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Ürün Özellikleri   
• Tek arıza noktasını ortadan kaldırmak ve arızaya dayanıklı

yazılım, dağıtık mimarı ile çoklu yedekleme seviyeleriyle
güvenilirliği sağlamak için tasarlanmıştır

• Ölçeklenebilirlik ve modüler genişleme sağlar
• Endura® ve Digital Sentry® sistemleri için geçiş yolları sağlar
• VMS ağlarını kümeler ve tek bir sistem aracılığıyla tüm

videoları yönetir (VideoXpert Ultimate dağıtımları)
• Müşterinin sahip olduğu donanımın ölçülmüş performansı

veya uygun geçişi için donanım veya yalnızca yazılım
dağıtımları mevcuttur.

• Kolay kurulum ve bakım için Microsoft® Windows® tabanlı
• Tarayıcı tabanlı yönetim arabirimi, sabit bir istemci olmadan

yönetim olanakları sunar
• Her biri bağımsız işlemciler tarafından çalıştırılan, monitör

başına 16 kadar akış görüntüleyen 6'ya varan iş
istasyonunu destekler

• İş istasyonları, operatör kontrolünü en üst seviyeye
çıkarmak için 3B fare ve programlanabilir klavye
aksesuarları ile mevcuttur

• Haritalama, video bilgi bindirmeleri (eConnect) ve plaka
tanıma (PlateSmart) özelliğini de içeren eklentilerle
genişletilebilir

• Uygun gördüğünüz ağ kaynaklarını organize etmek için
etiketler oluşturma ve etiketleri atama

• Yerel RAID 6 depolama çözümü, 3. taraf kameraları ve
Pelco Optera kameralarını destekler

• ONVIF uyumlu: ONVIF S uyumlu kameraları ve cihazları
destekler

• İnceleme modu, operatörlerin video oynatmayı senkronize
etmelerini ve ilgilenilen sahneleri kapsayan incelemeyle ilgili 
oynatma listelerini dışarıya aktarmalarını sağlar.

• Desteklenen diller: Almanca, İspanyolca, Fransızca,
İtalyanca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Türkçe,
Arapça, Japonca ve Çince (Basitleştirilmiş)

VideoXpert, tüm boyutlardaki izleme operasyonlarına
uygun olarak tasarlanmış bir video yönetim çözümüdür.
Operasyonlarınız 100 veya 10.000 kameraya sahip olsa
da VideoXpert, video kaynaklarınızı görüntülemek,
kaydetmek ve yönetmek için bir çözüm sunar.

VideoXpert sunucuları, tekli bir ortamda yedekleme ve
ölçeklenebilirlik sağlamak için sistemin gözetim
ihtiyaçlarınızla uyum içinde büyümesine olanak verecek
şekilde kümelenebilir. Kamera, kullanıcı veya kayıt cihazı
ekledikçe sunucu ve depolama alanı ekleyerek sistemin,
ek kaynakları desteklemesini ve beklentilerinizi
karşılamasını sağlayabilirsiniz. VideoXpert Ultimate, çok
sayıda VideoXpert sistemini tek bir arabirime bağlayarak
diğer VideoXpert sistemlerini de kümeleyebilir.
Yöneticiler, kümeleme ile birden çok alanı içeren uyumlu
bir video yönetim sistemi kurabilir ve idame ettirebilir.

Windows platformları için tasarlanan VideoXpert,
kurulumu kolay, çabuk ayarlanabilen ve çoğu kullanıcının
aşina olduğu bir yazılımdır. Sistem, tek yönlü ve çok yönlü
iletim modlarını destekleyerek mevcut ağ şemanıza
kolayca uyum sağlar. Basitleştirilmiş arabirim,
kullanıcıların sisteme kolayca uyum sağlamasını ve
sistemi kolayca kullanmasını sağlar. Web tabanlı Admin
Portal'dan sistemi yapılandırabilir, cihaz veritabanını
yönetebilir, kullanıcılar ile izinleri yapılandırabilir ve
kameraları kayıt cihazlarına atayabilirsiniz. Ops Center
yazılımı ile operatörler, yüksek kalitede videolara ve güçlü
inceleme araçlarına erişim kazanır.

Yöneticiler, mevcut Endura ve Digital Sentry donanımını
ve ortamlarını VideoXpert'e kümeleyebilir ve
VideoXpert'in avantajlarından yararlanarak donanımı
başka bir amaca uygun hale getirebilir ve mevcut video
yönetim alt yapısını tekrar kullanabilir. VideoXpert,

NSM5200 ve Digital Sentry depolama donanımlarını kayıt
çözümleri olarak kullanabilir ve VideoXpert özelliklerine
erişim sağlarken bir yandan da bu cihazlarda saklanan
videoları koruyabilir.

