
PRODUCTSPECIFICATIE oplossingen voor videobeheer
NSM5200-serie Netwerkopslagmanager
250 MBPS OPNAMECAPACITEIT, TOT 24 TB VERWERKINGSCAPACITEIT VOOR 
ONBEWERKTE GEGEVENS, RAID 6 

Productfuncties 
• Opnamecapaciteit tot 250 mbps voldoet aan hoge prestatievereisten 

voor toepassingen met veel schrijfbewerkingen

• Hardware is ontworpen om single points of failure te vermijden, met 
inbegrip van redundante ventilatoren, voedingseenheden en RAID 6-
opslag voor een optimale betrouwbaarheid

• Gegroepeerd opslagbeheer biedt automatisch gedistribueerde 
werklastverdeling en actieve-actieve failover in een opslaggroep om 
continue opname te waarborgen bij een catastrofale storing

• Ingebouwd EnduraStor™-opslagbeheer verhoogt efficiëntie bij de 
opslag door opgenomen stromen te verwerken op basis van leeftijd 
en prioriteit

• Vermogen om 32 gelijktijdige afspeelstromen per opslaggroep te 
ondersteunen

• Prestatieniveaus worden op peil gehouden onder normale 
omstandigheden en bij RAID-fouten

• Ingebouwde diagnosevoorzieningen bieden preventief onderhoud en 
SNMP-bewaking

• Lagere eigendomskosten en efficiënter energieverbruik door 
consolidatie van meerdere hardwarecomponenten in een volledig 
geïntegreerd chassis

De NSM5200-serie biedt toonaangevende prestaties en innovatie 
voor bedrijfskritische opslagvoorzieningen. Dankzij de combinatie 
van krachtige prestaties, een schaalbaar hardware-ontwerp en 
geavanceerde softwarevoorzieningen kan de NSM5200 voldoen aan 
in de unieke opslagbehoeften van fysieke beveiligings- en 
bewakingstoepassingen.    

Hardware ontworpen met het oog op prestaties, 
betrouwbaarheid en schaalbaarheid
De vereisten van bewakingstoepassingen zorgen voor een unieke 
belasting van opslagsubsystemen. Opslagsystemen moeten over de 
bandbreedte en capaciteit beschikken om binnenkomende stromen te 
kunnen bijhouden. Zij moeten tevens tegelijkertijd alle andere 
algemene schijf- en RAID-functies kunnen afhandelen. Daarnaast zijn 
fysieke beveiligingstoepassingen vrijwel altijd bedrijfskritisch. Elke 
uitvaltijd, verminderde prestaties vanwege routineonderhoud of 
verlies van opgenomen beelden heeft een buitengewoon storende 
invloed op de fysieke beveiligingsmissie van de organisatie.

De NSM5200 is ontwikkeld om te voldoen aan deze unieke vereisten 
op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Aangepaste 
hardwarecomponenten voor het verwijderen van algemene 
knelpunten op prestatiegebied en een gepatenteerde techniek voor 
het wegschrijven van inhoud naar een schijfstation zijn speciaal 
ontworpen om langdurig een hoge capaciteit te bieden bij opnemen 
en afspelen. De NSM5200 heeft een maximale verwerkingscapaciteit 

van 250 mbps bij binnenkomende stromen, terwijl bovendien 
32 gelijktijdige afspeelstromen per opslaggroep worden geleverd. 
Deze prestaties zijn altijd beschikbaar, ongeacht of het systeem 
normaal werkt, fouten met schijfstations afhandelt of bezig is met het 
opnieuw opbouwen van de RAID-array. 

De NSM5200 zorgt voor lagere totale eigendomskosten en een 
geringer energieverbruik door afzonderlijke componenten te 
consolideren in één enkel chassis. De verwerkingscapaciteit van 
250 mbps vormt een verdubbeling van de geïntegreerde recorder van 
de eerste generatie van Pelco, waardoor gebruikers veel meer 
gegevensstromen in één opslagapparaat kunnen verwerken dan 
voorheen mogelijk was. Bovendien worden, met de integratie van de 
functionaliteit van de beheerserver in het opslagchassis, de kosten en 
het energieverbruik geoptimaliseerd door een einde te maken aan de 
kosten van extra servers, met inbegrip van de bijbehorende kosten 
voor verwarming, ventilatie en koeling. Tot slot wordt, door het gebruik 
van energiezuinigere componenten en adaptieve koeling binnen in het 
chassis, de vermogensdissipatie geoptimaliseerd op basis van de 
belastingsvereisten. 

