
HREP DVR

De voordelig geprijsde HREP-digitale videorecorder (DVR) biedt heldere, scherpe beelden 
met H.264 videocompressie en een geavanceerd functiepalet dat de behoeften van veel 
bewakingstoepassingen overstijgt.

De HREP-DVR heeft een opnamesnelheid van maximaal 200 bps (PAL) en ondersteunt 
een breed scala aan mogelijkheden, zoals muisbediening, IR-afstandsbediening en 
meerdere zoekmachines voor het terugvinden van bewijsmateriaal. Bestanden met 
beeldmateriaal kunnen gemakkelijk op CD, DVD of USB-media worden overgebracht 
met een interne DVD-brander en 2 USB-poorten. Wanneer u videofragmenten opslaat op 
draagbare media, wordt elk fragment voorzien van een weergaveprogramma. Hierdoor 
kunnen de beelden op elke computer bekeken worden, zonder eerst speciale software 
te hoeven installeren.Verder ondersteunt de HREP continu en eenmalig opnemen en 
kan elk kanaal afzonderlijk worden geconfigureerd. De opnamefunctie van de HREP 
kan bovendien worden geconfigureerd om te reageren op detectie van beweging in een 
specifieke camerabewaakte zone. Dit verhoogt de opslagcapaciteit doordat er enkel bij 
detectie wordt opgenomen. 

De HREP kan via een computer met webbrowser op afstand worden benaderd door 
systeembeheerders en andere DVR-gebruikers. Systeemgebruikers kunnen afzonderlijk 
toegang krijgen tot verschillende functionaliteiten, zoals Instellingen, PTZ, Zoeken, Archiveren 
en Toegang van afstand. Als het bewijsmateriaal eenmaal is gevonden, kan de gebruiker 
videofragmenten opslaan op de computer en/of op draagbare media zoals een USB-stick.

Verkoopkansen

Dankzij de vele geavanceerde functionaliteiten en de lage aanschafprijs is de HREP een ideale 
DVR voor een breed scala aan bewakingstoepassingen in bijvoorbeeld kleine tot middelgrote 
winkels, appartementencomplexen, magazijnen en onderwijsinstellingen. De HREP is 
uitermate geschikt voor toepassingen waarbij heldere beeldkwaliteit noodzakelijk is voor het 
gedetailleerd vast leggen van alle activiteiten rondom in- en uitgangen van gebouwen. 

De toegang via een webbrowser maakt bovendien veel nieuwe toepassingen met de HREP 
DVR mogelijk. Ondernemers kunnen met behulp van een computer, een webbrowser en 
een internetverbinding vanuit vrijwel elke locatie ter wereld hun bedrijf in de gaten houden. 

De krachtige zoekmachine van de HREP kan in de meeste bewakingstoepassingen 
worden gebruikt om snel bewijs van diefstal te herkennen en het weergave-programma 
maakt het gemakkelijk om bewijsmateriaal aan anderen over te dragen en af te spelen op 
een computer.

Kenmerken

200 bps (PAL) 16 & 8-kanaals, 100 bps (PAL) 
4-kanaals geïntegreerde digitale videorecorder

•	 	4,	8	of	16	video-ingangen

•	 	4	audio-ingangen,	1	audio-uitgang

•	 	Ononderbroken	opname	tijdens	het	
afspelen en verzenden van gegevens naar 
een externe locatie

•	 	Muisbesturing	(niet	meegeleverd)	via	
voorzijde

•	 	Ingebouwde	DVD-brander	en	2	USB	
2.0-poorten

•	 	Opnamesnelheid	tot	200	beelden	per	
seconde (PAL)

•	 	Besturing	van	PTZ-domecamera’s	met	
een grote diversiteit aan protocollen

•	 	Toegang	op	afstand	via	webbrowser, 
LAN/WAN (interne NIC) en DSL

•	 	Zelfdiagnose	met	S.M.A.R.T.-bewaking	
van de vaste schijf

•	 IR-afstandsbediening	meegeleverd

•	 	Embedded	Linux	OS	—	Besturingssysteem	
geïntegreerd in flashgeheugen



HREP DVR
SPECIFICATIES

Externe toegang

Maximum	sessies	per
HREP-recorder 4 gelijktijdige verbindingen

Systeembeheer; 
configuratie, live 
weergave, zoeken

4 sessies

Gebruikers die live 
video weergeven en 
video ophalen

4 sessies

Bovenstaande met
PTZ-bediening

Eén gebruiker tegelijk voor
besturing PTZ

Compatibiliteit

Microsoft	Windows	XP,	Windows	
Vista en Windows 7; zie 
gebruikershandleiding HREP voor 
meer informatie

