
O Network Video Recorder NVR1218 da Synology é uma solução de vigilância privada e multifuncional, 

com eficiência energética e saída HDMI, que oferece gerenciamento sem a necessidade de um PC e 

monitoramento ao vivo. O NVR1218 suporta até 12 canais de transmissões de câmera em 720p/30FPS. O 

suporte ao sistema Pontos de venda (POS) combina registros de transações de negócios e gravações de 

vigilância. O Synology NVR1218 conta com uma garantia limitada de 3 anos da Synology. 

Network Video Recorder

NVR1218

Destaques
• Solução independente de vigilância 

com saída HDMI de 1080p

• Fácil instalação sem a necessidade de 

um computador e de conexão com a 

Internet1

• O suporte ao sistema Pontos de venda 

(POS) combina registros de transações 

de negócios e gravações de vigilância

• 4 licenças de câmera grátis incluídas, 

permite até 12 câmaras

• Aplicativos móveis prontos para 

vigilância em trânsito 

• O NVR apresenta eficiência energética 

e requer menos de 15W para 

funcionamento

• Capacidade de armazenamento 

expansível até 7 HDDs com DX5172

Solução de vigilância multifuncional e independente
O Network Video Recorder NVR1218 da Synology é uma solução multifuncional de 
vigilância com interface HDMI de 1080p para monitorar, gerenciar e armazenar vídeos 
de vigilância. Você pode assistir gravações de vigilância e definir as configurações de IP 
da câmera diretamente no Surveillance Station sem usar um computador. O NVR1218 
suporta até 12 canais de transmissões de câmera em 720p/30FPS.

O NVR1218 pode ser implantado e configurado facilmente sem um computador e 
conexão com a Internet1, o que é conveniente para a primeira instalação do sistema 
em locais remotos ou seguros sem acesso à rede externa. O NVR1218 suporta sistemas 
de Pontos de venda (POS) através de uma porta COM dedicada, permitindo que o 
NVR1218 seja integrado com sistemas de transações para possibilitar o recurso de 
indexação de vídeos em relação a registos da transação.

Solução de segurança 24/7
O Synology Surveillance Station oferece uma interface centralizada para gerenciar 
câmeras IP implantadas no local de trabalho. Configure facilmente e permita o acesso 
remoto seguro ao Surveillance Station através de computadores ou do aplicativo 
móvel DS cam para monitorar transmissões de câmera em tempo real e exibir eventos 
gravados e instantâneos. A interface descomplicada oferecem uma experiência 
otimizada de visualização em tempo real com controles na tela, ferramentas de 
análise inteligentes, como detecção de movimento, e um sistema de alertas que envia 
notificações via DS cam, SMS e e-mail.



Compatibilidade avançada e operação intuitiva
Contando com o Synology Surveillance Station, o NVR1218 suporta mais de 
5.600 câmeras IP de 100 marcas renomadas, além de ONVIF Profile S e Profile G, 
possibilitando opções de implantação de sistema flexíveis. 

O NVR1218 também suporta a navegação entre diferentes transmissões de câmeras 
com um mouse, teclado ou joystick USB. As portas de entrada e saída de áudio 
permitem conexões de microfone e alto-falante para comunicação de voz bidirecional 
em câmeras compatíveis com áudio. Em caso de falha de energia, o NVR1218 pode ser 
emparelhado com uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para desligamento 
seguro. 

Armazenamento expansível para necessidades crescentes
O NVR1218 suporta a unidade de expansão Synology DX5172, com suporte a até 7 
unidades de disco rígido. Com o DX517 conectado, os usuários serão capazes de criar 
um volume RAID 5 ou RAID 6 para maior resiliência de armazenamento e maior espaço 
útil.

Econômico e energeticamente eficiente
O NVR1218 foi projetado com o uso eficiente de energia em mente. É extremamente 
silencioso e requer apenas 13,64 W durante a operação. Como uma solução de 
vigilância sem PC, o NVR1218 economiza nos custos de energia e equipamentos no 
longo prazo.

Todos os produtos da Synology são fabricados com peças em conformidade com 
a norma RoHS e embalados com materiais recicláveis. A Synology reconhece sua 
responsabilidade como cidadã global ao trabalhar continuamente para reduzir o 
impacto ambiental de cada produto produzido.

