Digitální video rekordér
se zabudovaným multiplexerem
Rekordér s HDD a kompletním triplexním multiplexerem
Ostrý obraz s horizontálním rozliením vyím ne 520 TV øádkù
Souèasný záznam a pøehrávání rychlostí 50 snímkù za sekundu
Reálné zobrazení rychlostí 400 (25 × 16) snímkù/s pro
DSR-3716P nebo 225 (25 × 9) snímkù/s pro DSR-3709P
Zabudované telemetrické ovládání s SSP protokolem
Síové pøipojení

16-kanálù
PAL
9-kanálù
PAL

Made in Japan
Zde uvedený výrobek je vyrábìn v Japonsku
s vyuitím moderních technologií a s dùrazem
na výstupní kontrolu.

Digitální rekordér se zabudovaným multiplexerem
16-kanálù
PAL
9-kanálù
PAL

Souèasný záznam a pøehrávání velmi kvalitních snímkù s vysokým
rozliením více ne 520 TV øádkù pøi rychlosti 50 obrázkù/s spolu
s moností rozíøení pevného disku a na 600 GB. Multi zobrazení
na monitoru s rychlostí 400 fps*. Zaøízení je také vybaveno LAN
zásuvkou
pro monost ovládání po síti.
*DSR-3716P
Centrum kamerového systému

Main Monitor

Zaøízení je schopno zpracovat analogový signál pøipojených kamer
a monitorù, SSP signál slouící k ovládání kamer, i signál pro síové
pøipojení, èím tvoøí skuteèné centrum kamerového systému. Dále pøináí
takové parametry jako vysoké rozliení 520 TV øádkù, reálný obraz
(25 snímkù/s) pøi monitorování a USB rozhranní slouící k zálohování dat.
DSR-3716P/DSR-3709P tak pokrývá vechny aspekty moderního
monitorovacího systému.

Záznamové zaøízení umoòuje souèasný
záznam a pøehrávání videa v M-JPEG
kompresi poskytující kvalitní záznam
pro identifikaci pøípadných delikventù.
Obraz je èistý, ostrý, bez vertikálního
kolísání nebo chvìní.

PTZ Camera
SSP System
Controller

Funkce souèasného záznamu a pøehrávání dovoluje prohlíení záznamu
bez nutnosti pøeruení právì probíhajícího záznamu.
Videosignál z jednotlivých kamer lze sledovat v multi zobrazení s 16, 9
nebo 4 kanály na monitoru a s obnovovací frekvencí 25 snímkù/s na
kadý kanál. Samozøejmostí je zobrazení na celou obrazovku. Mùete si
vybírat libovolný zpùsob bez obavy o ztrátu reálného obrazu.
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Monost záznamu zvuku

Záznam zvuku je moný pro jeden kanál a to pøi rychlosti záznamu obrazu
v rozmezí 50 a 1 snímek/s.

Pevný disk 80 a 600 GB

5 úrovní nastavení kvality obrazu a 27 rychlostí

Kvalitu záznamu obrazu je mono nastavit v pìti úrovních  základní,
bìná, zvýená, vysoká a velmi vysoká. Spoleènì s výbìrem z 27 rùzných
rychlostí záznamu si tak uivatel mùe vybrat nejvhodnìjí záznamový
mód pro kadou situaci.
Vyhledávání v záznamech je moné podle data a èasu, alarmové události,
podle pøehledu alarmù, vyhledávání v archivní oblasti nebo podle detekce
pohybu. Pøestoe se na disku zaznamenává velké mnoství dat, cílový
obraz je nalezen v malém okamiku.

