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DS-7324HGHI-SH jest rejestratorem dla kamer
megapikselowych standardu HD-TVI (TURBO HD)
obsługującym również kamery analogowe oraz
posiadającym zdolność wyświetlania i rejestracji do 8
dodatkowych kamer IP. Rejestrator obsługuje kamery
TURBO HD zarówno 720p (1 megapiksel), jak i 1080p (2
megapiksele) z prędkością zapisu do 25kl./s@720p lub
12 kl./s@1080p na kanał. Kamery analogowe mogą być
rejestrowane w podwyższonej rozdzielczości analogowej
- WD1 z (prędkością do 25kl./s), dzięki czemu można
wykorzystać w pełni jakość obrazu oferowaną przez
kamery PAL o ultra wysokiej rozdzielczości pionowej
700/800/1000 TVL. DS-7324HGHI-SH pozwala na
wyłączenie zapisu z dowolnego kanału analogowego i
podłączenie w jej miejsce kamery IP (o rozdzielczości
1.3MP lub FullHD). Zapis video odbywa się na
maksymalnie czterech dyskach standardu SATA II/III.
DS-7324HGHI-SH może rejestrować synchronicznie
wraz z 4 obrazami z kamer analogowych również
dźwięk (nagrywana również dźwięk z obrazem z kamer
IP).
DS-7324HGHI-SH cechuje bardzo wysoka wydajność
pracy w sieci, co czyni rejestrator idealnym do pracy z
wieloma zdalnymi stanowiskami podglądu zarówno w
sieci lokalnej jak i w Internecie.
DS-7324HGHI-SH wspiera podgląd przez Internet bez
posiadania publicznego adresu IP w miejscu instalacji
rejestratora (tzw. chmrua EZVIZ).

Parametry techniczne  
Wejścia analogowe 24 BNC (TURBO HD, PAL automatyczna

konfiguracja)
Kompresja wizji H.264
Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080, 1280x720, 960x576, 704x576,

640x480, 352x288
Obsługiwane standardy 1080p, 720p, CVBS
Szybkość rejestracji na kamerę 12 kl./s (1920x1080, 25kl./s dla innych

rozdzielczości)
Generacja pomocniczego strumienia
video

Tak (do sieci komputerowej - 960x576 lub
352x288, 12kl./s)

Wejścia audio 4 szt. (2Vpp/1kOhm)
Kompresja audio G.711
Obsługa kamer IP Tak (kamery HIKVISION 1.3MP i FullHD, 8 kamer,

maks. 32 kamery po wyłączeniu kanałów
analogowych)

Liczba kamer IP 24 + 8
Wyjścia wizji 1xHDMI/VGA
Wyjście audio 1 RCA (oraz dodatkowe wyjście dwukierukowej

transmisji audio)
Liczba obsługiwanych HDD 4 szt. (do 6TB każdy)
Nagrywarka DVD Nie
Interfejs eSATA Tak (dodatkowy dysk do rejestracji lub do

archiwizacji)
Interfejs szeregowy RS-232, RS-485, Klawiatura
Wejścia alarmowe 16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe 4 szt. (przekaźnikowe)
Tryb rejestracji Hamonogram (ciagłe, ruch i/lub we. alarm,

mieszane), ręczny
Pre / post alarm 5/60 s
Interfejs Ethernet 1 szt. (10/100/1000 Mbps)
Liczba użytkowników zdalnych 128 strumieni z kanałów video (wydajność sieciowa

do 200Mbps)
Interfejs USB 3 szt. (USB 2.0)
Zasilanie 230 V AC
Pobór mocy 55 W (bez dysków twardych)
Temperatura pracy -10..55 °C
Wilgotność względna 10..90 %
Wymiary 445x390x70 mm
Waga 5.0 kg
Akcesoria w komplecie Myszka USB, uchwyty rack, pilot

HIKVISION DS-7324HGHI-SH
Rejestrator cyfrowy 24 x video, 4 x audio, 8xIP, 12kl./s@FullHD, VGA/HDMI, 4xSATA