Dağıtık sistemler olarak VideoXpert Ultimate ve
Enterprise mimarisi, sistemi veya video kayıt servislerini
riske atabilecek tek arıza noktası olmamasını sağlar.
Sistem, çalışma süresini maksimum seviyeye taşıyan
amaca yönelik donanım ve çok yönlü üstlenme ve yedek
kayıt alma şemaları sayesinde çok seviyeli yedekleme ile
tasarlanmıştır. Mimari, sistemin başka bir yerinde arıza
olması durumunda diğer bileşenlerin çalışmaya devam
etmesini mümkün kılar. 

VideoXpert, durum farkındalığı ve kontrolü için fiziksel
güvenlik sistemleriyle ve diğer bina sistemleriyle entegre
edilebilir. Açık standartlar üzerine inşa edilen VideoXpert,
içerdiği eksiksiz bir uygulama programlama arabirimi
(API), yazılım geliştirme kitleri (SDK'ler) ve özel teknik
destek ile diğer sistemlerin üreticilerinin VideoXpert'in
olanaklarını güçlendirecek arabirimler geliştirmesine
imkan verir. VideoXpert ayrıca, kullanıcıların, bir sistem
yapılandırdıklarında Pelco ve diğer üçüncü parti
partnerlerin yüzlerce kamera seçeneği arasından bir
seçim yapmasına imkan tanıyarak üçüncü parti IP
kameralarını destekler.

VideoXpert dört ana bileşenden oluşur: Çekirdek, Medya
Ağ Geçidi, Ops Center ve Depolama Sunucusu.
Çekirdek, sistem veritabanını idame ettirerek, kullanıcı
haklarını ve izinlerini yöneterek, trafiği ve diğer merkezi
işlemleri yönlendirerek merkezi yönetim işlemlerini
gerçekleştirir. Medya Ağ Geçidi, LAN, WAN hatta
hücresel gibi her seviyedeki ağ erişimine sahip
kullanıcıların, uygulamaları için doğru tipte video
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TEKNİK ÖZELLİKLER
almalarını sağlar. Ops Center İstemcisi, kullanıcıların
sistem içerisinde videolara erişebileceği ve videoları
inceleyebileceği sezgisel ve güçlü bir arabirim sağlayan
bir operatör konsoludur. Depolama Sunucusu (VXS)
video kaydı yapar ve kaydedilmiş videoları kullanıcılara
dağıtır.

ÇEKIRDEK
Çekirdek, VideoXpert sisteminin kalbidir, kameraların ve
kayıt cihazlarının veritabanını idame ettirir. Çekirdek
ayrıca, sistemi yapılandırabileceğiniz ve
yönetebileceğiniz Admin Portal adında kullanışlı bir web
arabirimini barındırır. Admin Portal'dan, sistemin
işlevlerini ve kullanıcıların erişebileceği cihazları
belirleyerek kullanıcı hesaplarını ve izinlerini
yönetebilirsiniz. Kameraları ve cihazları sistem içerisinde
hızlıca organize etmek için "etiketler" oluşturabilir ve
atayabilirsiniz. Ayrıca, sistem içerisinden olayları
yapılandırabilir ve yanıt verebilirsiniz.

Çekirdek tarayıcısı, uygun izinlere sahip kullanıcıların
yalnızca bir web tarayıcısı kullanarak sabit bir istemci
olmadan sistemden video görüntülemesine olanak
vererek video akış kaynaklarına temel erişim sağlar.

MEDYA AĞ GEÇIDI
Medya Ağ Geçidi, video akışını uygun kullanıcılara
istendiği gibi yönlendirir. Bir kullanıcı video akışı isteğinde
bulunduğunda, Çekirdek isteği işleme koyar ve
kullanıcının video akışını görüntüleyebilmesi için uygun
izinlere sahip olup olmadığına karar verir. Eğer kullanıcı
akışı görüntüleyebiliyorsa, Medya Ağ Geçidi, kullanıcıyı
kamera, enkoder veya kayıt cihazı gibi uygun cihaz ile
gerekli şekilde bağlar.

