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NetVR 5201

NetVR5210

NetVR™
Servidores de vídeo em rede
de gravação de transmissão

Video Recording

NetVR 5205

Características
Protege o investimento em câmaras analógicas existentes
através do suporte de codificadores de terceiros e Vigilant
NetStream
Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias
por ano para implementação de missão crítica
Qualidade de vídeo optimizada para responder tanto a requisitos
de visualização como de armazenamento
Tempo de gravação de vídeo ilimitado definido pelo utilizador
através de uma gestão de armazenamento altamente eficaz
Migração controlada pelo utilizador a partir de ambientes
analógicos para ambientes híbridos ou IP puros
Vigilância através de possibilitador de excepções, através de
analíticos de vídeo internos
Uma arquitectura aberta que assegura uma interoperabilidade
fácil com dispositivos IP de terceiros ou com sistemas paralelos
como, por exemplo, o Access Control
Preparado para apoiar futuramente qualquer medida de
distribuição e requisitos futuros
Carga de rede IP mínima e gestão de tráfego melhorada através
da dinamização de optimização da largura de banda
Algoritmos de compressão reconhecidos da Vigilant

Benefícios chave
Mecanismos de redundância multicamada, incluindo mecanismos
baseados em rede, em hardware (fontes de alimentação
redundante, ventoinhas, etc.) e em arquitectura (esquemas de
redundância N+N/N+1)
Gravação e transmissão de fluxos de vídeo MPEG-4/H.264 desde
CIF a D1, de baixa velocidade de imagem a 25 fps (PAL) ou 30 fps
(NTSC)
Envio de vídeo accionado por evento em tempo real automático
para os interessados
Escalabilidade do tamanho de armazenamento ilimitada armazenamento interno ou externo, Raid-5 ou Raid-0
Escalável até um número ilimitado de câmaras IP ou câmaras
analógicas através de codificadores de terceiros ou Vigilant
Aproveitamento de infra-estruturas Ethernet/IP existentes para
transmissão de fluxos de vídeo, reduzindo assim os custos de
implementação
Acesso remoto ou a nível empresarial de múltiplos locais via
LAN/WAN/Internet

Oferecendo uma gestão baseada em rede altamente fiável,
flexível e escalável para a gravação e transmissão de conteúdo
de videovigilância, o Vigilant™ NetVR é um servidor de vídeo de
classe empresarial concebido para implementações de missão
crítica. Com qualidade de vídeo, detecção de eventos inteligente,
armazenamento e transmissão altamente eficientes e acesso remoto
dinâmico líderes da indústria, o NetVR é a espinha dorsal da solução
de videovigilância única da Vigilant.
Flexibilidade e liberdade máxima
O NetVR juntamente com os codificadores de vídeos IP avançados
Vigilant NetStream™, capacita o pessoal de segurança de flexibilidade
e liberdade máxima, permitindo o acesso, controlo e visualização
simultâneo de vídeo em tempo real ou de reprodução de vídeo
gravado a partir de qualquer câmara IP ou analógica, fixa ou PTZ,
independentemente da localização do utilizador ou do dispositivo
cliente.
Concebido para responder aos exigentes padrões de segurança
actuais, o Vigilant NetVR disponibiliza uma qualidade de vídeo única,
uma escalabilidade inigualável, uma disponibilidade 24 horas por dia,
7 dias por semana, 365 dias por ano e uma flexibilidade excelente.
Para além disso, com uma fácil interoperabilidade com dispositivos
IP de terceiros ou com sistemas paralelos e com migração para o
futuro de ambientes analógicos existentes para ambientes híbridos
ou IP puros, o Vigilant NetVR ajuda a proteger o investimento em
infra-estruturas existentes, maximizando o retorno no investimento.
Solução autónoma ou parte de um conjunto de extremidade a
extremidade
O NetVR pode ser implementado quer como uma solução de gravação
autónoma (juntamente com a aplicação de investigação Vigilant
ViewStation™ de renome na indústria) quer como parte do conjunto
de videovigilância de extremidade a extremidade da Vigilant.
O conjunto de videovigilânica da Vigilant inclui o NetVR, integrado
de forma dinâmica com NetView™ (centro de controlo), NetView
Analytics (análise de conteúdo de vídeo avançada), Xstream™ ou
Elite™ (DVR) e muitas câmaras e codificadores IP de terceiros líderes
da indústria.

