Gravador de vídeo Tribrid
4 canais
8 canais

Recursos que fazem a diferença
•

Compatível com entradas de vídeo Tribrid para aumentar a flexibilidade: – HD analógica (HDCVI) – SD analógica – IP (somente
Illustra Essentials)

•

Compressão de vídeo de dois fluxos H.264

•

Gravação em 1080p em tempo real em todos os canais

•

Saída de vídeo HDMI/VGA simultânea

•

Reprodução sincrônica em tempo real de todos os canais

•

Monitoramento remoto de rede com cliente thick, navegador da web ou aplicativo móvel (iOS e Android)

•

Aceita até 6 TB de armazenamento

Os gravadores de vídeo Holis HD Tribrid de 4 e 8 canais oferecem uma solução de gravação econômica para qualquer empresa
de pequeno ou médio porte. Como permitem conectar câmeras de 720p e 1080p através de cabos coaxiais, os gravadores Holis
HD aproveitam a infraestrutura analógica existente para oferecer instalações com ótimo custo-benefício e ainda garantir excelente
qualidade de vídeo, como nunca antes vista com esse tipo de conexão. O Holis HD é flexível, pois é compatível com câmeras
analógicas HD e SD e com a linha Illustra Essentials de câmeras IP. Os gravadores Holis HD têm recursos fáceis de usar, como
pesquisa, gravação, zoom digital e exportação.

www.holisnvr.com

Gravador de vídeo Tribrid
ESPECIFICAÇÕES
4 CANAIS

8 CANAIS

Sistema
Processador principal

Integrado

Sistema operacional

LINUX integrado

Vídeo
Entrada

4 canais, BNC

8 canais, BNC

SD analógica
Padrão

NTSC/PAL

HD analógica

Câmeras HD analógicas American Dynamics de 1080p/720p

IP

4 – Illustra Essentials

8 – Illustra Essentials

Áudio
Entrada

1 canal, RCA

Saída

1 canal, RCA

Diálogo bidirecional

Reutilização do canal de entrada/saída de áudio 1

Tela
Interface

1 HDMI, 1 VGA

Resolução

1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Divisão da tela

1/4/6

1/4/8/9

Mascaramento de privacidade

4 zonas retangulares (cada câmera)

Menu na tela

Título da câmera, tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimentos, gravação

Gravação
Compressão de áudio/vídeo
Taxa de
gravação

H.264/G.711

Fluxo principal:

1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)

Fluxo extra

D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)

Taxa de bits
Modo de gravação

1~6144 Kb/s
Manual, programado (normal – contínuo, detecção de movimento), StopSchedule (normal – contínuo, detecção de
movimento), parar

Intervalo de gravação

1~60 min (padrão: 60 min), pré-gravação: 1~30 s, pós-gravação: 10 ~ 300 s

Detecção de vídeo
Eventos acionadores
Detecção de vídeo

Gravação, PTZ, patrulha, alarme, notificação com vídeo, e-mail, FTP, fotografia, sonorizador e dicas na tela
Detecção de movimento, zonas de detecção de movimento: 396 (22×18), perda de vídeo e câmera em branco

Reprodução e backup
Sincronização de reprodução

1/4

1/4/9

Modo de pesquisa
Funções de reprodução
Modo de backup

Hora/data, detecção de movimento
Reproduzir, pausar, parar, voltar, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próxima
câmera, câmera anterior, tela cheia, repetir, modo aleatório, seleção de backup, zoom digital
Dispositivo USB/Gravador de SATA interno/Rede

Reprodução em rede e backup
Ethernet
Funções de rede

Porta RJ-45 (10/100M)

Porta RJ-45 (10/100M/1000M)

HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, SNMP, P2P

Acesso máximo de usuários

128 usuários

Smartphones

iPhone, iPad, Android

Armazenamento
HDD interno

1 porta SATA, até 6 TB

Interface auxiliar
Interface USB
RS485

2 portas (1 traseira) USB 2.0

2 portas (1 USB 3.0 traseira, 1 USB 2.0 frontal)
1 porta para controle de PTZ

Geral
Fonte de alimentação

12V CC/2A

Consumo de energia

10 W (sem HDD)

Ambiente de funcionamento
Medidas (L x P x A)
Peso

-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
325 mm×255 mm×55 mm
1,5 kg (sem HDD)

Gravador de vídeo Tribrid

Número do modelo

Descrição

HOLHD04000

HOLIS HD, 4 canais, 0TB

HOLHD04001

HOLIS HD, 4 canais, 1TB

HOLHD04002

HOLIS HD, 4 canais, 2TB

HOLHD04004

HOLIS HD, 4 canais, 4TB

HOLHD08000

HOLIS HD, 8 canais, 0TB

HOLHD08001

HOLIS HD, 8 canais, 1TB

HOLHD08002

HOLIS HD, 8 canais, 2TB

HOLHD08004

HOLIS HD, 8 canais, 4TB

HOLHD08006

HOLIS HD, 8 canais, 6TB

Conexão do sistema
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