
Solução de Vigilância Privada Tudo-em-um, sem necessidade 
de PC
O Network Video Recorder da Synology NVR216 torna simples a monitorização e reprodução 
de vigilância. Após a configuração inicial, os utilizadores podem simplesmente ligar um 
monitor HDMI e teclado/rato para configurar a sua Surveillance Station sem recorrer 
a um PC. Synology NVR216 suporta gravação vídeo de até 9 câmaras em rede e cada 
câmara pode ser configurada para até 5 megapíxeis de resolução. Sem ser necessário um 
computador dispendioso, o NVR216 é uma solução compacta, tudo em um para monitorizar 
feeds ao vivo, alterar definições de câmara IP, e até percorrer filmagens armazenadas.

Interface Intuitiva e Ampla Compatibilidade
Graças às funcionalidades versáteis da Surveillance Station, NVR216 é adequada a lojas ou 
pequenas empresas. NVR216 tem um total de três portas USB sendo uma das portas USB 
USB 3.0. Os utilizadores podem ligar um rato, teclado, ou joystick para navegar facilmente 
entre diferentes transmissões de câmara e usar a porta de entrada áudio para ligar um 
microfone e comunicar através de câmaras com áudio de duas vias ativado. Caso haja uma 
falha de energia, NVR216 é compatível com uma Uninterruptible Power Supply (Fonte de 
Alimentação Ininterrupta, UPS) para garantir que existe alimentação contínua, e que pode 
encerrar em segurança antes de a bateria da UPS se esgotar.

Solução de segurança 24 horas por dia para todos
Synology Surveillance Station fornece uma interface centralizada para gerir e monitorizar 
câmaras IP na sua loja, escritório ou casa. Além da sua configuração intuitiva e experiência de 
utilizador sem complicações, a Surveillance Station disponibiliza um painel de Vista ao Vivo 
com operações no ecrã, ferramentas analíticas inteligentes, como a deteção de movimento 
e um sistema de alerta que envia notificações instantâneas através de DS cam, SMS e e-mail, 
sempre que é detetado comportamento suspeito.

Network Video Recorder NVR216
O Network Video Recorder NVR216 da Synology é a primeira solução Synology para vigilância 
privada, eficiente em termos energéticos, tudo em um, sem PC. Com uma saída HDMI 
dedicada para apresentar a Surveillance Station a 1080p num monitor sem ser necessário um 
computador. NVR216 suporta até 9 canais de transmissão ao vivo de 720p/30fps. É também 
possível o suporte para resoluções até 5 megapixel com menos FPS ou menos canais.

 ● Saída HDMI a 1080p para 
monitorização extensa e interativa 

 ● Pré-instalação e licenças para 4 
câmaras

 ● Fácil de implementar e usar

 ● Capacidade de armazenamento 
expansível até a 7 discos rígidos 
com DX513

 ● NVR económica, 24/7 abaixo dos 
15 W

 ● Aplicações móveis preparadas 
para vigilância mesmo enquanto 
viaja

Destaques



Armazenamento de gravação expansível para necessidades 
crescentes
O NVR216 possui uma porta eSATA, permitindo a ligação a uma Unidade de Expansão 
Synology DX5131 para expandir o armazenamento de 2 a 7 unidades. Com DX513 ligado, 
os utilizadores podem criar um volume RAID 5, RAID 6 para aumentar ainda mais o espaço 
utilizável e proteger filmagens valiosas.

Eficiente em termos energéticos & pouco dispendioso
NVR216 está concebida com eficiência energética em mente. É extremamente silenciosa 
e requer apenas 14,14 W quando ligada a 9 canais de transmissão de câmaras e gravação 
contínua. Consome tanta energia como uma lâmpada de baixo consumo. Como uma solução 
de vigilância sem recurso a PC, o NVR216 economiza nos custos com equipamento e energia 
a longo prazo.

Todos os produtos Synology são fabricados com peças em conformidade com a diretiva 
RoHS e embalados com materiais reciclados. A Synology reconhece a sua responsabilidade 
como cidadão global e trabalha continuamente para reduzir o impacto ambiental de cada 
produto fabricado.

Expansibilidade flexível

O NVR216 pode expandir a sua capacidade 
de forma dinâmica e aumentar volumes pela 
unidade de expansão para maior capacidade 
de armazenamento.

Uma solução de vigilância completa, sem um computador dispendioso

Ligue o Synology NVR216 a um monitor HDMI e usufrua de uma solução de vigilância sem PC, para gravar até 9 câmaras de rede em simultâneo.



Especificações técnicas
Hardware

Configuração NVR216 suporta até 9 câmaras no total e é fornecido com pré-instalação e licenças para 4 câmaras.

CPU NVR SoC dual-core integrado, a 1,0 Ghz

Tamanho da RAM DDR3 1GB

Tipo de unidade compatível 3,5”/2,5” SATA x 2 (discos rígidos não incluídos). Necessários suportes para disco, nas unidades de 2,5".)

