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Cechy produktu   
• Zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu pojedynczych

punktów awarii i zapewnieniu niezawodności przez
oprogramowanie odporne na usterki, architekturę
rozproszoną i wiele poziomów redundancji

• Zapewnia skalowalność i możliwość rozbudowy modułowej
• Zapewnia ścieżki migracji dla systemów Endura® i Digital

Sentry®

• Agreguje sieci VMS i umożliwia zarządzanie całością
obrazu wideo przez pojedynczy system (wersje VideoXpert
Ultimate)

• Dostępny w wersjach sprzętowych i programowych, co
zapewnia precyzyjną wydajność i wygodną migrację sprzętu
należącego do użytkownika

• Oparty na systemie Microsoft® Windows®, co ułatwia
konfigurację i serwisowanie

• Oparty na przeglądarce interfejs administracyjny zapewnia
funkcje zarządzania bez klienta sprzętowego

• Obsługuje do 6 monitorów na stację roboczą, z których
każdy opiera się na niezależnych procesorach; umożliwia
wyświetlanie nawet 16 kanałów obrazu na monitor

• Stacje robocze dostępne z myszkami 3D i
programowalnymi akcesoriami klawiatury, co zapewnia
idealną kontrolę operatora

• Możliwość rozbudowy przy użyciu wtyczek, w tym do
mapowania, nakładek informacyjnych wideo (eConnect) i
rozpoznawania tablic rejestracyjnych (PlateSmart)

• Tworzenie i przypisywanie znaczników, organizowanie
zasobów sieciowych w sposób wygodny dla użytkownika

• Natywne rozwiązanie pamięci RAID 6 obsługuje kamery
innych firm oraz Pelco Optera

• Zgodność z ONVIF: obsługa kamer i urządzeń zgodnych ze
standardem ONVIF S

• Tryb dochodzenia umożliwia operatorom synchronizację
odtwarzania wideo oraz eksport list odtwarzania
dochodzenia obejmujących interesujące sceny

• Obsługiwane języki: niemiecki hiszpański, francuski, włoski,
koreański, polski, portugalski, rosyjski, turecki, arabski,
japoński i chiński (uproszczony)

VideoXpert to rozwiązanie do zarządzania wideo stworzone z
myślą o operacjach monitoringu o różnych rozmiarach.
Niezależnie od tego, czy operacja obejmuje 100 czy 10 000
kamer, VideoXpert to rozwiązanie umożliwiające wyświetlanie
i nagrywanie zasobów wideo oraz zarządzanie nimi.

Serwery VideoXpert można zainstalować w klastrach, co
zapewnia nadmiarowość i skalowalność w ramach jednego
środowiska, umożliwiając systemowi rozwój w miarę potrzeb
związanych z monitoringiem. W miarę dodawania kamer,
użytkowników i urządzeń rejestrujących można również
dodawać serwery i pamięć, umożliwiając systemowi obsługę
dodatkowych zasobów i odpowiednią wydajność. Wersja
VideoXpert Ultimate umożliwia nawet agregację innych
systemów VideoXpert, czyli łączenie wielu systemów
VideoXpert w jednym interfejsie. Agregacja umożliwia
administratorom tworzenie i obsługę spójnego systemu
zarządzania wideo, obejmującego wiele lokalizacji.

Stworzony z myślą o platformach Windows system VideoXpert
charakteryzuje się łatwą instalacją, szybką konfiguracją i
obsługą przyjazną dla większości użytkowników. System
obsługuje tryby nadawania unicast i multicast, co ułatwia
adaptację do bieżącego planu sieci. Uproszczone interfejsy
sprawiają, że użytkownicy mogą względnie łatwo
dostosowywać system i korzystać z niego. Oparty na sieci
Web portal administracyjny umożliwia konfigurowanie
systemu, zarządzanie bazą danych urządzeń, konfigurowanie
użytkowników i uprawnień oraz przydzielanie kamer do
urządzeń rejestrujących. Oprogramowanie Ops Center

zapewnia operatorom dostęp do wideo wysokiej jakości oraz
zaawansowanych narzędzi dochodzeniowych.

Administratorzy mogą migrować bieżące urządzenia i
środowiska Endura i Digital Sentry do systemu VideoXpert,
wykorzystując nadal sprzęt i bieżące infrastruktury
zarządzania wideo, a jednocześnie zyskując korzyści
zapewniane przez system VideoXpert. System VideoXpert
może także wykorzystywać jako rozwiązania nagrywania
urządzenia pamięci masowej NSM5200 i Digital Sentry,
zachowując materiały wideo przechowywane na tych
urządzeniach, a jednocześnie zapewniając dostęp do funkcji
systemu VideoXpert.

