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NS-8060-EU jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym
z serii NVRsolo z lokalnym wyjściem HDMI do
wyświetlania obrazów z podłączonych do niego kamer.
Jest doskonałą, stabilną alternatywą dla systemów
opartych o oprogramowanie PC dla Windows (działa w
oparciu o system Linux Embedded). Podobnie jest inne
produkty firmy NUUO jest przeznaczony do współpracy
z szerokim zakresem kamer różnych producentów.
NS-8060-EU posiada wysoką wydajność dekompresji
obrazów video z kamer IP. Wyposażono go, w typowy
dla rejestratorów analogowych panel przedni wraz z
pokrętłami jog/shuttle oraz menu ekranowe sterowane
myszką. Archiwum dyskowe może składać z
maksymalnie 8 dysków SATA 3,5''. Wydajność
rejestracji to 80Mbps. Rejestrator posiada 2 gigabitowe
karty sieciowe.
NVRsolo podobnie jest rejestratory NVRmini2 posiada
możliwość zapisu danych z tekstowych np. z terminali,
kas fiskalnych itp. (tzw. POS - wymagane dodatkowe
licencje POS). NS-8060-EU dostarczany jest z licencjami
umożliwiającymi podłączenie 6 kamer; istnieje
możliwość rozbudowy go do 16 kamer za pomocą
licencji NS-SOLO-UP.
NS-8060-EU posiada menu ekranowe, interfejs www
(obsługa z Internet Explorer, Chrome i Safari) oraz
oprogramowanie klienckie w języku polskim.
NS-8060 obsługuje funkcję https://www.eznuuo.com/

Parametry techniczne  
Maksymalna liczba obsługiwanych
kamer IP

16 szt. (w cenie rejestratora 6 licencji kamerowych)

Maksymalna szybkość rejestracji 80 Mbps
Obsługiwane kamery IP Zgodne z listą kompatybilności
Nagrywanie audio z kamer IP Tak
Tryby rejestracji Ręczny, harmomogram (ciągły i zdarzenia)
Interfejsy Ethernet 2 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa 320 Mbps (64 strumienie)
Wyjścia monitorowe 1 szt. (HDMI lub VGA), maks. rozdzielczość

1920x1080
Zdolność do wyświetlania lokalnego 120kl./s przy 1920x1080, 240kl./s przy 1280x720

(rozdzielczość obrazu do 10MP w dowolnym
kanale)

Liczba dysków wewnętrznych 8 szt.
Maksymalna pojemność
pojedyńczego dysku

4 TB

RAID Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, SMTP, NTP
Oprogramowanie do obsługi zdalnej Internet Explorer, Chrome, Safari (dedykowane

oprogramowanie klienckie gratis)
Współpraca ze smartfonami i
tabletami

Tak - NUUO iViewer (oprogramowanie gratis)

Liczba jednoczesnych użytkowników
zdalnych

64

Wejścia alarmowe 16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe 4 szt.
Porty USB 4 szt. (klawiatura, myszka, UPS, pen-drive)
Interfejs użytkownika w języku
polskim

Tak (oprogramowanie i www w języku polskim)

Inne Funkcja automatycznej archiwizacji na FTP, znak
wodny w nagraniach , współpraca z modułami I/O
SCB-Cxx, możliwość współpracy z NUUO CMS,
rejestracja danych POS

Zasilanie 230
Pobór mocy 80 W (przy pełnej obsadzie dysków)
Temperatura pracy 0...40 °C
Akcesoria w komplecie Myszka, kabel zasilający
Spełniane normy i standardy CE
Wymiary 438x442x89 mm
Waga 9 kg

NUUO NS-8060-EU
Rejestrator sieciowy Do 16 kamer, 8 dysków SATA, HDMI/VGA, 2xGbE

https://www.eznuuo.com/

