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Rejestrator DS-8008HMI został skonstruowany z myślą
o zastosowaniu w pojazdach mechanicznych
poruszających się po drogach oraz na kolei.
Wyposażono go unikatowy, opatentowany przez
producenta, system mocowania dysków twardych
eliminujący drgania i wstrząsy typowe dla
poruszających się pojazdów. Sygnały z kamer
doprowadzane są za pomocą odpornych na drgania
złącz typu 'aviation'. Obraz z dołączonych kamer może
być rejestrowany z prędkością do 25 kl./s w
rozdzielczości do 2CIF ze wszystkich kamer
jednocześnie. System jest odporny na zaniki i zapady
zasilania dzięki dużemu zakresowi napięć zasilających.
Diody panelu czołowego sygnalizują stan pracy
rejestratora. Funkcje automatycznego włączania i
opóźnionego wyłączania rejestratora oszczędzają
energię podczas postoju pojazdu. Wbudowany odbiornik
sygnału GPS umożliwia nakładanie na obraz oraz
wysyłanie do serwera informacji o bieżącym położeniu
pojazdu i jego prędkości. Pozwala to na automatyczną
rejestrację położenia pojazdu przez serwer obsługujący
system w celu ewentualnego późniejszej wizualizacji na
mapach (system korzysta z map firmy Google).
Pełną mobilność systemu osiągnięto przez
wykorzystanie powszechności sieci komórkowej GSM.
Rejestrator może mieć wbudowany moduł
umożliwiający współpracę po przez sieć komórkową
standardów GPRS/EDGE/UMTS z oprogramowaniem
klienckim. Pozwala to na zdalny podgląd obrazów z
kamer, archiwizację nagrań, sprawdzenie stanu
rejestratora, śledzenie pojazdów za pomocą map oraz
automatyczną rejestrację trasy poruszania się pojazdu.

Rejestrator jest również dostępny w wersji 12-
kanałowej (DS-8012HMI).

Parametry techniczne  
Kompresja wizji H.264
Wejścia wizji 8 (złącza aviation w komplecie, dostępne również

gotowe kable)
Kompresja audio Ogg Vorbis (16kbps)
Wejścia audio 8 (złącza aviation w komplecie, dostępne również

gotowe kable) 2Vpp/1kΩ
Wyjście główne wizji 1 aviation+VGA
Wyjście pomocniczne wizji 1 aviation
Wyjścia audio 2 (2,4Vpp/600Ω)
Wyświetlanie na żywo 200 kl./s
Obsługiwane rozdzielczości 2CIF/CIF/QCIF
Całkowita prędkość rejestracji CIF 200 kl./s
Całkowita prędkość rejestracji 2CIF 200 kl./s
Nagrywanie prealarmu 5 s
Nagrywanie postalarmu 20 minut
Liczba dysków wewnętrznych 2 SATA (2,5" w wyjmowalnej kieszeni)
Maks. pojemność każdego HDD 500 GB
Sterowanie PTZ Tak 1200 - 19200 Pelco-D, Pelco-P i inne
Wejścia alarmowe 16 NC/NO
Wyjścia alarmowe 4 przekaźnikowe (24VAC/0,5A)
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps (w przypadku zainstalowania modułu

GSM niedostępna)
Moduł GPS Tak
Moduł GSM Tak (obsługujący GPRS/EDGE/UMTS/HUSPA/HDSPA

- opcjonalny)
Interfejs eSATA Tak (do archiwizacji nagrań)
Interfejs USB Tak (do archiwizacji nagrań)
Pilot IR Tak
Inne cechy Parametry rejestracji konfigurowalne dla każdego

kanału niezależnie,, Obsługa przez przeglądarkę
IE,, Dwa strumienie sieciowe o różnych
przepustowościach, dostępne jednocześnie,,
Funkcja automatycznego włączania/opóźnionego
wyłączania DVR,, Wyjścia zasilania do kamer w
złączach z sygnałem video 12V/0,5A z
zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym

Zasilanie 6 - 36 V DC
Temperatura pracy -15 - 55 °C
Wilgotność względna 10 - 95 %
Wymiary 293x225x90 mm
Waga 5 kg (bez dysków)
Oprogramowanie zdalne CentraServer, WVSClient

HIKVISION DS-8008HMI
Rejestrator mobilny H.264, 2CIF


