
A Synology Network Video Recorder NVR1218 egy minden szükséges funkciót tartalmazó, 

energiatakarékos privát videomegfigyelési megoldás, amely HDMI-kimenetet is tartalmaz, így PC nélküli 

felügyeletet és élő megfigyelést tesz lehetővé. Az NVR1218 segítségével akár 12 darab, 720p/30 FPS 

kameracsatorna is ellenőrzés alatt tartható. Az értékesítési pont (POS) típusú rendszerek támogatásával 

az üzleti tranzakciókról készült felvételeket könnyedén összevetheti a megfigyelési videókkal. A Synology 

NVR1218 eszközhöz 3 éves korlátozott Synology garancia jár. 

Network Video Recorder

NVR1218

Főbb jellemzők
• Önálló videomegfigyelési megoldás 

1080p minőségű HDMI-kimenettel

• Egyszerű telepítés: sem számítógépet, 

sem internetkapcsolatot nem igényel1

• Az értékesítési pont (POS) típusú 

rendszerek támogatásával az üzleti 

tranzakciókról készült felvételeket 

könnyedén összevetheti a megfigyelési 

videókkal

• 4 ingyenes kameralicenccel; max. 12 

kamera csatlakoztatható

• A mobilalkalmazásoknak köszönhetően 

akár út közben is videomegfigyelést 

végezhet 

• Az energiatakarékos NVR még 15 W-ot 

sem fogyaszt

• Akár 7 HDD-ig bővíthető 

tárolókapacitás a DX5172 egység révén

Önálló, minden-az-egyben videomegfigyelési megoldás
A Synology Network Video Recorder NVR1218 egy minden szükséges funkciót egyben 
tartalmazó videomegfigyelési megoldás 1080p minőségű HDMI-illesztőfelülettel, 
amelyen könnyedén elvégezheti a videók kezelését, felügyeletét és tárolását. A 
Surveillance Station alkalmazásban közvetlenül, számítógép használata nélkül 
megtekintheti a felvett videókat, és beállíthatja az IP-kamerákat. Az NVR1218 
segítségével akár 12 darab, 720p/30 FPS kameracsatorna is ellenőrzés alatt tartható.

Az NVR1218 üzembe helyezése és beállítása rendkívül egyszerű: ehhez nincs szükség 
sem számítógépre, sem internetkapcsolatra1, ami félreeső, illetve védett, külső 
hálózatokhoz való hozzáféréssel nem rendelkező helyeken is jelentősen megkönnyíti a 
telepítést. Az NVR1218 dedikált COM-portján keresztül támogatja az értékesítési pont 
(POS) típusú rendszereket, így könnyedén integrálható tranzakciós rendszerekbe, ahol 
akár a tranzakciós rekordokhoz kapcsolt videós index kialakítására is használható.

Nonstop biztonsági megoldás
A Synology Surveillance Station központi felületet kínál a munkahelyen üzemelő 
IP-kamerák kezeléséhez. A DS cam mobilalkalmazás vagy egy számítógép segítségével 
könnyedén biztonságos kapcsolatot létesíthet a Surveillance Station szolgáltatással, 
és valós időben figyelheti a kamerák képét, illetve megtekintheti a rögzített 
eseményeket és pillanatfelvételeket. Az egyszerűen kezelhető felhasználói felület 
mellett a szolgáltatás optimalizált, a képernyőn elhelyezett vezérlők révén valós idejű 
felügyeletet, mozgásérzékelést és intelligens képelemző eszközöket biztosít, valamint 
olyan riasztórendszert tartalmaz, amely értesítést küld Önnek (SMS-ben, e-mailben és a 
DS cam alkalmazáson keresztül) az eseményekről.



Széles körű kompatibilitás és felhasználóbarát használat
A Synology Surveillance Station szolgáltatásával irányítható NVR1218 100 ismert gyártó 
több mint 5600 különböző IP-kameráját támogatja, az ONVIF Profile S és Profile G 
lehetőségek révén pedig igazán rugalmas alakíthatja ki rendszerét. 

Az NVR1218 eszközön USB-s egér, billentyűzet és joystick segítségével egyaránt 
navigálhat a különböző kamerák képe között. Az audiobemeneti és -kimeneti portok 
segítségével mikrofont és hangszórót is csatlakoztathat, így a hangfunkciókkal felszerelt 
kamerákon akár kétirányú kommunikációt is megvalósíthat. Az NVR1218 eszközhöz 
szünetmentes tápegységet (UPS-t) is csatlakoztathat, így akkor sem kell aggódnia, ha 
elmegy az áram. 