Çekirdek sunucuları gibi Medya Ağ Geçitleri de, 
20 kullanıcıyı destekleyen 1000 kameralı veya 
200 kullanıcıyı destekleyen 100 kameralı bir sisteme
imkan tanıyarak VideoXpert'e modüler olarak eklenebilir.
Medya Ağ Geçitlerini, sisteme medya dağıtım
gerekliliklerine göre ekleyebilirsiniz.

ÇEKIRDEK/MEDYA AĞ GEÇIDI 
KOMBINASYONU
Yeterli ölçekteki sistemler için ayrık Çekirdek ve Medya
Ağ Geçidi sunucularının avantajlarını kullanabilirsiniz
bunun yanında çoğu sistem, VideoXpert sunucunuz için
birleşik Çekirdek ve Medya Ağ Geçidi olarak işlev gören
tek bir sunucuyu kolayca destekleyebilir. Çift görevli
sunucu, 2000'den az kameraya ve 100'den az eş zamanlı
kullanıcıya sahip sistemlerden beklediğiniz VideoXpert
işlevlerini eksiksiz olarak sağlar.

OPS CENTER
Ops Center, kullanıcıların canlı ve kaydedilmiş videoları
izleyebilmeleri için çok uygun bir ortam sağlayan
Windows tabanlı bir uygulamadır. Gelişmiş Dekoderlerin
desteğiyle Ops Center, her biri eş zamanlı olarak 16 video
akışına varan kapasitede altı monitöre kadar destek
sunar. Ops Center ile kullanıcılar, operatörlerin kolayca
giriş yaparak işe başlamalarını sağlayacak şekilde tüm
çalışma alanlarını yapılandırabilir ve geri çağırabilir. 

Bu uygulama kameraları etiketler ve diğer kriterler ile
sınıflandıran, kullanıcıların ihtiyaç duydukları kameraları
kolayca bulmalarını mümkün kılan mekanizmalar sağlar.
Kullanıcılar canlı ve kaydedilmiş videolar arasında anında
geçiş yapabilir bu da kesintisiz bir görüntüleme deneyimi
sağlar. Uygun izinlerle kullanıcılar, gözetim faaliyetleriniz
içerisinde iş birliği sağlayarak çalışma alanlarını
paylaşabilir ve hatta yanı sekmeleri eş zamanlı olarak da
kullanabilir.

Ops Center ayrıca bir İnceleme Modu sağlar. Bu mod
aracılığıyla kullanıcılar, bir incelemenin önemli
sahnelerini kapsayan birden çok video klipten oluşan
oynatma listeleri oluşturabilir. Kullanıcılar incelemelerini
dışa aktarabilir ve şifreleyebilir, kanıta dayalı muhafaza ve
hızlı erişim için sistemin ağ video depolamasından
bağımsız olarak, incelemeleriyle ilgili klipleri depolayabilir.

Ops Center, gözetim faaliyetlerinizin gerektirdiği şekilde
operatörleriniz için ek işlevler sağlayan modüler eklentileri
destekler. Haritalama eklentisi, operatörlerin kameraları
haritalarda bulmalarını ve düzenlemelerini mümkün kılar.
Haritalama ile operatörler, gerek duydukları görünümleri
sağlayan kameraları istedikleri zaman bulabilir.
PlateSmart eklentisi, gelen ve giden taşıtların takibini
sağlamak için plaka numaralarını belirler. eConnect,
gerçek zamanlı oyun bilgilerini bir video katmanı olarak
görüntüler.

DEPOLAMA
VideoXpert Depolama (VXS), VideoXpert sisteminiz için
kaydedilmiş videoları yakalayan çok kullanışlı bir kayıt
platformu olan RAID 6 konfigürasyonundadır. Sistemin
işletim sistemi bir SSD içindedir, böylece videolar için
daha fazla boş alan yaratılır ve daha yüksek bir
güvenilirlik sağlanır; RAID dizisine ait sabit disk sürücüleri
ön yüklemelidir, böylece arızalı sürücülerin çıkarılıp
değiştirilmesi kolaylaşır. Depolama sunucuları ayrıca
hem normal hem de RAID hatası şartlarında performans
seviyesinin korunmasını sağlar. Performans düşüşlerini
önler ve tüm kullanıcıların ihtiyaç duydukları videolara
VideoXpert aracılığıyla her zaman ulaşabilmelerini sağlar.

VideoXpert Depolama, üçüncü taraf IP kameraları ONVIF
S ve sürücü paketleri aracılığıyla yerel olarak destekler,
böylece pahalı geçiş arabirimleri olmadan kameralarınızı
VideoXpert ile kullanabilirsiniz. 