De betrouwbaarheid neemt toe door het gebruik van redundantie op 
alle algemene storingspunten. Er wordt gebruikgemaakt van een 
CompactFlash-kaart voor het hosten van het besturingssysteem ten 
behoeve van een hogere betrouwbaarheid dan bij traditionele vaste 
schijven. Teneinde uitvaltijd ten gevolge van CompactFlash-fouten 
tot een minimum te beperken, is de database striped over het hele 
opslagarray heen. De RAID 6-opslagconfiguratie biedt dubbele 
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pariteitsbescherming van opgenomen gegevens. De hard drive bay 
wordt gekoeld door gebruik te maken van redundante ventilatoren 
met hoge capaciteit om te waarborgen dat de stations te allen tijde 
de optimale bedrijfstemperatuur behouden. Tot slot bieden volledig 
redundante voedingseenheden bescherming tegen storingen in de 
voeding.

Net als bij elk ander systeem vormt onderhoud een belangrijk en 
cruciaal onderdeel van een duurzaam gebruik. De NSM5200 is 
uitgerust met verschillende innovaties om onderhoud efficiënter te 
maken en het systeem in staat te stellen topprestaties te blijven 
leveren. Via het bedieningspaneel kan op eenvoudige wijze toegang 
worden verkregen tot vaste schijven en de CompactFlash-kaart. Een 
uniek railsysteem maakt toegang tot een defecte ventilator mogelijk 
als deze moet worden vervangen. Temperatuursensors door het hele 
chassis heen detecteren mogelijke belemmeringen van de 
luchtcirculatie of verstopte inlaatfilters. Dankzij SAS®-technologie 
van topklasse is geavanceerd behuizingsbeheer en -bewaking 
mogelijk. Meldingen van mogelijke of daadwerkelijke problemen 
worden naar de gespecificeerde gebruikersinterfaces verzonden 
zodat actie kan worden ondernomen. 

De opslagcapaciteit is geschaald met behulp van opslagarrays van 
derden via een optionele Fibre Channel-interface.

Software ontworpen met het oog op flexibiliteit, 
betrouwbaarheid en optimalisatie van kosten
Bewakingstoepassingen zorgen niet alleen voor een unieke 
belasting van de hardwarecomponenten, maar vereisen tevens 
innovaties op softwaregebied. Opnamesoftware moet automatische 
failover bieden wanneer zich een catastrofale storing voordoet. 
Opnamesoftware moet in staat zijn bestandsfragmentatie aan te 
pakken die wordt veroorzaakt door overschrijven, het vergrendelen 
van videoclips en het beheren van metagegevens met betrekking tot 
alarmen en gebeurtenissen. Tot slot moet opnamesoftware kunnen 
omgaan met de sterk stijgende kosten van opslag door innovatieve 
manieren te vinden voor het beheren van opgeslagen inhoud. Dit 
zorgt ervoor dat de gebruiker een optimaal rendement weet te 
behalen uit de investering in het opslagsubsysteem.

De NSM5200 ondersteunt het groeperen van meerdere recorders 
om automatische verdeling van de werklast en failover mogelijk te 
maken. Tot zes NSM5200-knooppunten kunnen in dezelfde 
opslaggroep worden opgenomen. Een van de NSM5200-systemen in 
de groep fungeert als master en beheert de toewijzing van 
inkomende stromen, statusbewaking en herverdeling van de 
werkbelasting bij het opnemen. Als er een storing optreedt in een 
van de eenheden, worden de desbetreffende stromen automatisch 
herverdeeld over de resterende eenheden in de opslaggroep. Als de 
defecte eenheid weer online komt, wordt de werkbelasting bij het 
opnemen opnieuw zodanig verdeeld dat elke recorder optimaal 
wordt benut. Door deze voorziening zijn gebruikers tevens in staat 
om op dynamische wijze extra opslagcapaciteit aan een groep toe te 
voegen als hun opslagbehoeften veranderen.

