ReDat® 3
digitální záznam videa
ReDat® tøetí generace je univerzální digitální záznamové zaøízení, umoòující záznam a archivaci hlasové a
datové komunikace po telefonních linkách a radiových sítích, analogového videa a IP telefonie. Vyuití
nejnovìjích technologií umonilo oproti pøedchozí verzi zvýit záznamovou kapacitu systému a zlepit
monosti nakládání s daty.
V zaøízení ReDat® 3 bylo uito vlastní firemní øeení ukládání dat pøímo na pevný disk bez pouití file systému.
Spolehlivost ukládání dat navíc zvyuje moné pouití RAID systému se dvìma disky. Jako externí zálohu je
moné vyuít levnou a spolehlivou technologii DVD-RAM. Vechny karty rozhraní jsou nyní pro sbìrnici PCI a
je moné je vzájemnì kombinovat.
V oblasti záznamu videa je plnì vyuita otevøená architektura záznamového systému ReDat® 3. Toto modulární
øeení umoòuje, na rozdíl od jednoúèelových zaøízení, pokrýt specifické potøeby zákazníka, pøièem výkonnost
systému je srovnatelná. Tìmi specifickými potøebami mùe být synchronní záznam videa a zvuku (napø.
pøepáková pracovitì, vstupy), videa a doprovodných dat (obsluné automaty) nebo potøeba vybudování
centrálního záznamu, který nezávisle pokrývá oblast jak zabezpeèovacího videa, tak i napø. záznamu telefonní
konverzace.
Základem video záznamu je karta VIO zajiující pøedevím digitalizaci a kompresi video signálu. Na kartì je
rovnì obsaen multiplexer pro pøepínání více vstupních video signálù. Karta VIO je vybavena 4 vstupními
konektory, pøièem je moné její výkon vyuít pro rozíøení o dalí vstupy pomocí expanzních modulù EVT. SW
modul pro video záznam umoòuje vekeré bìné èinnosti digitálních videorekorderù jako je nastavení
reimu záznamu jednotlivých vstupù, stupnì komprese, detektorù pohybu, atd.

Zaøízení je moné ovládat i ze vzdáleného pracovitì,
pøièem je umonìno nastavování, monitorování
vstupù a pøehrávání záznamù. Pøístup do systému,
místní i vzdálený, je samozøejmì vázán na
pøístupová práva.
Zvlátností je monost vyuít i reim Time-Lapse
pro náhradu VHS videorekorderù. Tak je moné
nejménì bolestnou cestou nahradit stávající
analogový záznam za digitální.

Struèný pøehled parametrù
• záznam barevného i B/W signálu PAL (pøíp. NTSC) s vysokým rozliením 720x576,
max. 50 pùlsnímkù/sec.
• wavelet komprese obrazových dat nastavitelná v nìkolika stupních
• pøehledné vedení záznamù v databázi s moným pøechodem k zobrazení záznamu
v èasové ose
• souèasný záznam, pøehrávání, archivace, zpracování záznamù a tisk snímkù
• detekce alarmových stavù
• èasové plánování èinnosti
• integrace záznamových zaøízení a vzdálených pracovi po LAN
• integrace s dalími zdroji signálu:
· audio - mikrofony, interkomy, telefonní linky analogové i digitální
· data - napø. ze vstupního systému

Obr. 1. Reim èinnosti - Multikanálové zaøízení
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Obr. 2. Reim èinnosti - náhrada Time-Lapse rekordéru
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Výhody digitálního záznamu oproti VHS videorekordérùm Time-Lapse:
• kvalita a trvanlivost záznamu, archivace v digitální formì
• chod zaøízení bez údrby mechanických èástí, vyí ivotnost
• okamitý pøístup k záznamùm, vyhledávání podle kritérií: datum/èas, alarm, vstup
• schopnost souèasného záznamu a pøehrávání nahradí 2 VHS Time-Lapse pøístroje
• dodateèné zpracování obrazu, moný tisk snímku
• dálkový pøístup po LAN
• víceúrovòová pøístupová práva

LAN