Depolamayı, geri kalan VideoXpert sisteminizi
yapılandırmak için kullandığınız web arabirimi ile
yapılandırabilirsiniz, böylece kayıt planlamalarının
belirlenmesi ve kameraların depolama sunucularınıza
atanması kolaylaşır. Depolama, ortamınız açısından
önemli olan olayları her zaman yüksek kalitede
yakalayabilmeniz için hareket, alarm ve alarm durumunda
hızlanan şeklinde kaydı destekler. Depolama ayrıca, tek
bir depolama sunucusunun çevrimdışı kalması
durumunda bile VideoXpert'in kayda devam etmesini
sağlayan yedek kaydı destekler. 
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SISTEM TOPOLOJISI
VideoXpert Ultimate güvenlik ortamınızın her seviyesinde genişlemeyi mümkün kılar. Sisteminiz, Çekirdek ve Medya Ağ
Geçidini barındıran tek bir sunucu ile başlar. Ek olarak sisteminiz Ops Center ve Depolama Sunucusuna ihtiyaç duyar.
Gözetim ihtiyacınızın artmasıyla tek bir ortamda modüler olarak genişlemek için sunucu ekleyebilirsiniz veya dağıtık video
yönetim ağları için tek noktadan erişim sağlamak amacıyla çok sayıda VideoXpert sistemini kümeleyebilirsiniz.

VIDEOXPERT AKSESUAR SUNUCUSU
Nispeten küçük ağlar için NTP, temel DHCP, aktif yük devretme ve yük dengeleme servisleri sağlamak üzere VideoXpert
Aksesuar Sunucusunu kurabilirsiniz. Aksesuar Sunucusu, VideoXpert içerisinden saati ve adresleme servislerinizi kontrol
etmek için yerel, çok amaçlı bir çözüm sunar.

Aksesuar Sunucusu yük dengeleyici olarak çalıştığında, çok sayıda Çekirdek/Medya Ağ Geçidi (CMG) sunucusu arasında
köprü oluşturup performansı optimize ederken VideoXpert ağınız için yedekleme sağlar. Aksesuar Sunucusu ile
VideoXpert ağınızın kapasitesini kolayca artırabilir ve sistemin çalışma süresini garantiye alarak kullanıcıların videolara
her zaman erişmesini sağlayabilirsiniz.

YEREL
OPERATÖRLER

YEREL
OPERATÖRLER

UZAK
GÖZLEMCİ

ÇEKİRDEK/
MEDYA AĞ GEÇİDİ

3. TARAF
SISTEM

OPS CENTER İSTEMCİSİ

YEREL
YÖNETİCİLER

ADMIN PORTAL

DEPOLAMA
SUNUCUSU

eConnect

ADMIN PORTAL

ULTIMATE SYSTEM

E N T E R P R I S E

UZAK İSTEMCİ

MÜŞTERİ
TESİSLERİ

MÜŞTERİ TESİSLERİ
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OPERATÖR ÇALIŞMA ALANI TOPOLOJISI
Ops Center, biri Ops Center'a doğrudan bağlı olan ve beşi Gelişmiş Dekoderler tarafından bağımsız olarak çalıştırılan altı
monitöre kadar destek verir. Gelişmiş Dekoderler, bir yandan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlarken diğer yandan da
bir iş istasyonu üzerinden bağlı olan her monitörün 16 adet video akışı görüntülemesini (en fazla 6 adet 1080p video akışı)
sağlar.

Gelişmiş Dekoderle çalışan monitörler tıpkı yerel monitörler gibi çalışır, kullanıcılar pencereleri monitörler arasında
sorunsuz bir şekilde hareket ettirebilir. Fakat, bir kullanıcı video akışı veya eklentisi talep ettiğinde, Gelişmiş Dekoder
videoyu almak ve çözmek için doğrudan VideoXpert ile iletişim kurar. Bu, operatörlerin Ops Center'ın görüntüleme
olanaklarının kullanıcı deneyimini zorlaştırmadan en üst seviyeye taşınmasını sağlar.

GELIŞMIŞ OPERATÖR KONTROLLERI
Standart klavye ve fareye ek olarak, Ops Center iş istasyonları Gelişmiş Klavye, Gelişmiş Fare ve KBD5000'i destekler.
Gelişmiş klavyede, operatörlerin, sık kullanılan sekmelerin ve çalışma alanlarının kısa yollarını atayabileceği
programlanabilir tuşlar mevcuttur; Yeni Gelişmiş Fare veya mevcut KBD5000, tüm Ops Center kontrolleri ile eşlenmiştir;
bir operatör tüm işlemleri iki kontrolden birini kullanarak gerçekleştirebilir.  