De NSM5200 is uitgerust met een verbeterde versie van de 
gepatenteerde EnduraStor™-technologie voor opslagoptimalisatie 
van Pelco. EnduraStor is ontwikkeld om de kosten van het opslaan 
van video met hoge resolutie en een hoge framesnelheid onder 
controle te houden door gebruik te maken van het feit dat de waarde 
van opgenomen video gewoonlijk hoger is direct na een incident. 
Organisaties kunnen een gewenste vertragingstijd opgeven waarin 
alle opgenomen videobeelden worden opgeslagen met een snelheid 
van 30 beelden per seconde (25 bij PAL). Wanneer de leeftijd van 
video die beschikbaar is op vaste schijven de vertragingsperiode 
overschrijdt, wordt dit materiaal automatisch omgezet naar een 
lagere framesnelheid, waardoor opslagcapaciteit vrijkomt voor 
nieuwe gegevens. De NSM5200 is uitgerust met verbeteringen in 
het EnduraStor-algoritme, waardoor beheerders de mogelijkheid 
hebben om het prioriteitsniveau van alarm- of gebeurtenisvideo in te 
stellen om de volledige framesnelheid te behouden. 

De NSM5200 is gebouwd op de beproefde stabiliteit en robuustheid 
van het op Linux® gebaseerde besturingssysteem van het apparaat. 
Het maakt gebruik van een XFS-bestandssysteem en automatische 
defragmenteringsroutines om te voorkomen dat de database 
gefragmenteerd raakt. XFS heeft bewezen beter om te kunnen gaan 
met de strenge vereisten van opnametoepassingen voor 
bewakingsdoeleinden dan een NTFS-bestandssysteem, dat 
standaard wordt gebruikt bij op Windows® gebaseerde recorders. 

De NSM5200 is uitgerust met een aantal diagnostische 
bewakingsfuncties die een cruciale rol spelen bij het versturen van 
meldingen aan operators bij potentiële problemen en storingen. Bij 
geïntegreerde diagnosevoorzieningen wordt gebruikgemaakt van 
ingebouwde LED-indicatoren voor het weergeven van 
waarschuwingen en storingen op de NSM5200, die vervolgens aan 
de operators worden gemeld. De NSM5200 bewaakt en biedt 
waarschuwingsberichten bij zaken als problemen met betrekking tot 
de retentietijd, accumulatie van softwarefouten, netwerkstoringen 
die resulteren in pakketverlies en veranderingen in de snelheden van 
de netwerkverbinding. Tevens bewaakt en rapporteert het apparaat 
hardwareproblemen, zoals temperaturen die in de buurt van 
vastgestelde drempelwaarden komen, storingen op vaste schijven, 
storingen in ventilatoren, storingen in de voeding of een stroom of 
een NSM5200 die offline is. Tot slot kan de NSM5200
communiceren met een APC Smart-UPS®-serie ononderbreekbare 
voedingseenheid voor het verkrijgen van informatie over de 
accustatus en het initiëren van een gecontroleerde afsluiting als de 
beschikbare voeding onder de aangewezen drempelwaarde uitkomt.
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MODELLEN
In de volgende tabel worden de modelnummers van de NSM5200 
beschreven. Zo luidt het modelnummer voor een 6 TB apparaat zonder 
uitbreidingseenheid met een netsnoer voor het Verenigd Koninkrijk: 
NSM5200-06-UK.
Opmerking: Apparaten die naar China worden verzonden, bevatten geen 
netsnoer.

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
Netsnoer 2 netsnoeren (afhankelijk van 

landaanduiding) 
Opmerking:  Apparaten die naar China 
worden verzonden, bevatten geen netsnoeren

Kit voor rekmontage Beugels, rails en bevestigingsmateriaal

OPTIONELE ACCESSOIRES
NSM5200-PS Vervangingsmodule voedingseenheid
NSM5200-FAN Vervangende systeemventilator 

(middenboven)
NSM5200-FANB Vervangende achterste chassisventilator 

(achterpaneel)
NSM5200-FC Fibre Channel-uitbreidingskaart
HD5200-250 Vervangende schijf van 250 GB plus houder
HD5200-500 Vervangende schijf van 500 GB plus houder
HD5200-750 Vervangende schijf van 750 GB plus houder
HD5200-1000 Vervangende schijf van 1 TB plus houder
HD5200-2000 Vervangende schijf van 2 TB plus houder

