
Komplexní soukromé řešení sledování bez počítače
Díky zařízení Synology Network Video Recorder NVR216 je monitorování a přehrávání 
sledování velice jednoduché. Po počátečním nastavení mohou uživatelé jednoduše připojit 
monitor HDMI a klávesnici s myší a nastavit tak službu Surveillance Station, aniž by bylo 
nutné používat počítač. Zařízení Synology NVR216 podporuje záznam videa až z 9 síťových 
kamer s tím, že každá kamera může být nakonfigurovaná na rozlišení až 5 megapixelů. 
Když není nutný žádný drahý počítač, představuje zařízení NVR216 kompaktní komplexní 
řešení pro monitorování živých záznamů, změnu nastavení IP kamer a dokonce i procházení 
uložených video záznamů.

Uživatelsky přátelské rozhraní a rozsáhlá kompatibilita
Díky všestranným funkcím služby Surveillance Station je zařízení NVR216 vhodné pro 
nasazení v maloobchodních prodejnách i malém měřítku. Zařízení NVR216 nabízí celkem 
tři porty USB, přičemž jeden z těchto portů USB je USB 3.0. Uživatelé mohou pomocí myši, 
klávesnice nebo pákového ovladače mezi jednotlivými datovými proudy kamer snadno 
procházet a pomocí zvukového vstupního portu připojit mikrofon a prostřednictvím kamer 
s povoleným obousměrným zvukem komunikovat. V případě výpadku napájení podporuje 
zařízení NVR216 nepřerušitelný zdroje napájení (UPS), který zajišťuje neustálé napájení a 
před vybitím baterie zařízení UPS dokáže systém bezpečně vypnout.

Řešení nepřetržitého zabezpečení pro všechny a všude
Služba Synology Surveillance Station nabízí centralizované rozhraní pro správu a 
monitorování IP kamer umístěných ve vašem obchodě, kanceláři nebo domácnosti. 
Kromě intuitivního nastavení a bezproblémového používání se služba Surveillance Station 
vyznačuje optimalizovaným panelem živého zobrazení s operacemi na obrazovce, chytrými 
analytickými nástroji, např. detektorem pohybu, a výstražným systémem, který v případě 
zjištění podezřelého chování zasílá okamžitá upozornění prostřednictvím aplikace DS cam, 
zpráv SMS a e-mailu.

Network Video Recorder NVR216
Zařízení Synology Network Video Recorder NVR216 je první komplexní a energeticky úsporné 
řešení soukromého sledování bez počítače od společnosti Synology. Poskytuje vyhrazený výstup 
HDMI k zobrazení služby Surveillance Station o rozlišení 1080p na monitoru, aniž by bylo nutné 
použít počítač. Zařízení NVR216 podporuje až 9 kanálů živého zobrazení s rozlišením od 720p / 
30 fps. Lze také podporovat rozlišení až 5 megapixelů s nižší hodnotou FPS nebo menším počtem 
kanálů.

 ● Výstup HDMI o rozlišení 1080p 
umožňuje komplexní interaktivní 
monitorování 

 ● Dostupné se 4 předinstalovanými 
licencemi na kamery

 ● Snadné nasazení a používání

 ● Kapacita úložiště rozšiřitelná 
pomocí jednotky DX513 až na 7 
pevných disků

 ● Zařízení NVR zabírá minimum místa, 
běží non stop a má spotřebu pod 
15 W

 ● Mobilní aplikace pro sledování na 
cestách

Klíčové vlastnosti



Rozšiřitelné úložiště nahrávání pro rostoucí potřeby
Zařízení NVR216 se dodává s jedním portem eSATA umožňujícím připojení rozšiřovací 
jednotky Synology DX5131 a následné rozšíření úložiště ze 2 na 7 disky. Po připojení jednotky 
DX513 mohou uživatelé vytvořit svazek RAID 5 nebo RAID 6, dále tak rozšířit použitelný 
prostor a bezpečně chránit cenné videozáznamy.

Finančně i energeticky úsporné
Zařízení NVR216 bylo vyrobeno s ohledem na úsporu energie. Je mimořádně tiché a při 
spárování s 9 kanály datových proudů z kamer a neustálém záznamu má spotřebu pouze 
14,14 W. Spotřebovává pouze tolik energie jako jedna energeticky úsporná žárovka. Jelikož 
není nutné mít počítač, představuje zařízení NVR216 dlouhodobou úsporu nákladů na 
vybavení i na energii.

Všechny produkty Synology jsou vyrobeny ze součástek splňujících omezení RoHS a jsou 
baleny v recyklovatelných materiálech. Společnost Synology si uvědomuje svou globální 
odpovědnost a neustále pracuje na omezení vlivu, který vyrobené produkty mají na životní 
prostředí.

Flexibilní škálovatelnost

U zařízení NVR216 je možné rozšiřovat 
kapacitu i za provozu a zvětšováním svazků 
v jeho rozšiřovacích jednotkách zvyšovat 
kapacitu úložiště.

Kompletní řešení sledování bez nákladného počítače

Připojte zařízení Synology NVR216 k monitoru HDMI a vychutnejte si řešení sledování se zaznamenáváním až 9 síťových kamer současně i bez 
počítače.



Technické údaje
Hardware

Konfigurace Zařízení NVR216 podporuje celkem až 9 kamer a dodává se se 4 předinstalovanými licencemi na kamery.

CPU Vestavěný NVR SoC, dvoujádrový, 1,0 GHz

Velikost paměti RAM DDR3 1 GB

Kompatibilní typ disku 3,5”/2,5” SATA x 2 (Pevné disky nejsou součástí balení. U disků 2,5” jsou potřeba držáky disků.)

