
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções de gerenciamento de vídeo
Gerenciador de armazenamento em rede 
Série NSM5200
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE GRAVAÇÕES DE 250 MBPS, ATÉ 24 TB DE 
CAPACIDADE BRUTA, RAID 6 

Características do Produto 
• Taxa de transferência de gravações de até 250 Mbps cumpre os 

requisitos exigentes de desempenho para aplicações com gravação 
intensiva

• Hardware desenvolvido para eliminar pontos únicos de falha, 
incluindo ventoinhas redundantes, fontes de força e armazenamento 
RAID 6 para obter a maior confiabilidade

• O gerenciamento de armazenamento agrupado oferece um equilíbrio 
automático de carga distribuída e failover ativo-ativo por todo o 
agrupamento de armazenamento para garantir a gravação contínua 
se uma falha muito grande acontecer

• O Gerenciamento de armazenamento embutido EnduraStor™ 
aumenta a eficiência de armazenamento, organizando as 
transmissões gravadas com base em idade e prioridade

• Capacidade de atender a 32 transmissões de reprodução 
simultâneas por agrupamento de armazenamento

• Manutenção dos níveis de desempenho em condições normais e de 
erro de RAID

• O monitoramento de diagnóstico embutido oferece manutenção 
preventiva e monitoramento SNMP

• Custo de propriedade reduzido e maior eficiência de energia por meio 
da consolidação de componentes de hardware múltiplos em um 
chassi totalmente integrado

A Série NSM5200 oferece um desempenho líder no setor e inovação para 
necessidades de armazenamento indispensáveis. A combinação de alto 
desempenho, design de hardware escalonável e recursos avançados de 
software permitem que o NSM5200 satisfaça necessidades de 
armazenamento únicas de aplicações de segurança pública e vigilância. 

Estrutura de hardware para desempenho, 
confiabilidade e escalabilidade
As demandas das aplicações de vigilância impõem exigências únicas aos 
subsistemas de armazenamento. Os sistemas de armazenamento exigem 
largura de banda e capacidade para acompanhar o ritmo das transmissões. Eles 
também devem gerenciar simultaneamente todas as outras funções de disco e 
RAID comuns. Além disso, aplicações de segurança física são quase sempre 
indispensáveis. Qualquer tempo de paralisação, diminuição do desempenho 
para manutenção de rotina ou perda de cenas gravadas é extremamente 
prejudicial para a segurança física da organização.

O NSM5200 foi projetado para satisfazer essas demandas únicas de 
desempenho e confiabilidade. Componentes personalizados de hardware, 
para eliminar pontos de afunilamento comuns em um esquema patenteado 
para gravar conteúdo em uma unidade de disco, foram desenvolvidos 
especificamente para oferecer uma taxa de transferência sustentada para 
gravação e reprodução. O NSM5200 tem capacidade para uma taxa de 
transferência de no máximo 250 Mbps para transmissões que chegam ao 
mesmo tempo em que oferece 32 transmissões de reprodução simultâneas 
por agrupamento de armazenamento. Esse desempenho é mantido se o 
sistema estiver operando em condições normais, lidando com erros na unidade 
de disco ou refazendo a matriz RAID. 

O NSM5200 melhora o custo total de propriedade e diminui os gastos com 
energia consolidando diferentes componentes em um único chassi. A taxa de 
transferência de 250 Mbps oferece o dobro da melhoria encontrada na 
primeira geração de gravadores integrados da Pelco, permitindo que o usuário 
realize a manutenção em muito mais transmissões de dados em uma unidade 
de armazenamento do que era possível antes. Além disso, com a integração da 
funcionalidade do servidor de gerenciamento no chassis de armazenamento, a 
eficiência de custo e de energia é otimizada ao serem eliminados os custos 
com servidores adicionais e os custos associados de aquecimento, ventilação 
e resfriamento. Por fim, o uso de componentes de potência mais baixa e 
resfriamento adaptativo dentro do chassi gerencia a dissipação da potência 
com base nos requisitos de carga. 

A confiabilidade é aumentada com o uso de redundância em todos os pontos 
de falha comuns. Um cartão CompactFlash é utilizado para hospedar o 
sistema operacional para obter uma confiabilidade maior do que as unidades 
de disco rígido tradicionais. Para atenuar qualquer tempo de paralisação 
resultante de erros no CompactFlash, o banco de dados é distribuído por toda 
a matriz de armazenamento. A configuração de armazenmanto RAID 6 
oferece proteção para a paridade dos dados gravados. O compartimento do 
disco rígido é resfriado por ventoinhas redundantes de alta capacidade para 
garantir que as unidades sejam mantidas na melhor temperatura de 
operação. Por fim, fontes de força totalmente redundantes protegem contra 
qualquer falha no fornecimento de força.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Como em qualquer outro sistema, a manutenção é importante e é uma parte 
vital da operação sustentada. O NSM5200 incorpora várias inovações para 
tornar a manutenção mais eficiente e permitir que o sistema continue a operar 
nos níveis máximos de desempenho. O fácil acesso às unidades de disco rígido 
e ao cartão CompactFlash está disponível a partir do painel frontal. Um 
sistema de trilhos único permite o acesso a uma ventoinha danificada se for 
necessário que ela seja substituída. Sensores de temperatura por todo o 
chassi detectam possíveis obstruções no fluxo de ar ou nos filtros de entrada. 
O uso da tecnologia SAS® de alto desempenho oferece gerenciamento e 
monitoramento de caixa de proteção avançados. Notificações de problemas 
possíveis ou reais são transmitidas às interfaces de usuário especificadas 
para que uma ação seja tomada. 