Architektura VideoXpert Ultimate i Enterprise to system
rozproszony, co umożliwia uniknięcie pojedynczych punktów
awarii, które mogą zagrozić działaniu systemu lub usług
rejestracji wideo. System został zaprojektowany z wieloma
poziomami nadmiarowości — przez specjalistyczny sprzęt
oraz zaawansowane plany nagrywania z mechanizmami
redundancji oraz zabezpieczania przed awarią — co zapewnia
minimalne przestoje w pracy systemu. Architektura umożliwia
kontynuowanie pracy poszczególnych elementów w
przypadku wystąpienia awarii w innym punkcie systemu. 

System VideoXpert umożliwia integrację z fizycznymi
systemami zabezpieczeń i innymi systemami budynku,
zapewniając pełne informacje i kontrolę. Stworzony na
podstawie otwartych standardów system VideoXpert obejmuje
kompletny interfejs programowania aplikacji (API), zestawy
C4016 / REVISED 11-23-16
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SDK i dedykowaną pomoc techniczną, co pozwala
producentom innych systemów na stworzenie interfejsów
wykorzystujących możliwości systemu VideoXpert. System
VideoXpert obsługuje także kamery IP innych firm,
umożliwiając użytkownikom wybór spośród setek dostępnych
kamer firmy Pelco i niezależnych partnerów podczas
konfigurowania systemu.

System VideoXpert składa się z czterech głównych
elementów: Core, Media Gateway, Ops Center i Storage
Server. Układ Core jest odpowiedzialny za centralne
zarządzanie, obsługę bazy danych systemu, zarządzanie
uprawnieniami użytkowników, kierowanie ruchem sieciowym
oraz inne operacje centralne. Układ Media Gateway obsługuje
wszystkie żądania dotyczące wideo, dzięki czemu użytkownicy
na wszystkich poziomach dostępu do sieci — LAN, WAN, a
nawet komórkowym, otrzymują odpowiednie typy materiałów
wideo. Układ Ops Center Client to konsola operatora,
zapewniająca intuicyjny, a jednocześnie zaawansowany
interfejs, przy użyciu którego użytkownicy mogą otwierać i
badać materiały wideo w całym systemie. Układ Storage
Server (VXS) rejestruje materiały wideo i dostarcza je
użytkownikom.

CORE
Układ Core jest sercem systemu VideoXpert. Obsługuje bazę
danych kamer i urządzeń rejestrujących. Układ Core dostarcza
także wygodny interfejs sieci Web o nazwie Admin Portal, który
umożliwia konfigurację systemu i zarządzanie nim. Admin
Portal umożliwia administrowanie kontami i uprawnieniami
użytkowników, określającymi funkcje i systemu i urządzenia
dostępne dla użytkowników. Pozwala na tworzenie i
przypisywanie znaczników, umożliwiających szybką
organizację kamer i urządzeń w systemie. Umożliwia także
konfigurowanie zdarzeń w systemie i reagowanie na nie.

Przeglądarka Core zapewnia podstawowy dostęp do zasobów
przesyłania strumieniowego wideo, co umożliwia
użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia
wyświetlanie wideo w systemie nawet bez właściwego klienta,
bezpośrednio ze standardowej przeglądarki sieci Web.

MEDIA GATEWAY
Układ Media Gateway kieruje ruch wideo do odpowiednich
użytkowników, zgodnie z żądaniami. Gdy użytkownik żąda
strumienia wideo, układ Core sprawdza żądanie i określa, czy
użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia do wyświetlania
strumienia wideo. Jeśli użytkownik może wyświetlić strumień,
układ Media Gateway łączy go z odpowiednim urządzeniem -
kamerą, koderem lub rejestratorem.

Podobnie jak serwery Core, układy Media Gateway można
dodawać do systemu VideoXpert modułowo, co umożliwia na
przykład systemowi z tysiącem kamer obsługę 20
użytkowników, a systemowi ze stoma kamerami obsługę 200
użytkowników. Układy Media Gateway można dodawać do
systemu zgodnie z potrzebami dotyczącymi dostarczania
multimediów.

