
NVR5000-4KS2(V2.00)
معرفی محصول

2 0 1 8 . 1



اهداف تعیین شده . 1

معرفی محصوالت . 2

امکانات جدید |ویژگی هاي محصوالت |نماي کلی 

کاربرد . 3
محتوا



اهداف تعیین شده

ید سخت افزار و نرم افزار جدید به کار رفته در سري جد. به نسل دوم ارتقا یافته اندNVR5000-4KS2(V2.00)کلیه دستگاه هاي سري 
NVR5000-4KS2(V2.00)آن ها را در بازار رقابتی قوي تر کرده است  .

اهداف

را براي پروژه NVR5000-4KS2داهوا جهت تامین نیاز رو به رشد تجهیزات ذخیره ساز ویدیو تحت شبکه با توان باال، سري جدید •
.  هاي رنج متوسط به بازار ارائه کرده است

.  سخت افزار جدید توانایی کنترل پروژه و نیز تجربه ي حاصل از کار با دستگاه را براي بهره برداران ارتقا داده است•
استراتژي

در مدل هاي کلی فن هوشمند، کلید ریست و اینترفیس هاي دیگري براي افزایش امکانات •

نیز به منظور افزایش دامنه کاربري در EOCو ePoEعالوه بر فن هوشمند، کلید ریست و اینترفیس ها امکانات ePoEدر مدل هاي •
.  آن ها قرار داده شده است



مدل هاي جدید به بازار ارائه شده

NVR5816/32/64-4KS2

NVR5416/32/64-16P-4KS2E

NVR5416/32/64-4KS2

NVR5216/32-16P-4KS2E

NVR5208/16/32-4KS2

NVR5208/16/32-8P-4KS2

نماي کلی محصوالت

NVR5816/32/64-16P-4KS2E



نماي کلی محصوالت

مدل ها PoE اینترفیس فن RS485 صدا VGA ریست

NVR52XX- 4KS2 فن هوشمند افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

NVR52XX-8P- 4KS2 فن هوشمند افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

NVR54XX- 4KS2
فن هوشمند

2و ورودي1
خروجی صدا  2 VGA

افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

NVR58XX- 4KS2
فن هوشمند

2ورودي و 1
خروجی صدا 2 VGA

افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

NVR52XX-16P-4KS2E براي 8تا 1پورت هاي 
ePoE وEoC فن هوشمند RS485 افزودن

افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

NVR54XX- 16P-4KS2E 8تا 1پورت هاي 
EoCو ePoEبراي  فن هوشمند

2ورودي و 1
خروجی صدا  2 VGA

افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

NVR58XX-16P-4KS2E براي 8تا 1پورت هاي 
ePoE وEoC فن هوشمند

2ورودي و 1
خروجی صدا  2 VGA

افزودن کلید ریست روي برد اصلی 

به روز رسانی سخت افزار 



NVR5208/16/32-4KS2 NVR5208/16/32-8P-4KS2 NVR5216/32-16P-4KS2E

IPکانال دوربین 32و 16، 8 IPکانال دوربین 32و 16، 8 IPکانال دوربین 32و 16

N/A PoEپورت 8 EoCو ePoEبراي 8تا 1پورت هاي –PoEپورت 16

+H.265و+H.264فرمت هاي فشرده سازي هوشمند •

مگا بیت بر ثانیه پهناي باند ورودي 320•

 2ch@12MP/4ch@8MP/16ch@1080Pظرفیت دیکدینگ •

•2 HDD

•IVS2.0, Fisheye dewarping, POS, ANPR

فن هوشمند •

پارامترها
ویژگی محصوالت



اهپشت دستگ

NVR5208/16/32-4KS2 NVR5208/16/32-8P-4KS2

NVR5216/32-16P-4KS2E

ویژگی هاي محصوالت



NVR5416/32/64-4KS2 NVR5416/32/64-16P-4KS2E

IPدوربین 64و 32، 16 IPدوربین 64و 32، 16

N/A EoCو ePoEبراي 8تا 1پورت هاي ، PoEپورت 16
+H.265و +H.264فشرده سازي هوشمند فرمت•