A capacidade de armazenamento é escalada usando matrizes de 
armazenamento de terceiros com uma interface opcional de canal de fibra.

Estrutura de software para obter flexibilidade, 
confiabilidade e otimização de custo
Juntamente com as pressões únicas que são colocadas nos componentes de 
hardware, os aplicativos de vigilância também exigem inovações em 
softwares. O software de gravação deve acomodar failover automático se 
acontecer uma falha desastrosa. O software de gravação deve lidar com a 
fragmentação de arquivos causada pela sobreposição e bloqueio de clipes de 
vídeo e gerenciar metadados associados a alarmes e eventos. Por fim, o 
software de gravação deve lidar com o custo crescente de armazenamento, 
encontrando maneiras inovadoras de gerenciar o conteúdo gravado. Isso 
garante que o usuário extraia o máximo de valor do custo do subsistema de 
armazenamento.

O NSM5200 suporta o agrupamento de vários gravadores para oferecer 
equilíbrio de carga e failover automáticos. Até seis nós do NSM5200 podem 
ser colocados no mesmo agrupamento de armazenamento. Um dos 
NSM5200s do agrupamento atua como mestre e gerencia a atribuição das 
transmissões que chegam, o monitoramento da saúde e a redistribuição da 
carga de gravação. Se uma unidade falhar, as transmissões em questão serão 
automaticamente redistribuídas para as unidades restantes no agrupamento 
de armazenamento. Quando a unidade que falhou estiver novamente on-line, 
a carga de gravação será distribuída novamente para que a carga do gravador 
em questão fique equilibrada. Esse recurso também permite que os usuários 
acrescentem armazenamento no agrupamento dinamicamente conforme sua 
memória precisar de alterações.

O NSM5200 incorpora uma versão melhorada da tecnologia de otimização de 
armazenamento patenteada EnduraStor™ da Pelco. A EnduraStor foi 
desenvolvida para gerenciar o custo de armazenar vídeos de alta resolução e 
alta taxa de quadros investindo no fato de que o valor de um vídeo gravado é 
geralmente maior imediatamente após um incidente. As organizações são 
capazes de especificar um período de atraso desejado durante o qual todos 
os vídeos gravados serão mantidos a 30 imagens por segundo (25 para PAL). 
Conforme a idade do vídeo disponível nas unidades de disco rígido ultrapassa 
o período de atraso, ele é automaticamente organizado em uma taxa de 
quadros mais baixa, liberando assim capacidade de armazenamento para 
novos dados. O NSM5200 incorpora avanços no algoritmo da EnduraStor, o 
que oferece aos administradores a opção de classificar o nível de prioridade 
do alarme ou do vídeo de evento para reter a taxa de quadros completa. 

O NSM5200 é estruturado sobre a estabilidade e a força comprovadas do seu 
sistema operacional com base em Linux®. Ele utiliza um sistema de arquivos 
XFS e procedimentos de desfragmentação automatizados para evitar que o 
banco de dados fique fragmentado. O XFS provou ser um formato de arquivo 
superior para os rigores dos aplicativos de gravação de vigilância em relação 
ao sistema de arquivos NTFS, que é padrão nos gravadores com base em 
Windows®. 

O NSM5200 incorpora várias funções de monitoramento de diagnóstico que 
têm funções essenciais na notificação de operadores sobre possíveis 
problemas e falhas. O diagnóstico integrado utiliza indicadores com LED 
embutidos para exibir alertas e falhas no NSM5200 e, depois, relata essas 
falhas aos operadores. O NSM5200 monitora e fornece mensagens de alerta 
para itens como problemas no tempo de retenção, acúmulo de erros de 
software, erros de rede que resultam em perdas de pacotes e alterações na 
velocidade de conexão da rede. Ele também monitora e relata diagnósticos 
de hardware como temperaturas próximas a limites estabelecidos, falhas em 
unidades de disco rígido, falhas nas ventoinhas, falhas na alimentação ou 
quando uma transmissão ou o NSM5200 está offline. Por fim, o NSM5200
pode se comunicar com uma fonte de força ininterrupta da série 
APC Smart-UPS® para fornecer informações sobre o status da bateria e 
iniciar um desligamento delicado se a carga disponível cair abaixo do seu 
limite designado.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELOS
A tabela a seguir descreve os números de modelo do NSM5200. Por exemplo, 
o número de modelo para uma unidade 6 TB sem expansão com um cabo de 
força do Reino Unido é NSM5200-06-UK.
Observação: as unidades enviadas para a China não incluem cabos de força.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS
Cabo de força 2 cabos de força (com base na 

designação do país) 
Observação:  as unidades enviadas para a 
China não incluem cabos de força