POŁĄCZENIE UKŁADÓW CORE/MEDIA 
GATEWAY
Możliwe jest zastosowanie oddzielnych serwerów Core i
Media Gateway w systemach o odpowiedniej skali, ale w
przypadku większości systemów wystarcza pojedynczy
serwer działający jako połączenie układów Core i Media
Gateway dla serwera VideoXpert. Ten podwójny serwer

zapewnia pełną funkcjonalność systemu VideoXpert, której
można oczekiwać w przypadku systemów obejmujących mniej
niż 2000 kamer i 100 jednoczesnych użytkowników.

OPS CENTER
Ops Center to aplikacja oparta na systemie Windows,
zapewniająca optymalne środowisko do odtwarzania
materiału wideo na żywo i materiału zarejestrowanego
wcześniej. Dzięki dekoderom Enhanced Decoder aplikacja
Ops Center obsługuje nawet sześć monitorów, z których każdy
może wyświetlać jednocześnie nawet 16 strumieni wideo.
Aplikacja Ops Center umożliwia użytkownikom konfigurowanie
i przywoływanie pełnych obszarów roboczych, co pozwala na
szybkie logowanie się i rozpoczynanie pracy. 

Aplikacja zapewnia mechanizmy sortowania kamer według
znaczników i innych kryteriów, co ułatwia użytkownikom
odnalezienie potrzebnych kamer. Użytkownicy mogą
przełączać się na bieżąco między materiałami na żywo i
zarejestrowanymi wcześniej, co zapewnia wygodne
wyświetlanie. W przypadku posiadania odpowiednich
uprawnień użytkownicy mogą także współdzielić obszary
robocze i nawet używać jednocześnie tych samych kart, co
ułatwia współpracę w ramach operacji monitoringu.

Aplikacja Ops Center oferuje także tryb dochodzenia, w
ramach którego użytkownicy mogą tworzyć listy odtwarzania z
wielu klipów wideo, obejmujących sceny ważne z perspektywy
dochodzenia. Użytkownicy mogą eksportować i szyfrować
swoje dochodzenia, zapisując klipy istotne dla dochodzenia
niezależnie od pamięci wideo systemu, co zapewnia
bezpieczne przechowywanie dochodów i szybki dostęp.

Aplikacja Ops Center obsługuje wtyczki modułowe,
zapewniając dodatkową funkcjonalność operatorom zgodnie z
wymaganiami operacji monitoringu. Wtyczka Mapping
umożliwia operatorom organizowanie i wyszukiwanie kamer
na mapach. Wtyczka pozwala operatorom na odnalezienie
kamer zapewniających wymagane widoki w odpowiednich
momentach. Wtyczka PlateSmart wyróżnia numery na
tablicach rejestracyjnych, umożliwiając śledzenie
wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. Wtyczka
eConnect wyświetla w czasie rzeczywistym informacje na
temat gier w formie nakładki na obraz wideo.

STORAGE
VideoXpert Storage (VXS) to platforma rejestrowania RAID 6 o
wysokiej dostępności, zapisująca materiały wideo nagrane dla
systemu VideoXpert. System operacyjny systemu znajduje się
na dysku SSD, co zwalnia dodatkowe miejsce na materiały
wideo i podnosi niezawodność. Dyski twarde należące do
macierzy RAID można montować od przodu, co ułatwia
demontaż i wymianę uszkodzonych dysków. Serwery Storage
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zapewniają także odpowiednie poziomy wydajności w
warunkach normalnych i błędów RAID, zapobiegając spadkom
wydajności i sprawiając, że użytkownicy mogą zawsze
uzyskać potrzebne materiały wideo za pośrednictwem
systemu VideoXpert.

Układ VideoXpert Storage obsługuje natywnie kamery IP
innych firm za pośrednictwem standardu ONVIF S i pakietów
sterowników, co umożliwia podłączenie kamer do systemu
VideoXpert bez stosowania kosztownych interfejsów
translatorskich. 

Układ Storage można skonfigurować przy użyciu interfejsu
sieci Web stosowanego dla pozostałych części systemu
VideoXpert, co ułatwia określanie harmonogramów
nagrywania i przypisywanie kamer do serwerów pamięci
masowej. Układ Storage obsługuje rejestrowanie ruchu,
alarmowe i typu zbliżeniowego, co umożliwia rejestrowanie
zdarzeń odpowiednich dla danego środowiska w wysokiej
jakości. Układ Storage obsługuje również nagrywanie
nadmiarowe, dzięki czemu system VideoXpert kontynuuje
rejestrowanie materiały wideo nawet w przypadku braku
dostępności jednego z serwerów Storage. 

