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ВИДЕОСЪРВЪРИ EWCLID LUX

Предназначение и възможности
Видеорегистраторите EWCLID LUX са предназначени за работа с камери за
видеонаблюдение и преглед, запис и съхранение на информация. Подхождат идеално за
построяване на системи за видеонаблюдение за средния бизнес. Използваните в системата
фотоархив, видеоархив, дневник на събитията могат да бъдат съхранени на HDD и прегледани
във всеки момент без прекъсване на текущите записи. Видеорегистраторът записва информацията
в режим на реално време 25 кадъра/секунда. Възможна е работа с аудиосигнали привързани към
видеоизображенията. Към допълнителната окомплектовка е предвидена възможност за
присъединяване на охранителни, димни и други датчици, свързани в един или повече шлейфове, а
също така и изпълнителни устройства.
Управление
За управление на видеорегистраторите се използва програмно обезпечение EWCLID
ADMINISTRATOR (неограничен брой мрежови клиенти, до 10 web клиенти опция) на база ОС
Windows и се състои от няколко модула:

Ewclid Administrator

Ewclid Monitor

Ewclid Video Archive Player

Ewclid Photo Browser

Ewclid Scheduler

Ewclid Event Log
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Платформа
Видеорегистраторът представлява компютърна платформа, наричана DVR (Digital Video
Recorder). Той е готово решение изградено на база сървър с процесор Intel Pentium IV 3 GHz,
дънна платка с чипсет i945P, оперативна памет 512MB, видеокарта ATI Radeon X550 128MB.
Възможна е работа с RAID massive. Видеорегистраторът е оборудван с оптично записващо
устройство DVD-RW и интерфейс за обмяна на данни USB 2.0 за пренос на архива на външни
Flash и HDD носители. Допълнителната окомплектовка включва Mobile-Rack преносимо HDD
устройство.
Сървърът е конфигуриран съгласно всички изисквания. В комплекта на доставка влиза
твърд диск с обем 300 Gb, клавиатура, мишка и акустична система.
Допълнителна
окомплектовка

Основен комплект

DVD-RW

Оптична мишка

Клавиатура

Колонки

Mobile Rack

Области на приложение
Ewclid Lux се използва за изграждане на система за видеонаблюдение за средния визнес с
възможност за охранителни функции на обекта:
● Стълбищно пространство на жилищни сгради,
● Извънградски сгради и вили,
● Банки, супермаркети, складове,
● Заводски помещения, цехове,
● Казина, ресторанти,
● Офисни помещения
● Многоетажни паркинги,
● Митнически складове
● Други
Технически характеристики
Характеристика

Значение

Характеристики на видеосървъра
Брой на видеоканалите

4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 48 и нагоре

Брой на аудиоканалите

2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32 и нагоре

Брой на шлейфовете

4, 8, 12, 16, 20, 24 и нагоре

Брой на изходните релета

4, 8, 12, 16, 20, 24 и нагоре

Скорост на видеопотока на всеки канал

до 25 к/с в зависимост от комплекта

Характеристики на платформата
Дънна платка, чипсет
Процесор

i945P
Процесор Intel Pentium IV 3 GHz

Оперативна памет

512 МВ

Твърд диск HDD

300 Mb

Оптично устройство

DVD-RW

Корпус

MidiTower

Клавиатура
Мишка

Да
Оптична
2

Акустична система

Да

Събиране на излязло от употреба старо електротехническо и електронно оборудване. Този
символ върху продукта или неговата опаковка сочи, че изделието не е битов отпадък и съдържа
ценни материали. Продуктът следва да се предава на предвидените пунктове за събиране, с цел
рециклиране и опазване на околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация,
моля обърнете се към Вашата община, фирмата или магазина откъдето сте закупили стоката.
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