telewizja dozorowa

Wymień
stare
na
nowe
czyli hybrydowa modernizacja CCTV
Systemy monitoringu wizyjnego
projektowane i wykonywane
w technologii analogowej były dla
inwestorów tak dużym wydatkiem, że
nawet po upływie kilku lat niechętnie
chcieliby ponosić go od nowa. Każdy,
kto myśli o wymianie lub modernizacji
istniejącego systemu CCTV, powinien
wybrać rozwiązanie hybrydowe,

umożliwiające dołączenie do systemu
kamer megapikselowych.
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1 Audio & Rozmowa

Instalacje telewizji dozorowej w technologii
analogowej funkcjonują w różnych obiektach
od dawna. W starych systemach budowanych kilka lub kilkanaście lat temu wkrótce
trzeba będzie wymienić urządzenia na nowe,
o wyższej rozdzielczości. Inwestorzy zapewne
niechętnie podejmą się budowy systemu od
podstaw, pamiętając o poniesionych wcześniej wydatkach.
Dobrym rozwiązaniem w przypadku wymiany
lub rozszerzenia funkcjonalności istniejącego systemu są rejestratory hybrydowe BCS,
które umożliwiają dołączanie kamer mega1 VGA
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Schemat połączeń rejestratorów hybrydowych BCS
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pikselowych. Pozwalają one na wykorzystanie okablowania już znajdującego się w modernizowanej instalacji. Z oferty BCS można
wybrać odpowiednie urządzenia, zależnie
od preferencji inwestora i użytego wcześniej
okablowania do podłączenia kamer. W przypadku zastosowania kabla UTP można użyć
rejestratora hybrydowego IP z analogowym:
BCS-DVR0808/1608H, natomiast w przypadku
okablowania obiektu koncentrykiem – hybrydę HD-SDI z analogiem: BCS-DVR0808H-SDI.
Możliwości rozwiązania
hybrydowego BCS
Rejestratory hybrydowe BCS umożliwiają podłączenie od 8 do 16 kamer analogowych i od

8 do 16 kamer IP lub 8 kamer HD-SDI. Obraz
z tak dużej liczby kamer możemy wyświetlić
na jednym monitorze wysokiej rozdzielczości
1080p, korzystając z wyjścia HDMI. Prędkość,
z jaką możemy nagrywać każdy kanał analogowy, jest najwyższa z dostępnych – 25 kl./s
na kanał, również przy zachowaniu najwyższej
rozdzielczości D1. Rejestracja z kamer megapikselowych 1080p odbywa się z maksymalną
prędkością 6 kl./s na każdy kanał.
Wysoka rozdzielczość i płynność zapisywanego obrazu wymagają dużej pojemności dyskowej – rejestratory hybrydowe BCS umożliwiają podłączenie wewnątrz urządzenia
do 8 dysków HDD o łącznej pojemności do
32 TB. Jeżeli taka pojemność dyskowa okaże
się zbyt mała, by zagwarantować odpowiednio długi czas archiwizacji, wówczas do rejestratora można podłączyć dedykowaną macierz eSATA o pojemności dyskowej do 16 TB,
co znacząco wydłuży czas przechowywania
nagrań.
Potencjał integracji hybryd BCS
Nie każda część obiektu w systemie telewizji dozorowej CCTV musi być rejestrowana
w rozdzielczości 1080p lub wyższej. Dzięki
rozwiązaniom hybrydowym BCS można zachować większość istniejących kamer analogowych, na megapikselowe wymieniając
tylko te, z których chcemy rejestrować obrazy z dużą liczbą szczegółów (wejścia do
budynków, sale sprzedaży itp.). Rozwiązania
BCS umożliwiają łatwy dobór rozdzielczości
nagrywanego obrazu do specyfiki obiektu
i wymagań inwestora.
Dalsza modernizacja systemu telewizji dozorowej jest jeszcze łatwiejsza, gdyż darmowe
oprogramowanie PSS do rejestratorów pozwala dowolnie podłączać urządzenia rejestrujące BCS różnych typów.
Wybór rozwiązania hybrydowego z oferty
BCS to dobry początek modernizacji lub rozbudowy istniejącego systemu CCTV o kamery
megapikselowe. Urządzenia hybrydowe pozwalają znacząco zwiększyć funkcjonalności
istniejącego systemu, przy zachowaniu części
dotychczas pracujących urządzeń. Umożliwiają też sukcesywne dodawanie kolejnych rejestratorów i etapową modernizację systemu
analogowego w kierunku rozwiązań megapikselowych IP, HD-SDI lub innych.
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