TOPOLOGIA SYSTEMU
System VideoXpert Ultimate umożliwia rozbudowę na dowolnym poziomie środowiska zabezpieczeń. System rozpoczyna
się od jednego serwera obsługującego układy Core i Media Gateway. Dodatkowo system wymaga aplikacji OPS Center
i serwera Storage. W miarę rozwoju potrzeb związanych z monitoringiem można dodawać serwery w celu modułowej
rozbudowy w ramach jednego środowiska, jak również zagregować wiele systemów VideoXpert i zapewnić jeden punkt
dostępu do rozproszonych sieci zarządzania wideo.

VIDEOXPERT ACCESSORY SERVER
Instalacja serwera VideoXpert Accessory Server zapewnia dostęp do protokołu NTP, podstawowego protokołu DHCP,
aktywne mechanizmy zabezpieczania przed awarią oraz usługi równoważenia obciążenia dla mniejszych sieci. Serwer
Accessory Server oferuje natywne, wielofunkcyjne rozwiązanie kontrolowania usług czasu i adresowania w ramach
systemu VideoXpert.

Gdy działa jako równoważnik obciążenia, serwer Accessory Server łączy wiele serwerów Core/Media Gateway (CMG),
optymalizując ich wydajność i zapewniając nadmiarowość sieci systemu VideoXpert. Dzięki serwerowi Accessory Server
można z łatwością zwiększyć pojemność sieci systemu VideoXpert oraz zapewnić brak przestojów, dzięki czemu
użytkownicy zawsze mają dostęp do materiałów wideo.

OPERATORZY
LOKALNI

OPERATORZY
LOKALNI

OBSERWATOR
ZDALNY

CORE/
MEDIA GATEWAY

SYSTEM INNEJ
FIRMY

OBIEKTY KLIENTA

OBIEKTY KLIENTA

KLIENT ZDALNY

KLIENT OPS CENTER

ADMINISTRA-
TORZY

LOKALNI

ADMIN PORTAL

STORAGE
SERVER eConnect

ADMIN PORTAL

ULTIMATE SYSTEM

E N T E R P R I S E
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TOPOLOGIA OBSZARU ROBOCZEGO OPERATORA
Układ Ops Center obsługuje maksymalnie sześć monitorów: jeden połączony bezpośrednio z układem Ops Center, a
pozostałe pięć zarządzanych niezależnie przez dekodery Enhanced Decoder. Dekodery Enhanced Decoder pozwalają
każdemu monitorowi podłączonemu do stacji roboczej na wyświetlanie maksymalnie 16 strumieni wideo (maksymalnie 6
strumieni 1080p) przy jednoczesnym zachowaniu wygodnej obsługi.

Monitory obsługiwane przez dekodery Enhanced Decoder działają identycznie z monitorami natywnymi. Użytkownicy
mogą bezproblemowo przenosić okna pomiędzy monitorami. Jednakże gdy użytkownik żąda strumienia wideo lub
wtyczki, dekoder Enhanced Decoder komunikuje się bezpośrednio z serwerami systemu VideoXpert w celu pobrania i
odkodowania materiału wideo. Pozwala to operatorom na maksymalne wykorzystanie możliwości wyświetlania układu
Ops Center bez komplikowania obsługi.

ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA STERUJĄCE OPERATORA
Poza standardowymi klawiaturami i myszkami stacje robocze Ops Center obsługują klawiaturę rozszerzoną, mysz 3D i
KBD5000. Klawiatura rozszerzona jest wyposażona w konfigurowalne przyciski, do których można przypisać skróty do
ulubionych kart i obszarów roboczych. Nowa mysz 3D lub dostępne urządzenie KBD5000 są przypisane do pełnego
zakresu elementów sterujących układu Ops Center. Operator dysponuje pełnią możliwości operacyjnych niezależnie od
urządzenia.  