Capacidade máxima interna total 20 TB (discos rígidos de 10 TB x 2) (a capacidade real difere consoante os tipos de volume)

Portas externas USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, eSATA x 1, HDMI x 1, tomada áudio de 3,5 mm x 2 (entrada/saída)

Resolução de saída vídeo suportada 1920 x 1080 (1080p), 60 Hz

Tamanho (A x L x P) 165 x 100 x 225,5 mm

Peso 0,9 kg

LAN Gigabit (RJ-45) x 1

Dispositivos USB suportados Armazenamento USB, teclado, rato, fonte de alimentação ininterrupta (UPS), joystick

Tensão da potência de entrada CA 100 V a 240 V CA

Frequência da tensão 50 Hz a 60 Hz, monofásico

Temperatura de funcionamento 5°C a 45 °C (40 °F a 113 °F)

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

Humidade relativa 5% a 95% HR

Consumo de energia 14,14W, 48,28BTU/hr

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

Geral
Sistema de ficheiros Interno: ext4; externo: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (apenas de leitura)

Gestão de armazenamento Tamanho máx. de volume único: 16 TB, Máximo de volume interno: 256, Número máximo de pastas partilhadas: 256

Tipo de RAID suportado Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1; com Unidade de Expansão Synology DX5131: RAID 5, RAID 6

Utilizador / Grupo Número máx. de contas do utilizador: 1024, Número máximo de grupos: 256

Serviço de diretório Integração Windows AD, Integração de LDAP

Segurança Bloqueio automático de IP, ligação HTTPS

Utilitários Synology Web Assistant, Synology Assistant, Evidence Integrity Authenticator

Clientes suportados Windows XP e posterior, Mac OS X®10.7 e posterior, Ubuntu 12 e posterior

Browsers suportados Firefox®, Internet Explorer® 11 e posterior (exceto Microsoft Edge), Safari® 7 e posterior

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

Ligações e botões

1 Indicador LED 2 Botão de energia 3 Saída áudio 4 Entrada áudio

5 Porta USB 3.0 6 Saída HDMI 7 Botão Reset 8 Porta eSATA

9 Porta de energia 10 Porta USB 2.0 11 Porta LAN Gigabit (RJ-45) 12 Ranhura de Segurança Kensington
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SYNOLOGY INC.
A Synology dedica-se a retirar todas as vantagens das tecnologias mais recentes para proporcionar aos utilizadores comerciais e particulares as formas mais acessíveis e fiáveis para 
centralizar o armazenamento de dados, simplificar a execução de cópias de segurança de dados, partilhar e sincronizar ficheiros em diferentes plataformas e aceder aos dados em 
qualquer local. A Synology tem por objetivo disponibilizar produtos com funcionalidades avançadas e oferecer os melhores serviços de atendimento ao cliente.
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Surveillance Station
Máx. de câmaras IP 9 canais 

Suporte para câmaras

Codec vídeo: MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264 e H.265 (MxPEG e H.265 não são suportados com Local Display)
Codec áudio: PCM, AAC, AMR, G.711, G.726
Suporte para controlo de bitrate constante e variável para ajustar o bitrate da câmara
ONVIF™ 2.4, certificação para Perfil S, Perfil G para gravação edge

Visualização em direto

Pan Tilt Zoom (PTZ) suportado com velocidade PTZ configurável
Controlos da câmara no ecrã incluindo zoom focagem, ajuste da íris, deslocação automática e seguimento automático de objetos
E-Map & Snapshot, editor de Snapshot suportado para edição instantânea depois de tirado um instantâneo
Definições da qualidade vídeo incluindo controlo bitrate, qualidade de imagem, resolução e FPS
Joystick suportado para fácil navegação
Painel de alerta para mostrar rapidamente o mais recente evento acionado

Gravação

Modos de gravação incluem manual, contínuo, deteção de movimento, alarme I/O, regra de ação, e personalizada
Formatos de gravação: MP4
O modo personalizado de gravação pode ser configurado como uma combinação de eventos condicionais, incluindo deteção de movimento, deteção 
áudio, deteção de tentativas de adulteração e entrada de alarme
Gravação Edge no cartão SD de certas câmaras suportadas
Hora de pré-gravação e pós-gravação configurável

Reprodução de gravações

Disposições personalizáveis para reprodução na Cronologia
Controlos de reprodução incluem pausar, parar, gravação anterior, gravação seguinte, avanço rápido, câmara lenta, fotograma a fotograma, e 
ampliação/afastamento digital
Marca de água embutida para integridade de provas
Melhoramentos de imagem incluindo luminosidade, contraste, saturação e nitidez (apenas cliente web)

Gestão

Crie e administre diferentes privilégios de utilizador
Rode vídeos gravados por dias arquivados ou tamanho de armazenamento
Notificação de evento suportada por SMS, e-mail e dispositivos móveis através de DS cam
As gravações podem ser salvaguardadas num armazenamento externo ou servidor remoto
Servidor NTP integrado
Túnel suportado: MPEG-4, H264 via RTSP sobre TCP, UDP e HTTP

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

Mais aplicações File Station, VPN Server, Conselheiro de Segurança, Centro de Registos, Cópia de segurança de rede, Cópia de segurança de configuração de DSM

Ambiente e embalamento
Ambiente Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem Unidade principal NVR216, transformador CA, cabo RJ-45 LAN

Acessórios opcionais Suporte de discos (Tipo C), Unidade de Expansão Synology DX513, Pacote de Licenças de Dispositivo de Vigilância

Garantia 3 anos

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter informações mais recentes.
1. NVR216 suporta um Synology DX513, vendido separadamente.


