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Kompresja wizji H.264
Wejścia wizji 16 BNC
System HEXAPLEKS
Wejścia audio 16 BNC (2,4Vpp/600Ohm)
Kompresja audio Ogg Vorbis (16kbps)
Wyjście audio Tak (dodatkowy dwukierunkowy
tor audio)
Wyjście wizji 1xVGA, 2xBNC (wszytskie z
podziałem, VGA: 1280x1024)
Obsługiwane rozdzielczości
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Całkowita prędkość rejestracji 4CIF 400 kl./s

Rejestrator DS-9116HFI-S to wysokiej jakości rejestrator
cyfrowy o najwyższych zdolnościach rejestracji -
25kl./s@4CIF w każdym kanale video. Podobnie jak inne
rejestratory serii DS-9100 charakteryzują go przede
wszystkim:
- trzy niezależne wyjścia video (2xBNC + 1xVGA) ze
zmiennymi podziałami,
- możliwość dużego archiwum dyskowego - 8
interfejsów SATA II (do 2TB każdy),
- niezależny dwukierunkowy kanał audio.
Bardzo duża przepustowość sieciowa - do 80Mbps
predysponuje ten rejestrator do systemów
hybrydowych i systemów analogowych o bardzo
wysokich wymaganiach odnośnie sprawności działania
w sieci.
Godne uwagi są również dodatkowe funkcje użytkowe
takie jak możliwość przydzielenia powierzchni dyskowej
pod poszczególne kamery czy możliwość
zabezpieczenia nagrań na dyskach przed
nadpisywaniem nagrań.
Rejestrator DS-9116HFI-SE posiada uchylny panel
przedni ułatwiający wymianę dysków wewnętrznych.

Parametry techniczne  
Kompresja wizji H.264
Wejścia wizji 16 BNC
System HEXAPLEKS
Wejścia audio 16 BNC (2,4Vpp/600Ohm)
Kompresja audio Ogg Vorbis (16kbps)
Wyjście audio Tak (dodatkowy dwukierunkowy tor audio)
Wyjście wizji 1xVGA, 2xBNC (wszytskie z podziałem, VGA:

1280x1024)
Wyjścia przelotowe wizji Brak
Obsługiwane rozdzielczości 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyświetlanie na żywo 25kl./s na kamerę
Całkowita prędkość rejestracji 4CIF 400 kl./s
Całkowita prędkość rejestracji CIF 400 kl./s
Nagrywanie prealarmu Bufor (do 90 sekund)
Nagrywanie postalarmu do 30 minut
Tryby rejestracji Harmonogram, zdarzenia (ruch i/lub alarm), ręczny
Liczba dysków wewnętrznych do 8 szt. (SATA II - do 2TB)
Nagrywarka DVD Opcjonalna (wówczas maksymalna ilość dysków 4

szt.)
Sterowanie RS-485 Tak (DS-1003KI)
Sterowanie PTZ Pelco D/P i inne
Wejścia alarmowe 8 NC/NO
Wyjścia alarmowe 4 (0,5A/24VAC)
Interfejs Ethernet 10/100/1000Mbps (do 64 strumienii z kamer

jednocześnie, do 80Mbps)
Obsługiwane protokoły sieciowe IP/TCP/UDP/DNS/DDNS/NTP/HTTP/ICMP/IGMP /SMTP
Oprogramowanie zdalne Darmowe - iVMS-4000 oraz wersje dla urządzień

mobilnych (Java, Symbian, WindowsMobile)
Interfejs USB 3 szt. (USB 2.0)
Dodatkowe Znakowanie wodne nagrań , automatyczny powrót

systemu po awarii zasilania, pełna obsługa przez
przeglądarkę IE 6.0+, funkcja zabezpieczania
nagrań na dyskach, dodatkowy strumień sieciowy
o małej przepustowości dla każdej kamery

Wymiary 450x450x95 mm
Waga 8 kg (bez dysków)
Zasilanie 230 VAC (pobór mocy 70W bez dysków i DVD)
Temperatura pracy -10 ÷ 55 °C
Akcesoria Pilot IR, uchwyty rack, mysz USB

HIKVISION DS-9116HFI-S
Rejestrator cyfrowy H.264, 25kl./s@4CIF, 16 kanałów video, 16 kanałów audio