Bővíthető tárhely az igények növekedése esetére
Az NVR1218 támogatja a Synology DX5172 bővítőegységet, így akár további 7 
merevlemez-meghajtóval is felszerelhető. A DX517 csatlakoztatásával lehetőség 
nyílik RAID 5 vagy RAID 6 típusú kötetek kialakítására, így a tárhely megnövelhető és 
dinamikusabbá tehető.

Pénztárcabarát és energiatakarékos
Az NVR1218 tervezése során az energiatakarékos működés is fontos szempontnak 
számított. Az eszköz rendkívül csendes, és üzemelés közben mindössze 13,64 W-ot 
fogyaszt. Mivel nem igényel számítógépet, az NVR1218 használata hosszú távon 
jelentős megtakarítást jelenthet Önnek, mind a felszereléssel, mind az árammal 
kapcsolatos költségeket tekintve.

Minden Synology termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, 
csomagolása pedig újrahasznosítható. A Synology felelős nemzetközi vállalatként 
folyamatosan dolgozik az általa előállított termékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentésén.

Rugalmasan méretezhető

Az NVR1218 kapacitása akár 
menet közben is növelhető a 
bővítőegységekben található kötetek a 
tárolókapacitás megnövelése céljából 
történő bővítésével.

Teljes körű videomegfigyelési megoldás, melyhez nem kell számítógépet vennie

Egyszerűen csatlakoztassa a Synology NVR1218 eszközt egy HDMI-monitorhoz, és élvezze a számítógépet nem igénylő videomegfigyelési 
megoldást, amely egyszerre akár 12 hálózati kamerát is képes kezelni.

NVR1218



Hardveráttekintés

1 Állapotjelző 2 LAN-jelző 3 Meghajtóállapot-jelző 4 Tápkapcsoló gomb és bekapcsolásjelző

5 Audiokimenet 6 Audiobemenet 7 USB 3.0-port 8 HDMI-kimenet

9 USB 2.0-port 10 Visszaállítás gomb 11 eSATA-port 12 Tápcsatlakozó

13 Ventilátor 14 1 GbE RJ-45 port 15 COM-port 16 Kensington biztonsági nyílás

Műszaki adatok

Hardver
Konfiguráció Az NVR1218 maximum 12 kamerát képes támogatni, és 4 előtelepített kameralicenccel kapható.

CPU Beépített NVR SoC, kétmagos, 1,0 GHz

Memória 1 GB DDR3

Kompatibilis meghajtótípusok 2 db 3,5"-es SATA (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz)

Külső port

• 1 db USB 3.0
• 2 db USB 2.0
• 1 db eSATA
• 1 db HDMI
• 2 db 3,5 mm-es audiojack (bemenet/kimenet)
• 1 db COM (a POS rendszerekhez való csatlakoztatáshoz)

Támogatott kimenő videofelbontás 1920 x 1080 (1080p), 60 Hz

Méret (Ma x Sz x Mé) 165 x 100 x 225,5 mm

Súly 0,9 kg

LAN 1 db gigabites (RJ-45)

Támogatott USB-eszközök USB-s tárolóeszközök, billentyűzet, egér, joystick, szünetmentes tápegység (UPS)

Váltakozó áramú bemeneti 
tápfeszültség

100–240 V AC

Tápfrekvencia 50–60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet
Adapter: 0–40 °C (32–104 °F)
Váz: 5 °C és 45 °C között (40 °F és 113 °F között)

Tárolási hőmérséklet -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)

Relatív páratartalom 5–95% RP

Áramfogyasztás 13,64 W, 46,57 BTU/óra

Működési tanúsítványok FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B
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Általános műszaki adatok

Fájlrendszer
• Belső: ext4
• Külső: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (csak olvasható)

Támogatott RAID-típusok

• Synology Hybrid RAID (SHR)
• Basic
• JBOD
• RAID 0
• RAID 1
• RAID 5 (a Synology DX5171 bővítőegységgel)
• RAID 6 (a Synology DX5171 bővítőegységgel)

Tárhelykezelés
• Különálló kötet maximális mérete: 16 TB
• Belső kötetek maximális száma: 256
• Megosztott mappák maximális száma: 256

Surveillance Station

IP-kamerák maximális száma 12 csatorna (360 FPS, 720p)