Tøi záznamové módy

Rozsáhlé monosti live zobrazení
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Camera

Vyhledávací funkce

Souèasný záznam a pøehrávání pøi 50 obr./s
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PC

VCR, DVD recorder,
Monitor or TV

CD-R/RW

Velmi kvalitní obraz s vysokým rozliením 520 TV øádkù

Monitor2

Zaøízení je vybaveno dvìmi pozicemi pro upevnìní pevných diskù
s maximální kapacitou 2x 300 GB. S touto velikostí mùete v bìném
módu (50 snímkù/s) poøídit a 66 hodin dlouhý záznam. Nepøehlédnìte,
e oba osazené pevné disky musí mít shodnou velikost. Tím se nabízí
také dalí funkce  zrcadlení záznamu pro vyí bezpeènost dat.

DSR-3716P/3709P umoòuje záznam ve tøech módech: alarmový, èasový
a programový. Vechny mohou pracovat nezávisle nebo v libovolné
kombinaci.

Pøedalarmový záznam

alarm signal

Jako pøedalarmový záznam
je mono uchovat a 15 minut
videa, co je velkou výhodou
pøi pozdìjí analýze situace.

Pre-alarm recording

time

Post-alarm recording

Up to 15 minutes

Alarmový záznam

Lze nastavit iroké monosti kvality obrazu, rychlosti záznamu a záznamu
zvuku. Alarmový záznam je sputìn signálem ze zabudovaného detektoru
pohybu nebo externího detektoru. Pøi alarmovém záznamu lze zvolit
prokládaný záznam nebo kontinuální záznam.

Prokládaný záznam
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VIDEO VSTUP
VIDEO VÝSTUP

[RESET]
MIKROFON
AUDIO VSTUP
AUDIO VÝSTUP

HLAVNÍ
USB
MONITOR
SPOT MONITOR

ALARMOVÉ OVLÁDÁNÍ
VSTUPY
ALARMOVÉ
VÝSTUPY

RS-485

LAN

PØEPÍNAÈ RS-485

Programovaný záznam

UCHYCENÍ
NAPÁJECÍ
ÒÙRY

ZÁSUVKA
NAPÁJENÍ

Ovládání telemetrie

Pro kadý ze ètyø nabízených programù (P1 a P4) si uivatel mùe
specifikovat konkrétní kamery k záznamu. Navíc lze zvolit rùzné záznamové
rychlosti pro kadý program. Tyto programy lze také pouít pøi záznamu
s èasovaèem nebo pøedalarmovým záznamem.

DSR-3716P/DSR-3709P jsou vybaveny funkcí, která umoòuje ovládání
polohování a zoomu kamer pøímo z èelního panelu pøístroje. Jednotka
vysílá SSP* signál, který se konvertuje do videosignálu a pøenáí se
koaxiálním kabelem. Tímto zpùsobem lze ovládat kamery, které podporují
protokol SSP, bez dalího zaøízení a to nejenom pomocí tlaèítek na èelním
panelu záznamového zaøízení, ale také pomocí systémové klávesnice
Sanyo nebo prostøednictvím sítì.
*SSP (Sanyo Security Serial Protocol) je komunikaèní protokol pouívaný
firmou Sanyo.

Funkce èasovaèe

Rozdìlením dne na ètyøi èasové periody T1, T2, T3 a T4 mùete pøiøadit
nezávislé nastavení v kadé z nich, a to pro následující funkce:
(1) Detektor pohybu
(2) Maskování
(3) Pøepínací interval u zobrazení na celou obrazovku

Alarmové funkce

Pøi pouití vestavìného pohybového detektoru a externích alarmových
vstupù jsou moné následující alarmové funkce:
(1)Pøepnutí zobrazení monitoru
Pøepnutí monitoru do pøedem nastaveného zobrazení. Na obrazovce
se objeví znaèka SA (alarm z detektoru pohybu) nebo EA (alarm
z externího vstupu). Uivatel si také mùe nastavit funkci, pøi které se
na spot monitoru objeví obraz kamery, ze které alarm pøiel.
(2)Zvukové a vizuální varování
Sepne se vestavìný bzuèák a svìtelný indikátor na tlaèítku pøísluného
kanálu se rozbliká.