Technical Specifications
Vigilant NetVR 5201

Vigilant NetVR 5205

Vigilant NetVR 5210

Description

Vigilant NetVR server with internal Raid-0 storage

Vigilant NetVR server with internal Raid-5 storage

Vigilant NetVR server with external Raid-5 storage unit

Form Factor

2U (Server & Storage)

3U (Server & Storage)

1U (Server only)

Maximum channel supported

24(@full D1 resolution)/32(@ half D1 resolution)

24(@full D1 resolution)/32(@ half D1 resolution)

40(@full D1 resolution)/60(@ half D1 resolution)

MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

General

Video Compression
Compression standard
Standard resolution

QCIF/QVGA/CIF/2CIF/VGA/4CIF/D1

Megapixel & HD resolution

1.3(SXGA)/2(UXGA)/3(QXGA)/5(XGA) and 720P/1080P

Audio Compression
Compression standard

ITU 722.1 FM quality, 12 and 24 Kbps

ITU 722.1 FM quality, 12 and 24 Kbps

ITU 722.1 FM quality, 12 and 24 Kbps

Network Interface Ports

2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T

2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T

2 x Ethernet 1000/1000 Base-T

Connector

RJ-45 Jack

RJ-45 Jack

RJ-45 Jack

Protocols

Transport: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP & IP Multicast;
Other: DNS, DHCP Client

Transport: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP & IP Multicast;
Other: DNS, DHCP Client

Transport: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP & IP Multicast; Other: DNS,
DHCP Client

Processor Type (minimal spec)

Intel Pentium Dual Core 1.6G/800Mhz Processor

Intel Pentium Dual Core 1.6G/800Mhz

Memory

DDR2-667 SDRAM with Advanced ECC

DDR2-667 SDRAM with Advanced ECC

Core Intel® Xeon® 5100 sequence processor, 2.0 GHz,
133 MHz FSB
PC2-5300 Fully Buffered DIMM memory, with Advanced ECC

Memory Size

2 GB

2 GB

2 GB

RAID Controller

SATA RAID RAID 0,1 Window OS driver

Intel 80321 64 bit RISC

Embedded SATA Raid Controller

Operating System

Windows XP

Windows XP

Windows XP / Windows 2003 Server

Power Supply

90 VAC to 254VAC full range,
47 to 63Hz @ 350W

AC 90V to 254V full range, 47 to 63Hz @ 450W
(Dual hot swappable PS)

90 VAC to 264 VAC full range;47Hz to 63Hz @ 650W
(Optional - Dual hot swappable PS)

Dimensions

3.46 x 16.9 x 19.6 in / 8.8 x 43 x 50 cm

5.15 x 17.6 x 20.5 in/ 13.1 x 44.76 x 52.32 cm

1.70 x 16.78 x 27.75 in / 4.32 x 42.62 x 70.49 cm

Weight (approximate)

39 lb / 18 kg

70 lb / 32 kg

35 lb / 15.87 kg

Temperature Range (Operating)

50º to 95º F / 10º to 35º C

50º to 95º F / 10º to 35º C

50° to 95° F / 10° to 35° C

Humidity (Operating, non considering)

10% to 85%

10% to 85%

10% to 85%

Type

Raid-0 Internal

Raid-5 Internal

Raid-5 External

Storage Size

Up to 8TB

Up to 14TB

up to 28TB per unit; up to 112TB total

Dimensions

NA

NA

7 x 17.7 x 19 in / 177 x 45.08 x 48.2 cm

Weight (approximate)

NA

NA

51.8 lb / 23.5 kg

Temperature Range (Operating)

NA

NA

40° to 95° F / 50° to 35° C

Humidity (Operating, non considering)

NA

NA

20% to 80%

Network

Processor, Memory & Power

Physical

Storage Unit

* All technical specifications are subject to change without prior notice.

Ordering Information
Model

Part#

NetVR 5201

700-07022/23/24/26/28

NVR server with integrated 2000GB/3000GB/4000GB/6000GB/8000GB Raid-0 storage unit, including licenses for 24 channels

NetVR 5205

700-07013/15/17

NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 12 channels

700-07014/16/18

NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 24 channels

NetVR 5210

700-07032/31

NVR server license for 20/40 channels (requires external storage unit)

700-07037/36

NVR server; dual p/s; license for 20/40 channels (requires external storage unit)

700-07040

Evidence Locker Server 5210 includes Case Creator Center unlimited user license

700-07001

Single channel software license add-on

License

Description

Follow us on twitter.com/vglnt
International Office

North America Office

UK Office

APAC Office

Tel Aviv Israel

Mansfield MA USA

Middlesex UK

Singapore

Tel: +972-3-649-1110

Tel: 1-800-708-0169

Tel: +44-1932-73-8780

Tel: +65 62243112

Fax: +972-3-648-8849

Fax: 1-866-580-0160

Fax: +44-1932-73-8781

Fax:+65 62205848

e-mail: sales@vglnt.com

e-mail: sales@vglnt.com

e-mail: sales@vglnt.com

e-mail: sales@vglnt.co.uk

© 2000-2010 Vigilant Technology Ltd. All rights reserved.

www.vglnt.com

Surveillance over Converged Networks

Notice: The information and/or data in this document are confidential in nature and may contain trade secrets and/or privileged confidential technical,
commercial or financial information. Such information and/or data are copyrighted to Vigilant Technology Ltd. and should be used only for evaluation
purposes. It should not be copied or distributed without written permission of Vigilant Technology Ltd. All denoted product names are trademarks or
registered trademarks of their respective owners.

VGLNT-MD-ENG-110-05-09-EXH-0410

