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Kod: SRD-1676DP1T/EU

Wejścia analogowe 16 BNC
Kompresja wizji H.264
Obsługiwane rozdzielczości 1280 x 576
(1280H), 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF),
352x288 (CIF)
Szybkość rejestracji na kamerę 25 kl./s (400
kl./s razem), dla każdej rozdzielczości
Wejścia audio 16 szt. (4xRCA + 12 w złączu
DB25)

SRD-1676D jest cyfrowym, 16-kanałowym rejestratorem
video o ultrawysokiej rozdzielczości rejestracji - 1280H -
pozwalającym efektywne wykorzystać zalety kamer
analogowych o rozdzielczościach poziomych >900TVL.
Rejestracja w dowolnej rozdzielczości może odbywać
się z pełną prędkością klatek (25kl./s) nawet we
wszystkich kanałach jednocześnie. Archiwum
rejestratora może składać się z maksymalnie 4
wewnętrznych dysków twardych (dysk 1TB w
komplecie) oraz dwóch macierzy dyskowych SVS-5R/E.
SRD-1676D posiada 16 wejść audio, przelotowe wyjścia
video, wyjście video HDMI/VGA o rozdzielczości
1920x1080, dwa wyjścia spot (w tym 1 szt. z podziałem
ekranu - maksymalnie 4x4) i obsługuje sterowanie
kamer PTZ oraz menu kamer stacjonarnych przez kabel
koncentryczny (protokoły CCVC i Pelco-Coax).
Dodatkową funkcją rzadko spotykaną w rejestratorach
konkurencyjnych jest detekcja sabotażu obrazu z kamer
(zakrycie, zmiana pola widzenia, nagła utrata ostrości).
Rejestrator może pracować wydajne po sieci gdyż
potrafi wygenerować strumienie danych video/audio z
kamer z prędkością 400kl./s@4CIF (25kl./s na kamerę) i
o przepustowości sumarycznej do 32Mbps.
SRD-1676D posiada polskojęzyczny interfejs
użytkownika obsługiwany myszką oraz darmowe
oprogramowanie do obsługi przez sieć komputerową
(Smart Viewer, SSM, przeglądarka IE) oraz podgląd na
urządzeniach mobilnych (iPolis Mobile).

Parametry techniczne  
Wejścia analogowe 16 BNC
Wyjścia przelotowe wizji 16 BNC
Kompresja wizji H.264
Obsługiwane rozdzielczości 1280 x 576 (1280H), 704x576 (4CIF), 704x288

(2CIF), 352x288 (CIF)
Szybkość rejestracji na kamerę 25 kl./s (400 kl./s razem), dla każdej rozdzielczości
Generacja pomocniczego strumienia
video

Nie

Wejścia audio 16 szt. (4xRCA + 12 w złączu DB25)
Kompresja audio G.711 (8kHz)
Wyjścia wizji VGA/HDMI
Wyjścia spot 2 BNC (I - z podziałem, II - pełnoekranowe, oba z

OSD)
Wyjście audio 1 RCA
Liczba obsługiwanych HDD 4 szt. (3,5" do 6TB każdy), dysk 1TB w komplecie
Nagrywarka DVD Tak
Interfejs eSATA Tak (2 szt. dla SVS-5R, SVS-5E)
RS-485 1 (dla analogowych kamer PTZ: Pelco-D/P,

Samsung T/E, Diamond, VCL TP i inne)
Sterowanie RS-485 Tak (SPC-6000, SPC-2010, TB-KB1)
Wejścia alarmowe 16 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe 4 szt. (przekaźnikowe, 250 V AC/0,25 A)
Tryb rejestracji Harmonogram (ciągłe, ruch lub we. alarmowe,

mieszane - zagęszczanie zapisu), ręczny
Pre / post alarm 30s/6h
Inne Detekcja sabotażu obrazu z kamery, sterowanie

kamerami Samsung po kablu koncentrycznym,
synchronizacja NTP, powiadamianie przez e-mail,
serwer www

Interfejs Ethernet 1 szt. (10/100/1000Mbps)
Liczba użytkowników zdalnych 10 (3 do odtwarzania nagrań), (łączne pasmo

wyjściowe 32Mbps)
Interfejs USB 2 szt. (myszka, pen-drive)
Zasilanie 230 V AC
Pobór mocy 60 W (z jednym dyskiem)
Temperatura pracy 0..40 °C
Wilgotność względna 20..85 %
Wymiary 440x385x88 mm (2U)
Waga 6,6 kg
Akcesoria w komplecie Myszka USB, uchwyty rack, pilot zdalnego

sterowania

Hanwha Vision SRD-1676D
Rejestrator cyfrowy 400kl./s@1280x576, 4xSATA, HDMI/VGA, 2 x Spot