Ovládání kamery (PTZ a zoom) z èelního panelu.

iroké monosti zálohování
CD-R/RW

Prostøednictvím USB konektorù, které jsou umístìny na pøedním i zadním
panelu, je moné zálohovat data umístìná v archivní oblasti HDD
na CD-R/RW disky. (USB konektory nelze pouít oba souèasnì)

CompactFlash karta nebo Microdrive

Pøístroj je vybaven slotem pro CF Type II, díky nìmu mùete exportovat
video data na kartu CompactFlash nebo Microdrive a uchovávat je nebo
pøenáet do PC. Lze jej také vyuít na zálohování menu a nastavení.

Vestavìný detektor pohybu

DSR-3716P/DSR-3709P jsou vybaveny zabudovaným detektorem aktivity.
Pro kadý kanál lze provést øadu nezávislých nastavení. Senzor detekuje
pohybující se objekty na obrazovce na základì zmìny jasu. Uivatel si
mùe tuto funkci nastavit k vyvolání alarmu.
Pøíklad Mód A a B
Ignorování malých objektù
A

A

B

B

Alarm

Bez alarmu

Pøíklad Mód B do A
Detekuje objekty pohybující se z B do A
A
Alarm

B

A

CD-R/RW drive
CD-R/RW

CF/Microdrive

B

Tisk pøímo z CF karty nebo Microdrive

Bez alarmu

Pøi pouití digitální fototiskárny Sanyo DVP-P1 je moné tisknout obrázky
pøímo z CF karty nebo Microdrive.

UMÍSTÌNÍ OVLÁDACÍCH PRVKÙ
1. Indikátor napájení
2. Indikátor zaplnìní HDD
3. Zaplnìní alarmové pamìti
4. Indikátor uzamèení
5. Signalizace alarmu
6. Tlaèítko kamery s indikací
7. Tlaèítko FUNC s indikací
8. Tlaèítko QUAD s indikací
9. Tlaèítko multizobrazení s ind.
10. Tlaèítko spot monitoru
11. Tlaèítko plus zobrazení s ind.
12. Tlaèítko MENU s indikací
13. Tlaèítko EXIT/OSD s indikací
14. Tlaèítko PLAY/STOP s indikací
15. Tlaèítko ZOOM s indikací
16. Tlaèítko vyhledávání s indikací
17. Tlaèítko zastavení s indikací
18. Sekvenèní pøepínání s indikací

19. Tlaèítko kopírování s indikací
20. Pøidrení otoèného ovladaèe s ind.
21. Tlaèítko záznamu s indikací
22. Tlaèítko èasovaèe s indikací
23. Tlaèítko zobrazení alarmù s indikací
24. Otoèný ovladaè
25. Slot pro Compact Flash
26. Tlaèítko resetování menu
27. Audio výstup
28. Video výstup
29. USB konektor
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DSR-3716P / DSR-3709P

Síové pøipojení

375
349

10

96
86

465.2
420

Ventilátor

VA-RACMK2

88

Konzole pro
upevnìní do raku
VA-RACMK2

76.2
50

22.6

30.1

MODEL

DSR-3716P

(Jednotka: mm)

Vzdálené ovládání pomocí PC
Díky vestavìnému rozhranní LAN je moné zaøízení
DSR-3716P/DSR-3709P dálkovì ovládat pomocí poèítaèe
pøipojeného k síti. Ovládání je moné pøímo v Internet
Exploreru verze 5.0 a vyí bez nutnosti instalovat jakýkoli
speciální software. Lze také sledovat ivý obraz, pøehrávat
záznam, ovládat kamery a stahovat video a audio záznam do
poèítaèe. Bezpeènost je dána nutností zadání pøístupového
hesla.