Maximální interní hrubá kapacita 20 TB (10TB HDD x 2) (Skutečná kapacita se liší podle typu svazku.)

Externí porty USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, eSATA x 1, HDMI x 1, 3,5mm konektor x 2 (vstup/výstup)

Podporované výstupní rozlišení videa 1920 x 1080 (1080p), 60 Hz

Rozměry (V x Š x H) 165 x 100 x 225,5 mm

Hmotnost 0,9 kg

Síť LAN Gigabit (RJ-45) x 1

Podporovaná zařízení USB Úložiště USB, klávesnice, myš, zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), joystick

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V AC

Frekvence napájení 50 Hz až 60 Hz, jednofázové

Provozní teplota 5 °C až 45 °C (40 °F až 113 °F)

Skladovací teplota -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)

Relativní vlhkost 5% až 95% RV

Spotřeba energie 14,14 W, 48,28 BTU/hod

Úřední certifikace FCC třída B, CE třída B, BSMI třída B

Obecné
Souborový systém Interní: ext4; Externí: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (pouze čtení)

Správa úložiště Maximální velikost jednoho svazku: 16 TB, Maximální počet vnitřních svazků: 256, Maximální počet sdílených složek: 256

Podporovaný typ RAID Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1; s rozšiřovací jednotkou Synology DX5131: RAID 5, RAID 6

Uživatel / skupina Maximální počet uživatelských účtů: 1024, Maximální počet skupin: 256

Adresářová služba Integrace Windows AD, integrace LDAP

Zabezpečení Automatické blokování IP adres, brána firewall, připojení HTTPS

Nástroje Synology Web Assistant, Synology Assistant, Evidence Integrity Authenticator

Podporovaní klienti Windows XP a novější, Mac OS X® 10.7 a novější, Ubuntu 12 a novější

Podporované prohlížeče Firefox®, Internet Explorer® 11 a novější (kromě Microsoft Edge), Safari® 7 a novější

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

Připojení a tlačítka

1 Kontrolka LED 2 Tlačítko napájení 3 Výstup zvuku 4 Vstup zvuku

5 Port USB 3.0 6 Výstup HDMI 7 Tlačítko Reset 8 Port eSATA

9 Napájecí port 10 Port USB 2.0 11 Port Gigabit (RJ-45) LAN 12 Slot zabezpečení pro kabel Kensington
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Synology UK Ltd.
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Tel.: +49 211 9666 9666
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USA
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Francie
Synology France SARL
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Surveillance Station
Maximální počet IP kamer 9 kanálů 

Podpora kamer

Videokodek: MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264 a H.265 (formáty MxPEG a H.265 nejsou u aplikace Local Display podporovány)
Kodek zvuku: PCM, AAC, AMR, G.711, G.726
Podpora konstantní a proměnlivé přenosové rychlosti umožňující doladění přenosové rychlosti kamery
Certifikace ONVIF™ 2.4, Profile S, Profile G umožňující dočasné nahrávání

Živé zobrazení

Podpora funkce Pan Tilt Zoom (PTZ) s konfigurovatelnou rychlostí PTZ
Ovládání kamery z obrazovky včetně přiblížení, zaostření, úpravy barevného spektra, automatického posunu a automatického sledování objektů
Podpora E-Map a snímku, podpora editoru snímku umožňující okamžité úpravy po pořízení snímku
Nastavení kvality videa včetně ovládání přenosové rychlosti, kvality obrazu, rozlišení a frekvence snímků (FPS)
Podpora pákového ovladače umožňující snadnou navigaci
Panel výstrah umožňující rychlé zobrazení poslední aktivované události

Nahrávání

Režimy nahrávání zahrnují ruční nahrávání, nepřetržité nahrávání, detekci pohybu, poplach I/O, pravidlo akce a vlastní
Formáty nahrávání: MP4
Vlastní režim nahrávání lze nastavit jako kombinaci podmíněných událostí včetně detekce pohybu, detekce zvuku, detekce neoprávněné manipulace a 
vstupního alarmu
Dočasné nahrávání na kartu SD některých podporovaných kamer
Nastavitelná doba před nahráváním a po nahrávání

Přehrávání záznamů

Nastavitelné rozvržení přehrávání na časové ose
Mezi ovládací prvky přehrávání patří pozastavení, zastavení, předchozí záznam, další záznam, zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, snímek po 
snímku a digitální přiblížení/oddálení
Zapuštěný vodoznak jako důkaz neporušenosti
Vylepšení obrazu zahrnuje jas, kontrast, sytost a ostrost (pouze webový klient)

Správa

Vytváření a správa různých uživatelských oprávnění
Uspořádání nahraných videí podle data archivace nebo velikosti
Podporované upozornění na události prostřednictvím zpráv SMS, e-mailu a mobilních zařízení s aplikací DS cam
Záznamy lze zálohovat na externí úložný disk nebo vzdálený server
Zabudovaný server NTP
Podporovaný tunel: MPEG-4 a H264 prostřednictvím RTSP v rámci TCP, UDP a HTTP

Aplikace pro systémy iOS a Android™ DS file, DS finder, DS cam

Další aplikace File Station, VPN Server, Security Advisor, Centrum protokolů, Síťová záloha, zálohování konfigurace systému DSM

Životní prostředí a obaly
Životní prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení Hlavní jednotka NVR216, napájecí adaptér AC, kabel RJ-45 LAN

Volitelné příslušenství Držák disků (typ C), rozšiřovací jednotka Synology DX513, licenční balíček pro sledovací zařízení

Záruka 3 let

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.
1. Zařízení NVR216 podporuje jednu jednotku Synology DX513 (k zakoupení samostatně).