Escalabilidade flexível

O NVR1218 pode expandir sua 
capacidade dinamicamente e aumentar 
os volumes em sua unidade de 
expansão para maior capacidade de 
armazenamento.

Solução de vigilância completa sem um computador

Conecte o Synology NVR1218 a um monitor HDMI e aproveite uma solução de vigilância sem PC que suporta simultaneamente até 12 câmeras 
de rede.

NVR1218



Visão geral do hardware

1 Indicador de status 2 Indicador de LAN 3 Indicador de status da unidade 4 Botão e indicador de energia

5 Saída de áudio 6 Entrada de áudio 7 Porta USB 3.0 8 Saída HDMI

9 Porta USB 2.0 10 Botão Reset 11 Porta eSATA 12 Porta de alimentação

13 Ventoinha 14 Porta RJ-45 de 1 GbE 15 Porta COM 16 Slot de segurança Kensington

Especificações técnicas

Hardware
Configuração O NVR1218 suporta até 12 câmeras no total e vem com 4 licenças de câmeras pré-instaladas.

CPU NVR SoC dual-core 1,0 GHz integrado

Memória DDR3 de 1GB

Tipo de drive compatível 2 SATA de 3,5 pol. (discos rígidos não incluídos)

Porta externa

• 1 x USB 3.0
• 2 x USB 2.0
• 1 x eSATA
• 1 HDMI
• 2 conectores de áudio de 3,5mm (entrada/saída)
• 1 COM (para conexão de sistema POS)

Resolução de saída de vídeo 
suportada

1920 x 1080 (1080p), 60 Hz

Tamanho (AxLxP) 165 x 100 x 225,5 mm

Peso 0,9 kg

LAN Gigabit (RJ-45) x 1

Dispositivos USB suportados Pendrive, teclado, mouse, joystick, no-break (fonte de energia ininterrupta)

Tensão de alimentação de entrada 
CA

100 V a 240 V CA

Frequência de alimentação 50Hz a 60Hz, monofásico

Temperatura operacional
Adaptador: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Chassis: 5 °C a 45 °C (40 °F a 113 °F)

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)

Umidade relativa 5% a 95% de UR

Consumo de energia 13,64 W, 46,57 BTU/h

Certificações de agências FCC Classe B, CE Classe B, BSMI Classe B
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Especificação geral

Sistema de arquivos
• Interno: ext4
• Externo: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (somente leitura)

Tipo de RAID compatível

• Synology Hybrid RAID (SHR)
• Basic
• JBOD
• RAID 0
• RAID 1
• RAID 5 (com Unidade de expansão Synology DX5171)
• RAID 6 (com Unidade de expansão Synology DX5171)

Gerenciamento de armazenamento
• Tamanho máximo do volume único: 16TB
• Volume interno máximo: 256
• Máximo de pastas compartilhadas: 256

Surveillance Station

Nº máximo de câmeras IP 12 canais (360 FPS a 720p)

Suporte a câmera IP

• Codecs de vídeo: MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, e H.265 (MxPEG e H.265 não são compatíveis com Local Display)
• Codecs de áudio: PCM, AAC, AMR, G.711 e G.726
• Ajuste fino da taxa de bits da câmera através de controle de taxa de bits constante e variável
• ONVIF™ 2.6, certificada para Profile S, Profile G para gravação de borda

Visualização ao vivo

• Compatível com Pan Tilt Zoom (PTZ) com velocidade de PTZ configurável
• Controles de câmera na tela: zoom da câmera, foco, ajuste da íris, panorâmica automática e rastreamento automático de objeto
• E-Map, Instantâneo e Editor de instantâneo suportados para edição instantânea após a captura
• Configurações de qualidade de vídeo: controle de taxa de bits, qualidade da imagem, resolução e FPS
• Joystick suportado para fácil navegação
• Painel de alerta para exibição rápida dos eventos acionados mais recentemente
• Layout personalizável e suporte à visualização de câmera sequencial