Ops Center

Monitör 5Monitör 4

Monitör 3Monitör 2Monitör 1

Monitör 6

CAT5e
HDMI, VGA, 

KBD5000 ENHANCED KEYBOARD ENHANCED 3D MOUSEKBD5000 GELİŞMİŞ 3B FAREGELİŞMİŞ KLAVYE
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DONANIM

Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama

Gelişmiş Dekoder 
Aksesuar 
Sunucusu

(D10U Modelleri)

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

Intel® Core™ 
i7-6700T

Bellek 32 GB DDR3 ECC 8 GB DDR3 ECC olmayan 32 GB DDR3 ECC 8 GB DDR4

İşletim Sistemi Microsoft® Windows® Server 2012 
Windows 7

Ultimate SP1
Microsoft® Windows® 

Server 2012
–

SSD Depolama 480 GB 120 GB 120 GB 200 GB 128 GB

HDD

Depolama 1 TB Yok En fazla 96 TB 

Yok
RAID Seviyesi Yok RAID 6

Net Kapasite Yok Yok
VXS-48: 32,70 TB
VXS-72: 54,50 TB
VXS-96: 76,40 TB

Optik Sürücü Yok DVD±RW Yok

USB Portları
USB 2.0 1 adet ön, 2 adet arka 2 adet ön, 2 adet arka --

USB 3.0 2 adet arka 2 adet arka 2 adet ön, 4 adet arka

MINIMUM SISTEM 
GEREKSINIMLERI1 Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama D10U Modelleri

İşlemci Intel i7 Intel i7 64 bit CPU
Intel® Xeon® 
E3-1276 v3

Gelişmiş Dekoder 
yazılım dağıtımı 

olarak mevcut değildir

Bellek 16 GB 8 GB
8 GB (2x 4 GB iki 

kanallı)2 32 GB DDR3 ECC

İşletim Sistemi Microsoft® Windows® Server 2012 
Windows 7

Ultimate SP1 
veya üstü

Microsoft® Windows® 
Server 2012

Video Sistemi Intel HD Graphics P4700 veya daha iyisi VGA arabirimi

Arabirim Gigabit Ethernet (1000Base-T)
1 Yazılım dağıtımları herhangi bir antivirüs programı yüklü olmadan test edilmiştir. 
2 İki kanallı bellek kullanılmaması, yerel monitörlerde video görüntülerken düşük performansa sebep olabilir.

VIDEO Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama D10U Modelleri

Video Sistemi Intel HD Graphics P4700
Intel HD Graphics 

P4700; isteğe bağlı 
yükseltmeyi destekler

VGA arabirimi; VXS 
modelleri web 

arabirimi ile uzaktan 
yapılandırılmak için 

tasarlanmıştır.

Intel HD

Bellek Paylaşımlı
Paylaşımlı; OPS-
WKS6 için 1 GB

Paylaşımlı

Video Çıkışları 2 adet DisplayPort, DVI-D, VGA

2 adet DisplayPort, 
DVI-D, VGA; OPS-

WKS6 için 6'ya kadar 
çıkışı destekler 

DisplayPort, HDMI, 
VGA

Maksimum 
Çözünürlük

DisplayPort 60 Hz'de 3840 x 2160 60 Hz'de 3840 x 2160

DVI-D ve VGA 60 Hz'de 1920 x 1200 60 Hz'de 1920 x 1200

Video 
Standartları

NTSC 60 Hz 60 Hz

PAL 75 Hz 50 Hz

AĞ Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama D10U Modelleri

Arabirim Gigabit Ethernet (1000Base-T) portları (2 adet)
Gigabit Ethernet 

(1000Base-T) 
portu (1 adet)

Verim Yok
350 Mbps kayıt / 

176 Mbps oynatma 
(Eş zamanlı)

Yok
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ÖN PANEL Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama D10U Modelleri

Düğmeler Güç, yapılandırma/sıfırlama Güç

Göstergeler

Ünite Durumu Yeşil, sarı, kırmızı Mavi, kırmızı, kapalı
Beyaz, yanıp sönen 

beyaz

Birincil Ağ Yeşil, sarı, kırmızı Yeşil, kapalı Yeşil, turuncu, kapalı

İkincil Ağ Yeşil, sarı, kırmızı Yeşil, kapalı
Yok

Yazılım Durumu Yeşil, sarı, kırmızı (tanılamaya göre) Yok

Sabit Disk 
Sürücüsü 
Durumu

Yeşil, kırmızı, kapalı (sunucu kapağı arkasında)

