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Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP 16
szt.
Maksymalna szybkość rejestracji 80 Mbps
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP 8
(Ethernet 100Mbps, PoE dla urządzeń zgodnych
z 802.3af i 802.3at, łacznie do 120W poboru
mocy)
Wydajność sieciowa 80 Mbps (128 strumieni
wyjściowych)
Wyjścia monitorowe 1 szt. (HDMI/VGA
1080p/720p/1280x1024 60Hz)

WBXRN160P8E jest nowoczesnym rejestratorem
sieciowym przeznaczonym do małych systemów
telewizji przemysłowej. Obsługuje do 16 kamer IP marki
WBOX, z których 8 może być dołączone do
wbudowanych portów z PoE rejestratora, które
zapewniają im komunikację i zasilanie. Pozostałe
kamery komunikują się z rejestratorem przez główny
port komunikacyjny i wymagają własnego zasilania (DC
lub PoE). WBXRN160P8E posiada zdolność do rejestracji
obrazu (oraz dźwięku) z kamer megapikselowych o
rozdzielczości do 6MP. Materiał video zapisywany jest
maksymalnie na 2 dyskach twardych. Rejestrator
wyposażony jest lokalne wyjście monitorowe HDMI/VGA
z graficznym interfejsem użytkownika obsługiwanym
myszką USB. Wyjście to pozwala na prowadzenie
podglądu na żywo, odtwarzanie i archiwizację materiału
(na pamięci pen-drive/dyski USB) oraz konfigurację
urządzenia i dołączonych do niego kamer IP. Rejestrator
ma możliwość udostępniania zdalnego podglądu i
odtwarzania nagrań w przeglądarce internetowej oraz
dedykowanych aplikacjach WBOX VMS (na PC i
urządzenia z Android i iOS).

Parametry techniczne  
Maksymalna liczba obsługiwanych
kamer IP

16 szt.

Maksymalna szybkość rejestracji 80 Mbps
Obsługiwane kamery IP WBOX
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer
IP

8 (Ethernet 100Mbps, PoE dla urządzeń zgodnych z
802.3af i 802.3at, łacznie do 120W poboru mocy)

Nagrywanie audio z kamer IP Tak (wyjście audio przez RCA (0dBu) lub HDMI)
Tryby rejestracji Harmonogram (ciągła, po zdarzeniu)
Interfejsy Ethernet 1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa 80 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe 1 szt. (HDMI/VGA 1080p/720p/1280x1024 60Hz)
Zdolność do wyświetlania lokalnego 16 kamer 4CIF / 12 kamer 1MP / 6 kamer 2MP / 2

kamery 3-5MP (wspomaganie wyświetlania live
dzięki pobieraniu z kamer strumieni video o niższej
rozdzielczości)

Liczba dysków wewnętrznych 2 szt.
Maksymalna pojemność
pojedyńczego dysku

4 TB (SATAII/III)

Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/UDP/IPv4/IPv6/SMTP/NTP/DDNS/DNS
Obsługiwane serwisy DDNS DynDNS, www.simpleddns.com (darmowy)
Oprogramowanie do obsługi zdalnej WBOX VMS (przeglądarki IE, Firefox,, Safari, Opera)
Współpraca ze smartfonami i
tabletami

Tak - WBOX VMS (Android, iOS)

Liczba jednoczesnych użytkowników
zdalnych

128

Porty USB 2 szt. (dla myszki USB, HDD/pen-drive dla
archiwizacji materiału video, 1 szt. USB 2.0 + 1 szt.
USB 3.0)

Interfejs użytkownika w języku
polskim

Tak

Inne Jednoczesne pobieranie z kamer 2 strumieni video
o różnej rozdzielczości

Zasilanie 230 V AC
Pobór mocy 10 W (bez dysków i PoE)
Temperatura pracy -10..55 °C
Akcesoria w komplecie Myszka USB, kable dysków
Wymiary 445 × 290 × 45 mm
Waga 2,5 kg

W Box Technologies WBXRN160P8E
Rejestrator sieciowy 80Mbps, 16 kamer, 8 portów PoE, HDMI/VGA, 2xSATA