مگابیت برثانیه پهناي باند ورودي 320•

 2ch@12MP/4ch@8MP/16ch@1080Pظرفیت دیکدینگ•

•4 HDD

•IVS2.0, Fisheye dewarping, POS, ANPR
•, 2VGA/2HDMI ، خروجی صدا2فن هوشمند

ویژگی هاي محصوالت
پارامترها



NVR5416/32/64-16P-4KS2E

ویژگی هاي محصوالت
اهپشت دستگ

NVR5416/32/64-4KS2



NVR5816/32/64-4KS2 NVR5816/32/64-16P-4KS2E

IPدوربین 64و 32، 16 IPدوربین 64و 32، 16

N/A EoCو ePoEبراي 8تا 1و پورت هاي PoEپورت 16
+H.265و  +H.264فشرده سازي هوشمند فرمت•

مگابیت برثانیه پهناي باند ورودي  320•

 ۲ch@12MP/4ch@8MP/16ch@1080Pظرفیت دیکدینگ•

•8 HDD

•IVS2.0, Fisheye dewarping, POS, ANPR
•, 2VGA/2HDMI  ، خروجی صدا2فن هوشمند

ویژگی هاي محصوالت
پارامترها



NVR5816/32/64-16P-4KS2E

ویژگی هاي محصوالت
پشت دستگاه

NVR5816/32/64-4KS2



امکانات جدید

ریست سخت افزاري
نگهداري آسان 

بازنشانی رمز 
بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه 

 اتصالPoE
کاربري ساده

نگهداري آسان

 مدیریتPoE
PoEنمایش اطالعات مربوط به 

PoEاستراتژي مدیریت 

2 خروجیVGAو صدا
با نمایش ویدیو غیر همسانVGAخروجی 2
خروجی صدا با پخش صدا غیر همسان2

فن هوشمند
تنظیم خودکار سرعت 

نویز کم و طول عمر باال 

 کنترل همگام سازي زمان
فعالسازي سایت هاي مورد اطمینان

کنترل مجوزها 

ePoE وEoC
ePoE EoC متر 800تا

:  نکته
.  پشتیبانی می کنندVGAخروجی صدا و 2هارد از 8هارد و 4تنها دستگاه هاي 



VGAخروجی صدا و 2

به روز رسانی سخت افزار
2 خروجی ویدیوVGA با قابلیت نمایش منابع

تصویري غیر همسان 
2ر خروجی صدا با قابلیت پخش منابع صوتی غی

همسان 

امکانات
 اتصال پورتVGA1 1به خروجی صدا
 اتصال پورتVGA2 2به خروجی صدا

:  نکته
.  پشتیبانی می کنندVGAخروجی صدا و 2هارد از 8هارد و 4تنها دستگاه هاي 



کلید ریست سخت افزاري

 چرا ریست سخت افزاري ؟
ش فرض روشی مضاعف براي بازنشانی رمز و بازگرداندن تنظیمات به پی

کارخانه 

چگونه کار می کند؟
کلید ریست روي برد اصلی را بفشارید  .
در حالی که کلید ریست را نگه داشته اید برق دستگاه را وصل کنید
 ثانیه نگه دارید 5کلید ریست را براي
می دستگاه به صورت خودکار مجددا راه اندازي شده و به تنظیمات کارخانه باز

.  گردد
 فایل هاي ویدیویی ذخیره شده در هارد حذف نخواهند شد

مزایاي آن چیست ؟
 ساده سازي نگهداري سیستم
 کاهش هزینه آموزش و نگهداري سیستم



فن هوشمند 

 فن دو بلبرینگی
 بازده باال در خنک سازي پردازنده
طول عمر باال و درنتیجه ماهش هزینه نگهداري
 نویز کم و در نتیجه ایجاد تجربه اي بهتر براي کاربر

