD (opcja DX-ZD5UE/DX-ZD6UE)
Pamiêæ USB (tylko kopiowanie)
USB DVD/CD (tylko kopiowanie)

Funkcja nastawiania zegara
Funkcja wyszukiwania
Funkcja multipleksera

System kolorów
System kompresji sygna³u

PAL
MPEG4

SNTP
Data i czas, lista alarmowa, zak³adki, detekcja
Wyœwietlanie w podziale (Split display) : 4 (wyjœcie A /B)
Sekwencyjne wyœwietlanie (Sequential display) : 1 (wyjœcie A /B)
Wyœwietlanie kamer ukrytych (Covert camera display)
Wyœwietlanie zdarzeñ po wyst¹pieniu alarmu (Alarm display)

Rozdzielczoœæ
nagrywania

704 x 576 pikseli : 4CIF
704 x 288 pikseli : 2CIF
352 x 288 pikseli : CIF

Szybkoœæ wyœwietlania
Szybkoœæ nagrywania

200 pó³obr./sek. /wyœwietl. (50 pó³obr./kana³ )
25 obrazów/sek. ( 704 x 576),
100 obrazów/sek. (352 x 288 )

Wej. BNC 4-kana³owe : 1.0Vp-p 75Ω
Przez
BNC 4-kana³owe przelotowe : 1.0Vp-p 75Ω
Wyjœcie (z zasilaniem pr¹dem AC )
Wyjœcie A BNC 1-kana³owe : 1.0Vp-p 75Ω
RCA 1-kana³owe (frontowe) : 1.0Vp-p 75Ω
Wyjœcie B BNC 1-kana³owe : 1.0Vp-p 75Ω
System nagrywania Audio
AD-PCM
RCA 1-kana³owe : 308mV (rms), 50kΩ
Wej.
Terminal Audio
RCA 1-kana³owe : 308mV ( rms), 1kΩ
Wyj.
RCA 1-kana³owe (frontowe) : 308 mV (rms), 1 kΩ

Interfejs

RS232C

Terminal video

Nagrywanie nag³ych wypadków
Zabezpieczenie przy braku zasilania
U¿ycie dysku twardego

Czas nagrywania : od 2 sek. do 60 min. oraz kontakt
Mo¿na ustawiæ go od 1 sek. do 30 min. (w przyp. 2 dysków) /
do 15 min. (w przypadku 1 dysku)
Wejœcie do nagrywania z ty³u
Auto restart po problemach z zasilaniem
Wyœwietlanie w procentach zu¿ycia miejsca na dysku

Interfejs u¿ytkownika
Jêzyki menu
Funkcja detekcji ruchu

GUI menu
Polski (menu pomocy w j. polskim) oraz inne jêzyki
Ustalona iloœæ pól potrz. do wyzwolenia nagrywania

Nagrywanie alarmowe
Nagrywanie Pre-alarm

Wejœcia 4-kana³owy ALARM IN (wejœcie alarm)
1-kana³owy EMERGENCY (nag³e wypadki)
3-kana³owy EVENT (zdarzenie)
Wyjœcia 2-kana³owy MODE OUT (dostêpny jako ALARM OUT )
1-kana³owy CALL OUT (zawo³anie)
DC 12 V OUT (wyjœcie)
RS422/RS232C
Serial BUS
LAN

Funkcje
zdalne

Zasilanie
Pobór pr¹du
Œrodowisko pracy

Wymiary
Waga
Akcesoria

Web
Program PC

1 port do kontroli DX-TL304E : D-SUB
1 port do kontroli PTZ kamery
2 x USB z przodu, 1 x USB z ty³u
1 por t dla 10 Base-T/100 Base -TX do komunikacji
Obraz na ¿ywo, Playback, Wyszukiwanie
Obraz na ¿ywo, Playback (dostêp do wielu DVR-ów), pobieranie
wszystkich obrazów, kontrola PTZ, powiadomienia o alarmach,
konfiguracja, kontrola rejestratora, zdalny tryb kontroli wyjœæ
AC 100 - 240 V 50/60 Hz
0.7 A - 0.33 A (100-240 V )
Temperatura : 5-40°C
Wilgotnoœæ : 30-80%RH
Wysokoœæ, na której urz¹dzenie mo¿e pracowaæ : 2,000m ( Maks.)
300(szer.) x 91(wys.) x 340(g³êb.) mm
5.6kg (bez dysków twardych)
Przewód sieciowy AC ( UK oraz wtyczki kontynentalne)
Instrukcja instalacyjna (Angielski)
Instrukcja u¿ytkownika (Angielski, Francuski, Hiszpañski, Niemiecki
W³oski, Rosyjski )
* Uwagi o bezpieczeñstwie opisane s¹ dodatkowo w jêzyku
portugalskim, szwedzkim, czeskim i polskim.
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®
Nowe Systemy i Technologie

NSyTech Sp. z o.o.
00-367 Warszawa Ul.Kopernika 3
Tel: (22) 8287907 8287908
Fax: (22) 8287909
http://www.nsytech.pl
e-mail: nsytech@nsytech.pl

2

KYOTO WORKS: 1 ZUSHO BABA, NAGAOKAKYO CITY, KYOTO 617-8550, JAPAN PHONE: (075)958-3245 FAX: (075)958-3730

L-188-8-B7928-A KYO0802(MDOC) Printed in Japan

New publication, effective Jun. 2008.
Specifications subject to change without notice.