DSR-3709P

80 GB, 160 GB, 250 GB nebo 300 GB
Obecnì Velikost HDD
720 x 576 (snímek)
Rozliení
základní, bìná, zvýená, vysoká, velmi vysoká
Komprese
záznam pùlsnímkù
Typ záznamu
27 rychlostí
Rychlost záznamu
normální, alarmová, archivaèní
Záznamové oblasti
16
9
Poèet kamer
anglický, francouzský, nìmecký, panìlský
Jazyk menu
den, mìsíc, rok, hodina, minuta, sekunda
Nastavení hodin
Vyhledávací módy
podle data a èasu, alarmu, náhledu alarmù, archivní oblasti, podle
detekce pohybu
Video
Norma
PAL (barevný), CCIR (èernobílý) s automatickým rozpoznáním
625 øádkù, 50 Hz
VBS/VS 1,0 V 75W
VBS/VS 1,0 V 75W
Vstup video
9x BNC
16x BNC
9x BNC
16x BNC
Výstup video
VS 1,0 V 75W, 1x BNC
Výstup na hlavní
monitor
Výstup pro druhý
VBS/VS 1,0 V 75W, 1x BNC
monitor
-8 dBs 27kW nevyváený, 1x RCA
Audio
Vstup audio
-8 dBs 600W nevyváený, 1x RCA
Výstup audio
-60 dBs 10kW nevyváený, 3,5 mm mini jack
Mikrofonní vstup
Èelní
Video výstup
1,0 V 75W nevyváený, 1x RCA
výstupy Audio výstup
-8 dBs 600W nevyváený, 1x RCA
Interface Slot ComactFlash
CF typ II
10 BASE-T/100 BASE-TX, RJ-45 1x
Ovládací LAN
kompatibilní protokol: UDP, TCP/IP, http server
a
2x RJ-11
kontrolní RS-485
2x USB 1.1
signály USB
bezpotenciálové kontakty
bezpotenciálové kontakty
Alarmové vstupy
(100 ms a více) 16x
(100 ms a více) 9x
Výstup alarmu
2x dvouilový, napìový
Dálkové ovládání
bezpotenciálové kontakty (100 ms a více)
Vstup nastav. hodin
5 V= aktivace spojením na C
Výstup nastav. hodin
otevøený kolektor, max. 500 mA
Alarmové výstupy
bezpotenciálové kontakty (100 ms a více)
Reset alarmu
5 V= aktivace spojením na C
Varovný signál
5 V= aktivace spojením na C
Zaplnìní disku
5 V= aktivace spojením na C
Zaplnìní alarmù
5 V= aktivace spojením na C
Sériový vstup
bezpotenciálové kontakty (100 ms a více)
Vstup externího
èasovaèe
Výstup NON Rec
5 V= aktivace spojením na C
120 a 240 V~, 50/60 Hz
Napájení Napájecí napìtí
0,6 A
Pøíkon
5°C a 40°C, vlhkost vzduchu do 80%
Provozní teplota
420 x 96 x 375 mm
Fyzické Rozmìry
6,3 kg
Hmotnost

Vzdálené
ovládání

Internet

Monitoring

DSR-3716P
Live monitoring
COLOR CCD
CAMERA
AF 22x OPTICAL ZOOM

Kamera 1 a 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Èíslo kanálu
Výbìr kanálu
Multi zobrazení
Zobrazení kvad
Pøedchozí událost
Dalí událost
Sníení rychlosti
Zvýení rychlosti
Zpìtné pøehrávání
Zastavení pøehrávání
Pøehrávání
Pøedchozí snímek
Pauza
Následující snímek
Vyhledávání
Kopírování
Stahování
Nastavení menu
Odpojení
Záznam
Zastavení záznamu
Èasovaè

Upozornìní: Prosím pozornì si pøeètìte uivatelský manuál pøed prvním pouitím pøístroje.

Prodejce:

Distributor:

SLOVENSKO
Digital Security Controls Slovensko s.r.o
Odborárska 52, 83102 Bratislava
tel./fax: +421 2 446 304 14−16
dsc@dsc.sk, www.dsc.sk
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