İşletim Sistemi 
Sürücüsü (SSD): 

Sarı, kapalı Yanıp sönen beyaz
RAID Sürücüleri: 

Mavi, kırmızı, kapalı

Güç Durumu Yok Yeşil, kapalı Yok

Güç Arızası 
Durumu

Yok Kırmızı, kapalı Yok

GÜÇ Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama D10U Modelleri

Güç Girişi 100 ila 240 VAC 50/60 Hz, otomatik kademeli

Güç Kaynağı Dahili
Dahili, Yedek Güç 

Kaynağı
Harici, 65 W

Güç Tüketimi

100 VAC 160 W, 1,60 A, 547 BTU/SA Yok

19,5 VDC, 3,34 A

115 VAC 160 W, 1,39 A, 547 BTU/SA Yok

120 VAC Yok
414W, 3,45A, 

1411 BTU/SA *

220 VAC 160 W, 0,72 A, 547 BTU/SA Yok

240 VAC Yok
406 W, 1,69A, 
1386 BTU/SA *

* Güç tüketimi maksimum kapasiteye bağlıdır. 

ORTAM KOŞULLARI Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi Ops Center Depolama D10U Modelleri

Çalışma Sıcaklığı 10° ila 35°C (32° ila 95°F) ünite hava girişinde (ünitenin önü)
5° ila 35°C (41° ila 

95°F)

Çalışma Dışı Sıcaklığı -40° ila 65°C (-40° ila 149°F)
–40° ila 60°C

(–40° ila 140°F)
–40° ila 65°C

(–40° ila 149°F)

Çalışma Bağıl Nemi %20 ila %80, yoğuşmasız
%20 ila %95,
 yoğuşmasız

%20 ila %80, 
yoğuşmasız

Çalışma Dışı Bağıl Nem saatte %10
5% ila 95%, 
yoğuşmasız

saatte %10

Çalışma Rakımı –15 ila 3048 m (–50 ila 10.000 ft)

Çalışma Titreşimi 0,5 oktav/dakika tarama hızında 3 Hz ila 200 Hz'te 0,25 G 0,66 GRM

Not: Ünitenin hava girişindeki sıcaklık, oda sıcaklığından belirgin miktarda yüksek olabilir. Sıcaklık askı yapılandırmasından, zemin 
yerleşiminden, havalandırma stratejisinden ve diğer durumlardan etkilenebilir. Performans hatasını ve ünite hasarını önlemek için 
ünitedeki sıcaklığın her zaman çalışma sıcaklığı aralığında olduğundan emin olun.

FIZIKSEL
Çekirdek/CMG

Medya Ağ 
Geçidi

Ops Center Depolama D10U Modelleri

Yapı Çelik ve plastik kabin

Dışı
Ön Panel Metalik gümüş uç kapaklı koyu gri Siyah

Şasi Koyu gri Gümüş Siyah

Boyutlar 
(Boy x En x Yükseklik)

50,8 x 43,4 x 8,9 cm (20 x 17,1 x 3,5 inç)
64,8 x 43,7 x 

13,2 cm 
(25 x 17,2 x 5,2 inç)

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

7,0 x 7,2 inç)

Montaj (RU) 2 RU 3 RU
Yok (montaj 

düzeneği dahil)

Ünite Ağırlığı 13,06 kg (28,8 lb) 12,38 kg (27,29 lb) 12,38 kg (27,29 lb) 35,5 kg (78 lb) 1,41 kg (3,12 lb)



TEKNİK ÖZELLİKLER
YAZILIM LISANSLARI, SUNUCULAR VE İŞ İSTASYONU MODELLERI
VideoXpert donanım ve/veya yazılım paketiniz için model numarası oluşturmak için aşağıdaki tabloyu kullanın. Model numaranız, 
VideoXpert ortamınızın (enterprise veya ultimate) sınıfını, modeli ve ülke kodunu (gerekli yerlerde) içerir. US ve EUK ile biten modeller, 
kendi bölgeleri için güç kabloları içerir; ülke kodu olmayan modeller içermez. Güç kabloları ayrı aksesuar olarak mevcuttur. Örneğin, 
Avrupa için bir Enterprise Çekirdek sunucusu E1-COR-SVR-EUK şeklinde etiketlenir. 