Ops Center

Monitor 5Monitor 4

Monitor 3Monitor 2Monitor 1

Monitor 6

Legenda

CAT5e
HDMI, VGA, 

lub DisplayPort

DVI-D lub DisplayPort

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

KBD5000 ENHANCED KEYBOARD ENHANCED 3D MOUSEKBD5000 MYSZ 3DKLAWIATURA 
ROZSZERZONA
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SPRZĘT
Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage

Enhanced Decoder, 
Accessory Server

(modele D10U)

Procesor Intel® Xeon® E3-1275 v3
Intel® Xeon® 
E3-1276 v3

Intel® Core™ 
i7-6700T

Pamięć
32 GB DDR3 z 
funkcją ECC

8 GB DDR3 bez funkcji ECC
32 GB DDR3 z 
funkcją ECC

8 GB DDR4

System operacyjny Microsoft® Windows® Server 2012 
Windows 7

Ultimate SP1
Microsoft® Windows® 

Server 2012
–

Pojemność dysku SSD 480 GB 120 GB 120 GB 200 GB 128 GB

Dysk twardy

Pojemność 1 TB nd. Do 96 TB 

nd.
Poziom RAID nd. RAID 6

Pojemność 
efektywna

nd. nd.
VXS-48: 32,70 TB
VXS-72: 54,50 TB
VXS-96: 76,40 TB

Napęd optyczny nd. DVD±RW nd.

Porty USB
USB 2.0 1 z przodu, 2 z tyłu 2 z przodu, 2 z tyłu --

USB 3.0 2 z tyłu 2 z tyłu 2 z przodu, 4 z tyłu

Minimalne wymagania 
systemowe1 Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

Procesor Intel i7 Intel i7 Procesor 64-bitowy Intel® Xeon® 
E3-1276 v3

Dekoder Enhanced 
Decoder nie jest 

dostępny w formie 
dystrybucji 

oprogramowania

Pamięć 16 GB 8 GB 8 GB (2x 4 GB, 
dual-channel)2

32 GB DDR3 z 
funkcją ECC

System operacyjny Microsoft® Windows® Server 2012 
Windows 7

Ultimate SP1 
lub nowszy

Microsoft® Windows® 
Server 2012

System wideo Intel HD Graphics P4700 lub lepszy Interfejs VGA

Interfejs Gigabit Ethernet (1000Base-T)
1 Dystrybucje oprogramowania przetestowane bez zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. 
2 Brak zastosowania pamięci dual-channel może spowodować spadek wydajności w przypadku wyświetlania 
materiałów wideo na monitorach lokalnych.

WIDEO Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

System wideo Intel HD Graphics P4700

Intel HD Graphics 
P4700; obsługuje 

aktualizacje 
opcjonalne

Interfejs VGA; 
modele VXS zostały 
zaprojektowane do 
konfiguracji zdalnej 

przez interfejs
sieci Web.

Intel HD

Pamięć Współdzielona
Współdzielona; 
1 GB dla OPS-

WKS6
Współdzielona

Wyjścia wideo 2x DisplayPort, DVI-D, VGA

2x DisplayPort, 
DVI-D, VGA; 

obsługa do 6 wyjść 
dla OPS-WKS6 

DisplayPort, 
HDMI, VGA

Rozdzielczość 
maksymalna

DisplayPort 3840 x 2160 przy 60 Hz 3840 x 2160 przy 
60 Hz

DVI-D i VGA 1920 x 1200 przy 60 Hz 1920 x 1200 przy 
60 Hz

Standardy 
wideo

NTSC 60 Hz 60 Hz

PAL 75 Hz 50 Hz

PRACA W SIECI Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

Interfejs Porty Gigabit Ethernet (1000Base-T, 2x)
Port Gigabit 

Ethernet 
(1000Base-T, 1x)

Przepustowość nd.

350 Mb/s przy 
rejestrowaniu / 
176 Mb/s przy 
odtwarzaniu 

(jednocześnie)

nd.
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PANEL PRZEDNI Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

Przyciski Zasilanie, konfiguracja/resetowanie Zasilanie

Kontrolki

Stan jednostki Zielona, pomarańczowa, czerwona
Niebieska, 
czerwona, 
wyłączona

Biała, migająca biała

Sieć 
podstawowa Zielona, pomarańczowa, czerwona Zielona, wyłączona

Zielona, 
pomarańczowa, 

wyłączona

Sieć dodatkowa Zielona, pomarańczowa, czerwona Zielona, wyłączona
nd.Stan 

oprogramowania Zielona, pomarańczowa, czerwona (na podstawie diagnostyki) nd.

Stan dysku 
twardego Zielona, czerwona, wyłączona (za ramką)

Dysk systemu 
operacyjnego (SSD): 

pomarańczowa, 
wyłączona

Migająca biała
Dyski RAID: 
Niebieska, 
czerwona, 
wyłączona

Stan zasilania nd. Zielona, wyłączona nd.

