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NC-2160 jest ekonomicznym rejestratorem sieciowym z
lokalnym wyjściem HDMI/VGA. Można dołączyć do niego
16 kamer IP różnych producentów. Zapisy video i audio
z kamer mogą być przechowywane na maksymalnie 2
dyskach twardych wewnątrz rejestratora (pracujących
w RAID-0 lub RAID-1).
Oprócz podglądu, konfiguracji i odtwarzania lokalnego
rejestrator umożliwia pełny, zdalny dostęp przez www
lub dedykowaną, darmową aplikację kliencką. Jest
kompatybilny z NUUO iViewer dla iOS i Android.
NC-2160 obsługuje usługę ezNUUO. Polega ona na tym,
że nie ma potrzeby konfiguracji DMZ lub przekierowań
portów w routerze brzegowym, a połączenie zdalne
wykonuje się ze strony www.eznuuo.com lub aplikacji
na urządzenia mobilne NUUO iViewer. Sprawdza się ona
również w przypadku gdy rejestrator pracuje z łączem
internetowym o dynamicznym (np. Neostrada) lub
prywatnym adresie IP (np.
LTE).https://www.eznuuo.com/
Kolejną unikalną cechą NC-2160 jest to, że rejestrator
potrafi wykonywać programową detekcję ruchu i nie
musi polegać na sygnałach o detekcji dostarczanych
przez kamery. Operator lokalny może wykonywać
zrzuty obrazu z kamer na podłączony do NC-2160 pen-
drive. NC-2160 dzięki dodatkowym licencjom może
wykonywać rejestrację danych tekstowych z kas
fiskalnych i wiązać je z nagraniami video. Dane te mogą
być przeszukiwane, odtwarzane i archiwizowane razem
z nagraniami video umożliwiając śledzenie operacji
przeprowadzanych w kasach.
W przeciwieństwie do NVR BCS i HIKVSION rejestrator
NUUO umieszcza w nagraniach z dowolnej podłączonej
kamery znak wodny świadczący o autentyczności
nagrań. NC-2160 jest konfigurowany i obsługiwany z
myszki USB ale może być też obsługiwany lub za
pomocą niektórych monitorów z panelami dotykowymi.

Parametry techniczne  
Maksymalna liczba obsługiwanych
kamer IP

16 szt.

Maksymalna szybkość rejestracji 80 Mbps
Obsługiwane kamery IP Zgodne z listą kompatybilności (m. in. ONVIF)
Nagrywanie audio z kamer IP Tak
Tryby rejestracji Ciągła, ruch, we. alarmowe - wg. harmonogramu
Interfejsy Ethernet 1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa 80 Mbps
Wyjścia monitorowe 1 szt. (HDMI/VGA 1280x720, 1024x768,

1280x1024, 1920x1080)
Zdolność do wyświetlania lokalnego 180 kl./s przy 1920x1080, 360 kl./s przy 1280x720
Liczba dysków wewnętrznych 2 szt.
Maksymalna pojemność
pojedyńczego dysku

6 TB

Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/UDP, IPv4, HTTP, NTP, SMTP, SSL
Obsługiwane serwisy DDNS DynDNS, DtDNS (dodatkowo funkcja ezNUUO)
Oprogramowanie do obsługi zdalnej Aplikacja kliencka, Internet Explorer 8.0+
Współpraca ze smartfonami i
tabletami

Tak - NUUO iViewer

Liczba jednoczesnych użytkowników
zdalnych

64

Porty USB 2 szt. (myszka, pen-drive, klawiatura PC)
Interfejs użytkownika w języku
polskim

Tak

Inne Obsługa SCB-A08 (we./wy. alarmowe), ,
automatyczna archiwizacja nagrań na FTP,
współpraca z NUUO CMS

Zasilanie 12 V DC (zasilacz zewnętrzny na 230 V AC w
komplecie)

Pobór mocy 25 W (z 2 dyskami)
Temperatura pracy 0..40 °C
Wymiary 330 x 285 x 47 mm
Waga 2,0
Akcesoria w komplecie Mysz USB, kable do dysków
Spełniane normy i standardy CE

NUUO NC-2160
Rejestrator sieciowy 80Mbps, 1 x GbE, 2 x SATA, RAID0/1, VGA/HDMI, 16 kamer

https://www.eznuuo.com/