Gravação

• Modos de gravação suportados: manual, contínuo, detecção de movimento, alarme de E/S, regra de ação e personalizado
• Formatos de gravação: MP4
• O modo de gravação personalizado pode ser configurado como uma combinação de eventos condicionais, incluindo a detecção de 

movimento, a detecção de áudio, a detecção de adulteração e entrada de alarme
• Gravação de borda no cartão SD de certas câmeras compatíveis
• Tempo de pré e pós-gravação configuráveis

Reprodução

• Layouts personalizáveis para a reprodução na linha do tempo
• Os controles de reprodução incluem pausa, parada, gravação anterior, próxima gravação, avanço rápido, câmera lenta, quadro a quadro e 

ampliação/redução digital
• Marca d'água integrada para integridade de evidências
• Os aprimoramentos da imagem incluem brilho, contraste, saturação e nitidez (apenas cliente Web)

Gerenciamento

• Crie e gerencie diferentes privilégios de usuários
• Gire vídeos gravados por dias de arquivamento ou tamanho de armazenamento
• Notificação de evento suportada via SMS, e-mail e dispositivos móveis através do DS cam
• É possível fazer backup das gravações em um armazenamento externo ou servidor remoto
• Servidor NTP integrado
• Túnel compatível: MPEG-4, H264 via RTSP sobre TCP, UDP e HTTP

Aplicativos para iOS/Android™ DS file, DS finder, DS cam

Outros pacotes File Station, VPN Server, Storage Analyzer, Hyper Backup

Suporte a cliente de área de 
trabalho do Surveilance

Windows 7 e 10, Mac OS X® 10.11 em diante

Navegadores compatíveis Internet Explorer® 11 (exceto Microsoft Edge), Safari® 10 em diante

Linguagem da interface
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  



SYNOLOGY INC.

A Synology dedica-se a aproveitar ao máximo as mais recentes tecnologias para oferecer às empresas e aos usuários domésticos maneiras confiáveis e acessíveis 
de centralizar o armazenamento de dados, simplificar o backup de dados, compartilhar e sincronizar arquivos entre diferentes plataformas, e acessar dados de 
forma móvel. A Synology tem como objetivo oferecer produtos com recursos de ponta e o melhor atendimento ao cliente.

Copyright © 2019, Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logotipo da Synology são marcas comerciais ou marcas registradas da Synology Inc. 
Outros nomes de produtos e empresas mencionados aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. A Synology pode fazer alterações nas 
especificações e descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

NVR1218-2019-PTB-REV003

Sede
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan, Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Ambiente e pacotes

Ambiente Em conformidade com RoHS

Conteúdo da embalagem

• Unidade principal do NVR1218
• Fonte de alimentação CA
• Cabo LAN RJ-45
• Dongle de instalação USB
• Guia de Instalação Rápida
• Pacote de acessórios

Acessórios opcionais Unidade de expansão Synology DX517, Pacote de licença de dispositivo de vigilância

Garantia 3 anos3

*As especificações do modelo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.
1. Para configurar o NVR1218 sem uma conexão à Internet, é necessário um monitor HDMI, um mouse USB e o dongle do pacote instalação USB. Nesse cenário, o NVR1218 suporta 

até 4 câmaras IP com as licenças de câmara pré-instaladas. Consulte o Guia de instalação rápida para obter detalhes.
2. O NVR1218 é compatível com um Synology DX517, vendido separadamente.
3. A garantia de 5 anos está disponível como um pacote opcional com o EW201, serviço complementar de 2 anos garantia estendida. Visite https://www.synology.com/products/

Extended_Warranty para obter mais informações sobre disponibilidade. O período de garantia começa a partir da data de compra, conforme indicado no recibo de compra. Veja 
mais informações em https://www.synology.com/company/legal/warranty.

China

Synology Shanghai

200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. 
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Reino Unido

Synology UK Ltd.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, 
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

França

Synology France SARL

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France 
Tel.: +33 147 176288

Alemanha

Synology GmbH

Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf 
Deutschland 
Tel.: +49 211 9666 9666

América do Norte e do Sul

Synology America Corp.

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, 
WA98006, USA 
Tel.: +1 425 818 1587

Japão

Synology Japan Co., Ltd

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-0031, Japan