Stan awarii 
zasilania nd. Czerwona, 

wyłączona nd.

ZASILANIE Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

Zasilanie wejściowe Od 100 do 240 V AC 50/60 Hz, automatyczny wybór

Zasilacz Wewnętrzny Wewnętrzny, 
zasilacz nadmiarowy Zewnętrzny, 65 W

Pobór mocy

100 V AC 160 W, 1,60 A, 547 BTU/H nd.

19,5 V DC, 3,34 A

115 V AC 160 W, 1,39 A, 547 BTU/H nd.

120 V AC nd. 414 W, 3,45 A, 
1411 BTU/H *

220 V AC 160 W, 0,72 A, 547 BTU/H nd.

240 V AC nd. 406 W, 1,69 A, 
1386 BTU/H *

* Pobór mocy przy maksymalnej pojemności 

DANE 
ŚRODOWISKOWE

Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

Temperatura robocza Od 10° do 35°C (od 32° do 95°F) na wlocie powietrza urządzenia (przednia strona) Od 5° do 35°C 
(od 41° do 95°F)

Temperatura przechowywania Od –40° do 65°C (od –40° do 149°F) Od –40° do 60°C
(od –40° do 140°F)

Od –40° do 65°C 
(od –40° do 149°F)

Wilgotność względna robocza Od 20% do 80%, bez kondensacji Od 20% do 95%, 
bez kondensacji

Od 20% do 80%, 
bez kondensacji

Wilgotność względna 
przechowywania 10% na godzinę Od 5% do 95%, 

bez kondensacji 10% na godzinę

Wysokość n.p.m. robocza Od –15 do 3048 m (od –50 do 10 000 stóp)

Drgania robocze 0,25 G przy 3 Hz do 200 Hz, zakres 0,5 oktawy/min. 0,66 GRMS

Uwaga: temperatura na wlocie powietrza urządzenia może być znacznie wyższa od temperatury pokojowej. Na temperaturę wpływa 
konfiguracja stojaka, układ pomieszczenia, strategia klimatyzacji i inne kwestie. Aby zapobiec spadkowi wydajności i uszkodzeniu 
urządzenia należy upewnić się, że temperatura na urządzeniu stale mieści się w zakresie temperatury roboczej.

CECHY FIZYCZNE Core/CMG Media Gateway Ops Center Storage Modele D10U

Konstrukcja Szafka ze stali i tworzywa sztucznego

Wykończenie
Panel przedni Ciemnoszary, z zaślepkami z metalicznego srebra Czarny

Obudowa Ciemnoszara Srebrna Czarna

Wymiary (Gł. x Sz. x Wys.) 50,8 x 43,4 x 8,9 cm (20 x 17,1 x 3,5 cala)
64,8 x 43,7 x 

13,2 cm 
(25 x 17,2 x 5,2 cala)

 3,6 x 17,8 x 18,2 cm 
(1,14 x 7,0 x 

7,2 cala)

Montaż (RU) 2 RU 3 RU nd. (mocowanie 
w zestawie)

Masa jednostki 13,06 kg (28,8 funta) 12,38 kg 
(27,29 funta)

12,38 kg 
(27,29 funta) 35,5 kg (78 funtów) 1,41 kg (3,12 funta)



DANE TECHNICZNE
LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE, SERWERY I MODELE STACJI ROBOCZYCH
Poniższa tabela umożliwia utworzenie numeru modelu dla urządzenia i/lub pakietu oprogramowania VideoXpert. Numer modelu składa 
się z klasy środowiska systemu VideoXpert (Enterprise lub Ultimate), modelu i kodu kraju (jeśli dotyczy). Modele, których numery kończą 
się symbolami US i EUK, zawierają kable zasilania dla odpowiednich regionów. Modele bez kodu kraju nie zawierają ich. Kable zasilania 
są dostępne jako oddzielne akcesoria. Na przykład, serwer Enterprise w wersji europejskiej jest oznaczony E1-COR-SVR-EUK. 

Serwery, stacje robocze i rejestratory Pelco nie wymagają licencji aktywacyjnych, ale niektóre funkcje oprogramowania i aktualizacje 
platformy mogą ich wymagać. Kamery zagregowane i związane z układem VideoXpert Storage wymagają jednej licencji na kanał. 
Skonsultuj się z działem sprzedaży firmy Pelco, aby upewnić się, że dysponujesz całym wymaganym sprzętem i licencjami potrzebnymi 
do obsługi środowiska.