Pelco sunucuları, iş istasyonları ve kayıt cihazları lisansın etkinleştirilmesine gerek duymadığı halde belirli yazılım özellikleri ve platform 
güncellemeleri gerek duyar. Kümelenmiş kameralar ve VideoXpert Depolamaya kayıt yapan kameralar, her kanal başına bir lisans 
gerektirir. Ortamınızı desteklemek için gereken tüm lisansları ve ekipmanları aldığınıza emin olmak için Pelco Satışa başvurun.

Nispeten büyük dağıtımlar için ağ ve sistem tasarımının karmaşıklığından dolayı VideoXpert Ultimate, ya eğitim belgesi gerektirir ya da 
kurulumun Pelco Profesyonel Hizmetler tarafından yapılmasını gerektirir. Enterprise dağıtımları için gerekli olmasa da sistem kurulumunu 
yapan kişilerin ve yöneticilerin Pelco onaylı olması şiddetle tavsiye edilmektedir.

DEPOLAMA MODELLERI
VideoXpert Depolama Sunucunuz için model numarasını bulmak üzere aşağıdaki tabloyu kullanın. Model numarası VideoXpert dağıtımı, 
model, depolama alanı miktarı ve ülke kodunu (gerekli yerlerde) içerir. US ve EUK ile biten modeller, kendi bölgeleri için güç kabloları 
içerir; ülke kodu olmayan modeller içermez. Örneğin, ABD için 48 TB depolama alanına sahip bir Enterprise Depolama Sunucusu E1-
VXS-48-US şeklinde etiketlenir..

Dağıtım Model
Ülke Kodu 

(İsteğe bağlı)
Açıklama

(Ultimate) U1
veya

(Enterprise) E1

CMG-SVR

US = Kuzey Amerika 
EUK = Avrupa/Birleşik 
Krallık

VideoXpert Çekirdek ve Medya Ağ Geçidi hepsi bir arada donanımı

COR-SVR VideoXpert Çekirdek sunucu donanımı

MGW-SVR Medya Ağ Geçidi sunucu donanımı

OPS-WKS Ops Center iş istasyonu

OPS-WKS6
Yükseltilmiş grafik kartıyla Ops Center iş istasyonu, Gelişmiş 
Dekoderler (D10U-A2-DEC) kullanılarak 6 monitöre kadar kullanımı 
mümkün kılar.

NSM-1UP
NSM5200 modellerinin VideoXpert sistemlerini desteklemesini 
sağlayan yükseltme lisansı

DSS-1UP
DS sunucularının VideoXpert içerisindeki kayıt cihazları gibi çalışması 
için yükseltme lisansı

1C-SUP1
Yazılım yükseltme aboneliği; bir yıl boyunca yükseltmelere hak 
kazanmanızı sağlar

1C-SUP3
Yazılım yükseltme aboneliği; üç yıl boyunca yükseltmelere hak 
kazanmanızı sağlar

1C VideoXpert Depolama (VXS) için kamera lisansı

32C VideoXpert Depolama (VXS) için 32 adet kamera lisansı

E1 BASE
Enterprise temel lisansı, bir adet Çekirdek, bir adet Medya Ağ Geçidi, 
bir adet VXS lisansı ve 32 adet kamera lisansı içerir

U1 AGG-1C Tek kamerayı yönetmek için Ultimate saha yükseltme lisansı

Dağıtım Model
Depolama 

(TB cinsinden)
Ülke Kodu 

(isteğe bağlı)
Açıklama

(Ultimate) U1
(Enterprise) E1

VXS

48

US = Kuzey Amerika 
EUK = Avrupa/Birleşik Krallık

48 TB depolama alanlı VXS 
(32,70 TB etkin depolama alanı)

72
72 TB depolama alanlı VXS 
(54,50 TB etkin depolama alanı)

96
96 TB depolama alanlı VXS 
(76,40 TB etkin depolama alanı)



TEKNİK ÖZELLİKLER
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 Amerika Birleşik 
Devletleri ABD ve Kanada Tel: (800) 289-9100 Faks: (800) 289-9150 
Uluslararası  Tel: +1 (559) 292-1981 Faks: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com 

DESTEKLENEN DILLER
Admin Portal ve Ops Center arabirimleri şu dillerde mevcuttur: 