Kit de montagem em rack Braçadeiras, trilhos e ferragens

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
NSM5200-PS Módulo de fonte de força sobressalente
NSM5200-FAN Ventoinha do sistema sobressalente (parte 

central superior)
NSM5200-FANB Ventoinha do chassi traseiro sobressalente 

(painel traseiro)
NSM5200-FC Placa de expansão do canal de fibra
HD5200-250 Unidade de 250 GB e estojo sobressalentes
HD5200-500 Unidade de 500 GB e estojo sobressalentes
HD5200-750 Unidade de 750 GB e estojo sobressalentes
HD5200-1000 Unidade de 1 TB e estojo sobressalentes
HD5200-2000 Disco rígido de 2 TB e estojo sobressalentes

VARREDURA
Sistema operacional Linux
Nível de RAID RAID 6
Capacidade efetiva Até 18,1 TB
Interface da unidade SAS/SATA II

Requisitos de PC Recomendados
Navegador da Web Microsoft® Internet Explorer® 6.x 

(ou superior) com Adobe® Flash® Player 10 
(ou superior)

REDE
Interface 2 portas RJ-45 de Ethernet de 1 Gbps 

(1000Base-T)
Interfaces auxiliares

USB 2.0 3 portas (2 traseiras, 1 frontal)

Modelo Armazenamento Código do país 

NSM5200 
(sem expansão)

NSM5200F 
(expansão de canal de 
fibra)

3 TB
US = América do Norte 
EU = Europa 
UK = Reino Unido
CN = China
AU = Austrália
AR = Argentina 

6 TB

9 TB

12 TB

24 TB



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Escritório Central Internacional da Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, Califórnia 93612-5699 EUA
EUA e Canadá Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
Internacional Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

INDICADORES DO PAINEL FRONTAL
Energia Emblema azul da Pelco
Status do software Verde, âmbar e vermelho (com 

base no diagnóstico)
Porta Ethernet 1 Verde, âmbar, vermelho
Porta 2 de Ethernet Reservada
Status do hardware Verde, âmbar, vermelho
Status do disco rígido Verde, vermelho

CONSUMO
Entrada de Alimentação 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, seleção automática
Fonte de força Interna, redundante dupla e de troca rápida
Consumo de energia Média de operação

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

AMBIENTAL
Temperatura operacional 50 a 95°F (10 a 35°C) na 

entrada de ar da unidade
Temperatura de 
armazenamento -40 a 149°F (-40 a 65°C)
Umidade operacional 20 a 80%, não-condensante
Gradiente de 
umidade máximo 10% por hora
Altitude de operação -50 a 10.000 pés (-16 a 3.048 m)
Vibração na operação 0,25 G em 3 a 200 Hz, em uma velocidade de 

varredura de 0,5 oitavas/minuto
Observação:  a temperatura na entrada de ar da unidade pode ser 
significativamente maior do que a temperatura ambiente. A temperatura é 
afetada pela configuração do rack, layout do andar, estratégia de ar 
condicionado e outras questões. Para prevenir falhas na unidade do disco 
rígido e danos à unidade, certifique-se de que a temperatura da entrada de ar 
da unidade esteja sempre na faixa de temperatura de operação.

FÍSICA
Estrutura Gabinete de aço
Acabamento

Painel frontal Cinza metálico com tampas da 
extremidade pretas

Chassi Acabamento em preto fosco
Dimensões (sem trilhos) 24,3" P x 17,0" L x 5,2" A

(61,8 x 43,2 x 13,2 cm)
Peso da unidade 

Vazia (sem unidades) 46,4 lb (21 kg)
Carregada (com unidades) 66,8 lb (30 kg)

Peso com embalagem 77,0 lb (35 kg)
Opções de montagem Rack, 3 RU por unidade

(trilhos e ferragens do rack são fornecidos)

CERTIFICAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES
• CE, Classe A; atende as normas padrão da EN50130-4
• FCC, Classe A
• Listado por UL/cUL
• C-Tick
• S-Mark para Argentina
• CCC

Pelco, o logo da Pelco, Endura, o logo Endura e B.O.S.S. são marcas comerciais registradas da Pelco, Inc.
EnduraStor é uma marca comercial da Pelco, Inc.

Todos os nomes de produtos e serviços identificados ao longo deste documento são 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. 

A ausência de uma marca comercial ou marca comercial registrada neste 
documento não constitui uma renúncia dos direitos de propriedade intelectual.

© Copyright 2009, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.