Ze względu na złożoność konstrukcji sieci i systemu dla większych dystrybucji, system VideoXpert Ultimate wymaga certyfikatu 
szkoleniowego lub przeprowadzenia instalacji przez dział usług profesjonalnych firmy Pelco. Chociaż nie jest to wymagane w przypadku 
dystrybucji Enterprise, zdecydowanie zaleca się, by instalatorzy i administratorzy uzyskali certyfikat firmy Pelco.

MODELE STORAGE
Poniższa tabela umożliwia odnalezienie numeru modelu dla serwera VideoXpert Storage Server. Numer modelu składa się z dystrybucji 
systemu VideoXpert, modelu, ilości pamięci i kodu kraju (jeśli dotyczy). Modele, których numery kończą się symbolami US i EUK, 
zawierają kable zasilania dla odpowiednich regionów. Modele bez kodu kraju nie zawierają ich. Serwer Enterprise Storage Server z 
48 TB pamięci na rynek USA jest na przykład oznaczony E1-VXS-48-US.

Dystrybucja Model
Kod kraju 

(opcjonalny)
Opis

(Ultimate) U1
lub

(Enterprise) E1

CMG-SVR

US = Ameryka Północna 
EUK = Europa/Wielka 
Brytania

Urządzenia VideoXpert Core i Media Gateway typu all-in-one

COR-SVR Sprzęt serwera VideoXpert Core

MGW-SVR Sprzęt serwera Media Gateway

OPS-WKS Stacja robocza Ops Center

OPS-WKS6
Stacja robocza Ops Center z rozbudowaną kartą graficzną 
umożliwiającą obsługę maksymalnie 6 monitorów przy użyciu 
dekoderów Enhanced Decoder (D10U-A2-DEC).

NSM-1UP
Licencja aktualizacyjna, umożliwiająca modelom NSM5200 obsługę 
systemów VideoXpert

DSS-1UP
Licencja aktualizacyjna, umożliwiająca serwerom DS pełnienie funkcji 
rejestratorów w systemie VideoXpert

1C-SUP1
Subskrypcja aktualizacji oprogramowania, uprawniająca do 
otrzymywania aktualizacji przez jeden rok

1C-SUP3
Subskrypcja aktualizacji oprogramowania, uprawniająca do 
otrzymywania aktualizacji przez trzy lata

1C Licencja na kamerę dla systemu VideoXpert Storage (VXS)

32C 32 licencje na kamery dla systemu VideoXpert Storage (VXS)

E1 BASE
Podstawowa licencja wersji Enterprise, obejmująca jeden układ Core, 
jeden Media Gateway, jedną licencję VXS i 32 licencje na kamery

U1 AGG-1C
Licencja aktualizacyjna do wersji Ultimate na zarządzanie jedną 
kamerą

Dystrybucja Model Pamięć (w TB) Kod kraju (opcjonalny) Opis

(Ultimate) U1
(Enterprise) E1

VXS

48
US = Ameryka Północna 
EUK = Europa/Wielka 
Brytania

VXS z 48 TB pamięci (32,70 TB pamięci efektywnej)

72 VXS z 72 TB pamięci (54,50 TB pamięci efektywnej)

96 VXS z 96 TB pamięci (76,40 TB pamięci efektywnej)



DANE TECHNICZNE
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial Ave., Fresno, CA 93711 Stany Zjednoczone 
USA i Kanada Tel. (800) 289-9100 Faks (800) 289-9150 
Międzynarodowe  Tel. +1 (559) 292-1981 Faks +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com

OBSŁUGIWANE JĘZYKI
Interfejsy Admin Portal i Ops Center są dostępne 
w następujących językach: 

DOŁĄCZONE AKCESORIA
Klawiatura (modele Core, Media Gateway, CMG i Ops Center)
Mysz (modele Core, Media Gateway, CMG i Ops Center)
Dysk USB zawierający zasoby i informacje o odzyskiwaniu
Zestaw do montażu w stojaku 
Kabel zasilania (do stosujących się modeli)

OPCJONALNE AKCESORIA ZASILANIA
PWRCRD-S-AR Standardowy kabel zasilania, Argentyna
PWRCRD-S-AU Standardowy kabel zasilania, Australia
PWRCRD-S-EU Standardowy kabel zasilania, Europa
PWRCRD-S-UK Standardowy kabel zasilania, Wielka 

