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• Estabilidade: sistema operacional Linux, BIOS duplo, energia redundante;
• Compatibilidade: Câmeras IP de terceiros suportadas com ONVIF padrão;
• Acesso: navegador / servidor, cliente / servidor e clientes móveis (iOS e Android);
• Conexão: 1.000 conexões de dispositivos, até 2.000 canais de vídeos de alta definição;
• Gerenciamento unificado de: NVR, IPC, codificador, decodificador, teclado de rede, dispositivos de 
nuvem, painel de controle de alarme e porta, controle de acesso, importação / exportação de configu-
ração de dispositivos suportados;
• Armazenamento: Máximo de 16 HDs e 2 slots de disco; expansível até 48 HDs com armazenamento 
total de 384 TB;
• Decodificação: saída de decodificação máxima de 1080P em três telas, expansível até 112×1080P 
em 15 telas com 2 placas de decodificação inseridas;
• Serviço: visualização ao vivo, reprodução, sequência, videowall, E-map, áudio bidirecional e plano 
de alarme;
• VCA: Suporte de recebimento de alarmes VCA, configuração de operações de vinculação de 
alarme e exibição de estatísticas de contagem de pessoas em relatórios;
• Confiabilidade: Suporte a HTTPS, autenticação 802.1x, proteção ARP, habilitação / desabilitação 
Telnet, tolerância a falhas de rede, configuração multi-IP e balanceamento de carga.

Network Storage Proimage 
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Especificações Técnicas
Modelo   PROI-ST-22000

Gestão de vídeo

Decodificação

Armazenamento

Sistema

Câmeras conectadas por servidor
Gerenciamento de dispositivo

Número de usuários online

Largura de banda da entrada 
de vídeo por servidor
Largura de banda de saída
de vídeo por servidor

Compartilhamento de disco (opcional) Máximo 02 discos suportados
08 interfaces SATA, máximo de 08TB por interface
16 interfaces SATA, máximo de 08TB por interface
1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25 / 32 / 36 / 64 janelas
Formato corredor
Suporte a 03 monitores auxiliares
Reproduz gravações NVR
Suporte à 24 canais para múltiplos usuários; reprodução sincronizada de até 16 canais 
para cliente único

Intel(R) CPU
4GB DDR3L
100-240 VAC (com interruptor liga/desliga) / Redundância de dupla potência

Slot de disco DEU1008
Slot de disco DEU1016
Controle de reprodução

Playback

Processador
Memória
Alimentação

Rede Interfaces Ethernet adaptáveis de 4x10M / 100M / 1000M Base-T
Interfaces ópticas SFP 2x1000M
04 portas USB 3.0
02 portas HDMI
01 porta VGA

24 entradas / 08 saídas
01 porta RS-232 (RJ45), 01 porta RS-485 (RJ45)

12V DC
Sirene
01 interface eSATA 
02 interfaces miniSAS
02 cartões decodificadores

USB
HDMI
VGA
Serial
Entrada / Saída de alarme
Potência
Alarme de áudio
Expansão

10% até 90% (sem condensação)Umidade do ar

Altura: 3U, suporta montagem em gabinete padrão de 19"
477.1 mm × 481.6 mm × 130.5 mm (18.8''×19''×5.1'') (incluindo o painel frontal)

≤ 10.0 Kg
Medidas (Profundidade x Altura x Largura)

-10°C até 55°CTemperatura de funcionamento
≤ 50W sem incluir o(s) HD(s) / ≤ 165W incluindo o(s) HD(s)Consumo de energia

Peso

Compressão de vídeo +H.265, H.265, H.264
Decodificação 4×4K@30, 16×1080p@30, 36×720p@30, 64×D1
Resolução 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF
Exibição no videowall
Compressão de áudio G.711

Máximo de 02 cartões; modelos HDMI4-C e HDMI6-C
Saídas HDMI de 04 canais, decodificação 4*4K@60 / 8*4K@30 / 32*1080P@30 / 64*720P@30
Saídas HDMI de 06 canais, decodificação 6*4K@60 / 12*4K@30 / 48*1080P@30 / 96*720P@30

Suporta 16HDs (mínimo 3,5T, máximo 8TB cada)
RAID1, RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID60
512Mbps

Cartão de decodificação (opcional)
Cartão de decodificação HDMI4-C
Cartão de decodificação HDMI6-C

Instalação de HDs
Modo RAID
Largura de banda de armazenamento
de vídeo por servidor

Saída HDMI (2 saídas com suporte a resolução 4K) e VGA (1 saída);

Interface

Outros

Aparelho Proimage:1.000 aparelhos ou 2.000 canais / Aparelho ONVIF: 200 aparelhos
IPC, NVR, encoder, decoder(standard/expanded), network keyboard, cloud devices,
alarm control panel and door access control
300

Números de papéis por usuário 16
512Mbps

384Mbps
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A integração da linha de produtos da Proimage exige qualificação técnica para o seu perfeito funcionamento.

Especificações Técnicas
Painel traseiro

 

(1) Base  (2) Interface SFP de 1000M (3) Interface Ethernet de 1000M 

(4) RS-485/422 (5) RS-232 (6) USB3.0 

(7) Interface eSATA  (8) Entrada de áudio (9) Saída HDMI  

(10) Saída de áudio (11) Saída VGA  (12)Interface miniSAS  

(13) Botão liga/desliga (14) Reiniciar (Reset) (15) Entrada de alarme 

(16) Saída de alarme (17) Saída de potência 12V (18) Cartão decodificador (opcional) 

(19) Módulo de energia de
corrente alternada 1

 (20) Módulo de energia de
corrente alternada 2

 (21) Cartão decodificador (opcional) 


