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WBXRA080E jest ekonomicznym cyfrowym
rejestratorem video przeznaczonym do małych
systemów telewizji przemysłowej złożonych z kamer
PAL lub HD-TVI 720p. Posiada on zdolność rejestracji
25kl./s, z każdej z dołączonych kamer, nawet w
najwyższych rozdzielczościach - 720p i WD1. Pozwala to
na rejestrację obrazu analogowego z kamer PAL o ultra-
wysokiej rozdzielczości - do 1000 TVL. Obraz
zapisywany jest na dysku twardym standardu SATAII/III.
WBXRA080E posiada 1 wyjście monitorowe HDMI lub
VGA i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu jest
obsługiwany zwykłą myszką USB. Dodatkowe wejście
audio pozwala na zsynchronizowaną z video rejestrację
dźwięku z zewnętrznego źródła. Archiwizacja nagrań
może być wykonywana na dysk/pamięć USB lub
poprzez sieć komputerową.
WBXRA080E posiada typowe funkcje nowoczesnych
rejestratorów video takie jak detekcja ruchu, możliwość
nakładania na obraz masek prywatności oraz funkcje
diagnostyki dysku twardego.
Rejestrator oferuje wydajny zdalny dostęp do podglądu
na żywo, nagrań i konfiguracji z przeglądarek www oraz
darmowych aplikacji WBOX VMS na PC i dla urządzeń
mobilnych z Android i iOS (tablet/smartfon).

Parametry techniczne  
Wejścia analogowe 8 BNC (PAL)
Kompresja wizji H.264
Obsługiwane rozdzielczości 1280x720, 960x576, 704x576, 640x480, 352x288

(strumień transmiowany również do sieci
komputerowej)

Szybkość rejestracji na kamerę 25 kl./s (200 kl./s łącznie)
Generacja pomocniczego strumienia
video

Tak (wąskopasmowy - po podglądu zdalnego,
maksymlana rozdzielczość 352x288)

Wejścia audio 1 szt. (gniazdo RCA, 2Vpp/1kOhm)
Kompresja audio G.711
Wyjścia wizji 1 (HDMI/VGA - 1920x1080, 1280x720, 1280x1024

@60Hz)
Wyjście audio 1 RCA
Liczba obsługiwanych HDD 1 szt. (do 6TB)
Nagrywarka DVD Nie
Interfejs eSATA Nie
RS-485 Nie (sterowanie PTZ i menu OSD kamer TURBO HD

720p przez BNC)
Sterowanie RS-485 Nie (tylko sterowanie myszką USB)
Tryb rejestracji Harmonogram (ciągłe, ruch, mieszane), sterowanie

ręczny
Pre / post alarm 5/60 s
Interfejs Ethernet 1 szt. (10/100)
Liczba użytkowników zdalnych 128 strumieni z kanałów video (pasmo wyjściowe

do 60Mbps), darmowe oprogramowanie na PC i
smartfony/tablety w komplecie - WBOX VMS

Inne Funkcja alarmowania przez e-mail, darmowy serwis
DDNS , maski prywatności, synchonizacja zegara
przez NTP

Interfejs USB 2 szt. (myszka, archiwizacja materiału video)
Zasilanie 100..264 V AC (zewnętrzny zasilacz 12V DC w

komplecie)
Pobór mocy 12 W (bez dysku)
Temperatura pracy -10..55 °C
Wymiary 200x200x45 mm
Waga 0,8 kg
Akcesoria w komplecie Myszka USB, kable i śruby do dysków

W Box Technologies WBXRA080E
Rejestrator cyfrowy 200kl./s@960x576, 1xSATA, HDMI/VGA, 2xUSB