Brytania
PWRCRD-S-US Standardowy kabel zasilania, Stany 

Zjednoczone
PWRCRD-R-AR Okrągły kabel zasilania, Argentyna
PWRCRD-R-AU Okrągły kabel zasilania, Australia
PWRCRD-R-EU Okrągły kabel zasilania, Europa
PWRCRD-R-UK Okrągły kabel zasilania, Wielka Brytania
PWRCRD-R-US Okrągły kabel zasilania, Stany 

Zjednoczone

VIDEOXPERT ACCESSORY SERVER
D10U-A2-ACC VideoXpert Accessory Server
D10U-A2-ACC-US VideoXpert Accessory Server z kablem 

zasilania w wersji USA

D10U-A2-ACC-EUK VideoXpert Accessory Server z kablem 
zasilania w wersji Europa/Wielka 
Brytania

AKCESORIA OPCJONALNE KLIENTA OPS CENTER
D10U-A2-DEC Dekoder Enhanced Decoder i mocowanie
D10U-A2-DEC-US Dekoder Enhanced Decoder i mocowanie z 

kablem zasilania w wersji USA
D10U-A2-DEC-EUK Dekoder Enhanced Decoder i mocowanie z 

kablem zasilania w wersji Europa/Wielka 
Brytania

3DX-600-3DMOUSE Mysz 3D i joystick
Y-U0023-G910KBD Klawiatura rozszerzona
A1-KBD-3D-KIT2 Zestaw zawierający klawiaturę 

rozszerzoną i mysz 3D

AKCESORIA SERWERA STORAGE SERVER
NSM5200-PS Zastępczy moduł zasilacza dla modeli 

VSM/NSM5200
NSM5200-FAN Zastępczy wentylator systemowy (górny-

środkowy) dla modeli VSM/NSM5200
NSM5200-FANB Zastępcza obudowa tylna (panel tylny) 

dla modeli VSM/NSM5200
HD5200-3000 Zastępczy dysk twardy 3 TB i kieszeń 

dla modeli VSM/NSM5200
DS-EN-4TB-HDD Zastępczy dysk twardy 4 TB i kieszeń 

dla modeli VSM/NSM5200
VXS-HDD-6TB Zastępczy dysk twardy 6 TB i kieszeń 

dla modeli VXS

STANDARDY/ORGANIZACJE
• Firma Pelco należy do organizacji MPEG-4 Industry Forum
• Firma Pelco należy do organizacji Universal Plug and Play

(UPnP) Forum, Steering Committee
• Firma Pelco należy do organizacji Universal Serial Bus (USB)

Implementers Forum
• Firma Pelco należy do organizacji International Standards for

Organization / Electrotechnical Commission (ISO/IEC) Joint
Technical Committee 1 (JTC1), „Information Technology,”
Subcommittee 29, Working Group 11

• Zgodność, norma ISO/IEC 14496 (znana także jako MPEG-4)
• Zgodność, International Telecommunication Union (ITU)

Recommendation G.711, „Pulse Code Modulation (PCM) of
Voice Frequencies”

• Zgodność, Open Network Video Interface Forum (ONVIF)
Profile S

• Niemiecki
• Hiszpański
• Francuski
• Włoski
• Koreański
• Polski

• Portugalski
• Rosyjski
• Turecki
• Arabski
• Chiński (uproszczony)
• Japoński

CERTYFIKATY
W momencie wydania niniejszej publikacji trwa oczekiwanie na certyfikaty produktów klasy A. Informacje na temat aktualnego stanu 
certyfikatów można uzyskać w fabryce, witrynie sieci Web (www.pelco.com) lub w najnowszej publikacji B.O.S.S.®.

Core/CMG
Media 

Gateway Ops Center Storage

Enhanced 
Decoder/

Accessory Server
(modele D10U)

Mysz 3D
3DX-600-

3DMOUSE

Klawiatura 
rozszerzona

Y-U0023-
G910KBD

CE

Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa B Klasa B Klasa BFCC, część 15

ICES-003

Lista UL/cUL      

C-Tick       

CCC     

KC      

 Pelco, logo Pelco i inne znaki towarowe powiązane z produktami firmy Pelco wymienione w
niniejszej publikacji są znakami towarowymi firmy Pelco, Inc lub jej podmiotów zależnych. ONVIF

i logo ONVIF są znakami towarowymi firmy ONVIF Inc. Wszelkie inne nazwy produktów i
usług są własnością odpowiednich firm.

Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
©Copyright 2016, Pelco, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