SAĞLANAN AKSESUARLAR
Klavye (Çekirdek, Medya Ağ Geçidi, CMG ve Ops Center modelleri)
Fare (Çekirdek, Medya Ağ Geçidi, CMG ve Ops Center modelleri)
Kaynak ve kurtarma bilgisi içeren USB sürücüsü
Raf montaj kiti 
Güç kablosu (geçerli modeller için)

İSTEĞE BAĞLI GÜÇ AKSESUARLARI
PWRCRD-S-AR Standart güç kablosu, Arjantin
PWRCRD-S-AU Standart güç kablosu, Avustralya
PWRCRD-S-EU Standart güç kablosu, Avrupa
PWRCRD-S-UK Standart güç kablosu, Birleşik Krallık
PWRCRD-S-US Standart güç kablosu, 

Amerika Birleşik Devletleri
PWRCRD-R-AR Yuvarlak güç kablosu, Arjantin
PWRCRD-R-AU Yuvarlak güç kablosu, Avustralya
PWRCRD-R-EU Yuvarlak güç kablosu, Avrupa
PWRCRD-R-UK Yuvarlak güç kablosu, Birleşik Krallık
PWRCRD-R-US Yuvarlak güç kablosu, Amerika 

Birleşik Devletleri

VIDEOXPERT AKSESUAR SUNUCUSU
D10U-A2-ACC VideoXpert Aksesuar Sunucusu
D10U-A2-ACC-US ABD güç kablosuyla VideoXpert 

Aksesuar Sunucusu
D10U-A2-ACC-EUK Avrupa/Birleşik Krallık güç 

kablosuyla VideoXpert Aksesuar 
Sunucusu

İSTEĞE BAĞLI OPS CENTER İSTEMCISI 
AKSESUARLARI
D10U-A2-DEC Gelişmiş Dekoder ve montaj düzeneği
D10U-A2-DEC-US ABD güç kablosuyla 

Gelişmiş Dekoder ve montaj düzeneği
D10U-A2-DEC-EUK Avrupa/Birleşik Krallık güç kablosuyla 

Gelişmiş Dekoder ve montaj düzeneği
3DX-600-3DMOUSE Gelişmiş 3B Fare ve Joystick
Y-U0023-G910KBD Gelişmiş Klavye
A1-KBD-3D-KIT2 Gelişmiş Klavye ve 3B Fare 

Kombinasyon Kiti

DEPOLAMA SUNUCUSU AKSESUARLARI
NSM5200-PS VSM/NSM5200 modelleri için yedek güç 

kaynağı modülü
NSM5200-FAN VSM/NSM5200 modelleri için yedek 

sistem fanı (üst orta)
NSM5200-FANB VSM/NSM5200 modelleri için yedek arka 

şasi (arka panel) fanı
HD5200-3000 VSM/NSM5200 modelleri için yedek 3 

TB sabit disk sürücüsü ve taşıyıcı
DS-EN-4TB-HDD VSM/NSM5200 modelleri için yedek 4 

TB sabit disk sürücüsü ve taşıyıcı
VXS-HDD-6TB VXS modelleri için yedek 6 TB sabit disk 

sürücüsü ve taşıyıcı

STANDARTLAR/KURULUŞLAR
• Pelco, MPEG-4 Industry Forum üyesidir
• Pelco, Universal Plug and Play (UPnP) Forum, Steering

Committee (Yönlendirme Komitesi) üyesidir
• Pelco, Universal Serial Bus (USB) Implementers Forum

üyesidir
• Pelco, Uluslararası Standartlar Örgütü/Elektroteknik

Komisyonu (ISO/IEC) Ortak Teknik Komite 1(JTC1),
“Bilgi Teknolojileri,” Alt Komite 29, Çalışma Grubu 11'e katkı
yapmaktadır

• Uyum, ISO/IEC 14496 standardı (diğer adıyla MPEG-4)
• Uyum, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tavsiye

G.711, “Ses Frekanslarının Darbe Kod Kiplenimi (PCM)”
• Uyum, Açık Ağ Video Arabirimi Forumu (ONVIF) S Profili

• Almanca
• İspanyolca
• Fransızca
• İtalyanca
• Korece
• Lehçe

• Portekizce
• Rusça
• Türkçe
• Arapça
• Çince (Basitleştirilmiş)
• Japonca

SERTIFIKALAR
Bu yayın sırasında, A sınıfı ürünler için sertifikalar beklemededir. Mevcut sertifika durumu için fabrikaya, Web sitemize (www.pelco.com) 
veya en son B.O.S.S.® güncellemesine başvurun.
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 Pelco, Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari
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