Recorder

Videostandaard NTSC of PAL, selecteerbaar met 
schakelaar

Kleurregeling Helderheid, contrast, tint en kleur

Compressiemethode 
voor opname en 
verzending

H.264

Opnamemodus (FIFO) Continue buffer

Opnamecapaciteit Vaste schijf van maximaal 2TB, 
zie bestelinformatie voor details

Instellingen voor 
videoresolutie

CIF: 352 x 288 (PAL)
2CIF: 704 x 288 (PAL)
4CIF: 704 x 576 (PAL)

Videobewegingsdetectie Zonedetectiegebied en 
gevoeligheid configureerbaar

Opname en rapportage 
van gebeurtenissen

Ingangen via alarmicontacten 
en beweging. Rapportage via 
alarmuitgangen

Draagbare media Ingebouwde DVD-RW (optie) en 2 
USB-poorten

Stilstaand beeld JPEG-bestand via externe toegang

Bediening via voorzijde Intuïtieve bediening, ondersteunt 
IR-afstandsbediening en muis

DHCP-protocol DHCP of statische IP-toekenning

Instelling van 
poortnummer

Individuele poortinstellingen 
externe toegang en web

Ondersteunde 
PTZ-protocollen

Ondersteuning tot 20 
PTZ-protocollen

Ondersteunde talen
Engels, Spaans, Duits, 
Nederlands, Italiaans, Frans, 
Portugees

Aansluitingen

Video-ingang 4/816, BNC 1 Vp-p bij 75 ohm,
automatische afsluiting

Video-uitgang

1 – Composiet-hoofdmonitor,
BNC 1 Vp-p bij 75 ohm
1 – DVI-hoofdmonitor & 
VGA-adapter
1 – Spotmonitor, BNC 1 Vp-p bij
75 ohm

Audio-ingang/-uitgang

Ingang: 4-kanaals, lijnniveau,
10 kohm, 1 Vp-p
Uitgang: 1-kanaals, lijnniveau,
10 kohm, 1 Vp-p

Alarm-ingang/-uitgang 
voor algemeen gebruik

4 alarm-ingangen met een 
gemeenschappelijke 0
1 relais-ingang; NC/NO 

Seriële poorten 2 – USB-poorten (2.0) via
voorzijde 1 – RS485-aansluiting

Primaire opslag 4-kanaals: 1 SATA HDD
8/16-kanaals: 2 SATA HDD

Netwerk Gigabit Ethernet (RJ-45)

Elektrische specificaties

Ingangsvoltage Voedingsadapter; 100 ~ 240 V,
50/60 Hz, 1,5 A

Stroomverbruik 4/22, 8/26, 16/28 watt

Fysieke kenmerken

Afmetingen (B x H x D) 362 mm x 413 mm x 67 mm

Gewicht Recorder: 4,3 kg
Bij verzending: 7,5 kg

Samenstelling Behuizing: stalen chassis

Omgevingsfactoren

Temperatuur Gebruik: 0 °C tot 40 °C
Opslag: -40 °C tot +70 °C

Relatieve vochtigheid 0% tot 90% (niet condenserend)

Regelgeving

Emissies CE: EN55022 Klasse A
FCC: deel 15, sectie B, klasse A

Immuniteit EN50130-4

Veiligheid cUL, UL 60950-1



HREP DVR
TEKENING	EN	AFMETINGEN

(getoond voorbeeld is 16-kanaals uitvoering)
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HREP DVR
ACCESSOIRES EN BESTELLEN
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Aanbevolen accessoires

HREP DVR

HREPRC Reserve IR-afstandsbediening

HREPRMKT Reserve bevestigingsset 19-inch rek

Monitors

HMLCD17LX
17-inch L-serie LCD kleurenmonitor 
(VGA)

Cameras

HB73SX
IR-bulletcamera, superhoge resolutie, True 
Day/Night

HD73X
Mini-domecamera,	superhoge	resolutie, 
dag/nacht, vandalismebestendig

HD3CHSX
Mini-domecamera,	superhoge	resolutie, 
dag/nacht

ACUIX™ Hoogwaardige	PTZ-camera’s

Overspanningsbeveiliging

HCSP1 Overspanningsbeveiliging voor camera

HDSP1 Overspanningsbeveiliging voor PTZ-domecamera

Opmerking: Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in
productontwerp en specificaties.

* Alleen beschikbaar in 16-kanaals uitvoering

HREP16   D  1T  X

MODEL

HREP 16 16-kanaals DVR
HREP 8   8-kanaals DVR
HREP 4   4-kanaals DVR

DVD-RW D = intern DVD-RW-station

Opslag 2T = 2TB*
1T = 1TB
500 = 500GB

Signaalindeling
X	 PAL