 تنظیم سرعت خودکار
 سرعت فن(حالت کارکرد تطبیقی(
 نمایش سرعت فن
 نمایش میزان درگیربودن حافظه و پردازنده اصلی و دماي پردازنده
 تغییر سرعت فن بر اساس دماي محیط و پردازنده

دماي پایین

سرعت پایین

دماي باال

سرعت باال



POE PORTS

1 3 5 7

2 4 6 8

PoE اتصال

.  در کانال متناظر با همان پورت اضافه می شودPoEدوربین متصل شده به پورت •

.  متصل شود و کانال دوم دستگاه خالی باشد، کانال دوم تصویر دوربین را نمایش می دهدPoEبراي مثال اگر دوربینی به پورت دوم 

. را تغییر دهید یا خیر ، نمایش داده خواهد شدIPتوسط دوربین دیگري اشغال شده باشد یک پیام مبنی بر اینکه می خواهید دوربین PoEاگر کانال متناظر با پورت : نکته



کنترل هم گام سازي زمان

 چگونه اجرا می شود؟
  فعالسازي لیست سایت هاي مورد اعتماد
 افزودن دستگاه هاي مورد اعتماد با استفاده ازIP آدرس ،MAC

IPو رنج 
 فقط تجهیزات داخل لیست مورد اعتماد می توانند باNVR همگام

.  سازي زمان داشته باشند

چرا زمان همگام سازي باید کنترل شود؟
 پیشگیري از تغییر زمانNVR به صورت غیر مجاز



PoEمدیریت

 نمایش اطالعاتPoE
وضعیت اتصال هر پورت
 لینک(سرعت هر پورت(
توان مصرفی هر پورت
 توان مصرفی کل

 استراتژي مدیریت
دشوبیشتر)مجاز(استانداردحدازکلمصرفیتوانکههنگامی

تاNپورتازبرقارسالقطعبهاقدامخودکارصورتبهدستگاه
.کندمی1پورت



ePoE NVR

IP ePoEدوربین

.  دمتر پشتیبانی می کن800از انتقال اطالعات تا ePoEسیستم 

از کابل کافی است بدون نییک

به تجهیزات اضافی

ePoE و EoC

ePoE IPC

EOCکواکسیال مبدل

:  نکته
.اطالعات این اسالید تنها نتیجه تست هاي آزمایشگاهی هستند

گ
الو

آن

IP ePoEدوربین

IP ePoEدوربین

متر800متر600

30
0

متر



مقایسه محصوالت

لیست امکانات NVR5000-4KS2(V2.00) NVR5000-4KS2 NVR4000-4KS2

مگاپیکسل12دیکدینگ    

کدك هوشمند (H.265+فرمت) (H.265+فرمت) (نسخه بعدي)

Fisheye dewarping   

ANPR   

POS   

ماتریس سفارشی   

و صداVGAخروجی 2 ( هارد8و 4مدل هاي  )  

کلید ریست سخت افزاري   

فن هوشمند   

ePoE و EoC (16 PoE مدل)  

eSATA ( هارد8و 4مدل هاي  ) ( هارد8و 4مدل هاي  ) 



کاربرد

:مزایا
ارتباط با . ۱POSبه عنوان شاهد در قسمت صندوق
شمارش افراد در ورودي. ۲
.Heat ۳mapبراي آنالیز کسب و کار
پالك خوانی خودکار براي پارکینگ. ۴
ماتریس سفارشی براي دوربین هاي پانارومی. ک۵

.به کار روندفروشگاه ها و مجتمع ها می توانند در Eco-Savvyدر کنار دوربین هاي تحت شبکه سري 



کاربرد

.  مورد استفاده قرار بگیرندبروز رسانی از آنالوگ و براي مساحت هاي بزرگ می توانند در ePoEدر کنار دوربین هاي تحت شبکه 

انبار و کارخانه پارکینگ هاي سر باز به روز رسانی از آنالوگ



سپاسگزاریم
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