SYSTEEM
Besturingssysteem Linux
RAID-niveau RAID 6
Effectieve capaciteit Tot 18,1 TB
Stationsinterface SAS/SATA II

Aanbevolen pc-vereisten
Webbrowser Microsoft® Internet Explorer® 6.x (of later) 

met Adobe® Flash® Player 10 (of later)

NETWERK
Interface 2, 1 Gbps Ethernet RJ-45-poorten 

(1000Base-T)
Aanvullende interfaces

USB 2.0 3 poorten (2 achter, 1 voor)

Model Opslag Landcode 

NSM5200 (geen uitbreiding)

NSM5200F (Fibre Channel -
uitbreiding)

3 TB
US = Noord-Amerika 
EU = Europa 
UK = Verenigd Koninkrijk
CN = China
AU = Australië
AR = Argentinië 

6 TB

9 TB

12 TB

24 TB
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Wereldwijd hoofdkantoor van Pelco, Inc.:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 VS
VS en Canada Tel: (800) 289-9100 • Fax: (800) 289-9150
Internationaal Tel: +1 (559) 292-1981 • Fax: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

INDICATOREN VOORPANEEL
Voeding Blauwe Pelco-badge
Softwarestatus Groen, geel, rood (op basis van diagnose)
Ethernet-poort 1 Groen, geel, rood
Ethernet-poort 2 Gereserveerd
Hardwarestatus Groen, geel, rood
Status vaste schijven Groen, rood

VOEDING
Voeding 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz, autoranging
Voedingseenheid Intern, dubbel redundant, hot-swappable
Stroomverbruik Gemiddeld bij bedrijf

100 VAC 262 W, 2,65 A, 895 BTU/U
115 VAC 263 W, 2,31 A, 895 BTU/U
220 VAC 254 W, 1,25 A, 868 BTU/U

OMGEVINGSFACTOREN
Bedrijfstemperatuur 50° tot 95°F (10° tot 35°C) bij luchtinlaat 

van eenheid
Opslagtemperatuur –40° tot 149°F (–40° tot 65°C)
Luchtvochtigheid bij bedrijf 20% tot 80%, zonder condensvorming
Max. stijging/daling 
luchtvochtigheid 10% per uur
Bedrijfshoogte –50 tot 10.000 ft (–16 m tot 3.048 m)
Trillingen bij bedrijf 0,25 G bij 3 Hz tot 200 Hz bij een sweeprate 

van 0,5 octaaf/minuut
Opmerking: De temperatuur bij de luchtinlaat van de eenheid kan 
aanzienlijk hoger zijn dan de kamertemperatuur. De temperatuur wordt 
beïnvloed door de rekconfiguratie, vloerindeling, airconditioningstrategie en 
andere aspecten. Teneinde storingen aan de vaste schijven en schade aan de 
eenheid te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de temperatuur bij de 
luchtinlaat van de eenheid continu binnen het bereik voor de 
bedrijfstemperatuur blijft.

FYSIEK
Constructie Stalen behuizing
Afwerking

Voorpaneel Grijs metallic met zwarte afdekkapjes
Chassis Zwart matte afwerking

Afmetingen (zonder rails) 24,3" D x 17,0" B x 5,2" H
(61,8 x 43,2 x 13,2 cm)

Gewicht eenheid
Leeg (zonder stations) 46,4 lb (21 kg)
Geladen (met stations) 66,8 lb (30 kg)

Verzendgewicht 77,0 lb (35 kg)
Montageopties Rek, 3 RU per eenheid

(rekrails en hardware worden meegeleverd)

CERTIFICERINGEN/CLASSIFICATIES

Pelco, het Pelco-logo, Endura, het Endura-logo en B.O.S.S. zijn gedeponeerde handelsmerken van Pelco, Inc.
EnduraStor is een handelsmerk van Pelco, Inc.

Alle productnamen en services die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Het ontbreken van een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk 

in dit document betekent niet dat wordt afgezien van intellectuele eigendomsrechten.
Copyright 2009, Pelco, Inc. Alle rechten voorbehouden.

• CE, klasse A; voldoet aan de standaardvereisten van EN50130-4
• FCC, klasse A
• UL/cUL-geregistreerd
• C-Tick
• S-merk voor Argentinië
• CCC