IP-kamerák támogatása

• Videokodek: MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, and H.265 (az MxPEG és a H.265 nem támogatja a Local Display funkciót)
• Audiokodek: PCM, AAC, AMR, G.711 és G.726
• A kamera bitsebességének finombeállítása konstans és változó bitsebességű vezérléssel
• ONVIF™ 2.6, Profile S tanúsítvánnyal, Profile G végponton tárolt felvételekhez

Valós idejű kép

• Pan Tilt Zoom (PTZ – pásztázás/döntés/nagyítás) vezérlés támogatása, konfigurálható PTZ-sebesség
• A képernyőn megjelenő kameravezérlők között megtalálható a nagyítás, a fókusz, az írisz beállítása, az automatikus pásztázás és az 

objektum automatikus nyomkövetése
• E-map és pillanatfelvétel, pillanatfelvétel-szerkesztő támogatása a pillanatfelvétel készítését követő azonnali szerkesztés érdekében
• A videó minőségére, többek között a bitsebesség-vezérlésre, a képminőségre, a felbontásra és az FPS-re vonatkozó beállítások
• Az eszköz a joystick támogatása révén egyszerű navigációt tesz lehetővé
• A riasztás panel révén gyorsan megtekintheti a legutóbb kiváltott eseményeket
• Testre szabható elrendezés és szekvenciális kameranézetek támogatása

Felvétel

• Támogatott rögzítési módok: kézi, folyamatos, mozgásérzékelésen alapuló, I/O-riasztáson alapuló, műveleti szabályon alapuló, valamint 
egyedi

• Rögzítési formátumok: MP4
• Az egyedi felvételkészítési üzemmód a feltételekhez kötött események, többek között mozgásérzékelés, hangérzékelés, manipulálás 

észlelése és riasztási bemenet kombinációjaként állítható be
• Végponton tárolt felvételek készítése egyes támogatott kamerákon az SD-kártyán
• Konfigurálható előfelvételi és utófelvételi idő

Visszajátszás

• Az Idővonal menüpontban személyre szabható elrendezéseket talál a lejátszási mód beállításához
• Lejátszási vezérlők: szünet, leállítás, előző felvétel, következő felvétel, gyorsított lejátszás, lassított lejátszás, képkockáról képkockára 

történő lejátszás és digitális zoom be-/kikapcsolása
• Beágyazott vízjel a felvételek sértetlenségének igazolására
• Képjavítás, beleértve a fényerőt, kontrasztot, telítettséget és élességet (csak a webes kliens esetén)

Felügyelet

• Különböző felhasználói jogosultságok létrehozása és kezelése
• Rögzített videók rotációja az archiválás napja vagy a tárolási méret szerint
• Értesítés az eseményekről SMS-ben, e-mailben vagy mobileszközön keresztül a DS cam alkalmazás használatával
• A felvételekről biztonsági mentés készíthető külső tárolóeszközre vagy távoli szerverre
• Beépített NTP-szerver
• Támogatott tunnel: MPEG-4, H264 via RTSP over TCP, UDP és HTTP

iOS/Android™ alkalmazások DS file, DS finder, DS cam

Egyéb csomagok File Station, VPN Server, Tárolóelemző, Hyper Backup

Videomegfigyelési asztali kliens 
támogatása

Windows 7 és 10, Mac OS X® 10.11 és újabb verziók

Támogatott böngészők Internet Explorer® 11 (kivéve Microsoft Edge), Safari® 10 és újabb verziók

Kezelőfelület nyelve
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
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Központok
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

• NVR1218 főegység
• AC tápadapter
• RJ-45 LAN-kábel
• USB-s telepítőkulcs
• Gyorstelepítési útmutató
• Tartozékcsomag

Opcionális kiegészítők Synology DX517 bővítőegység, megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag

Garancia 3 év3

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. Az NVR1218 internetkapcsolat nélküli beállításához HDMI-monitor, USB-s egér, valamint a csomagban található USB-s telepítőkulcs szükséges. Ebben az esetben az NVR1218 

maximum 4 IP-kamerát támogat az előre telepített kameralicencek segítségével. További részletekért lásd a Gyorstelepítési útmutatót.
2. A NVR1218 egy Synology DX517 bővítőegységet támogat, amelyet külön vásárolhat meg.
3. Az 5 éves garancia az EW201 opcionális csomag (2 éves bővített garancia) részeként érhető el. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/

products/Extended_Warranty. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.
com/company/legal/warranty.
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