NetRex
Box
Výkonné lokální úložiště pro
archivaci nahrávek s řadou
dalších pokročilých funkcí.

Jděte na to chytře

Nahrávejte...
NetRex Box je předkonfigurované lokální síťové úložiště s nekompromisním
výkonem a pokročilou funkcionalitou
umožňující maximálně efektivní ukládání záznamu v té nejlepší možné kvalitě.

Variabilita provedení i diskové kapacity
vám umožní zvolit si zařízení přesně
odpovídající vaším potřebám. Rozviňte
naplno potenciál vašeho dohledového
systému.

Objevte do detailů propracované záznamové zařízení
OBROVSKÝ VÝKON
Nenechte se omezovat!
Výkonný čtyřjádrový Intel

rozšíření. Vaše úložiště
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TRANSKÓDOVÁNÍ VIDEA
Zbytečně nečekejte! NetRex
Box automaticky převádí
uložené nahrávky do
optimálního rozlišení, které
je vhodné pro dané zařízení
nebo datovou síť. Tím je
zajištěna rychlá dostupnost
přehrávání je prohlížení
záznamu ještě komfortnější.
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KAMERA 2

KAMERA 3
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APLIKACE
ANDROID / IOS

VIDEO APLIKACE
Chtějte více! Výkonné
NetRex Boxy
umožňují rozšíření
funkcionality pomocí
řady volitelných video
aplikací. Přenášejte živý
obraz i vlastní HTML
obsah na libovolný
připojený monitor
nebo proměňte

SNADNÁ INSTALACE
Nezdržujte se. NetRex
Box pouze připojíte
ethernetovým kabelem
do stejného segmentu sítě
jako kamery a zapnete jej.
Zapomeňte na nutnost
veřejné IP adresy nebo
složitou konfiguraci pro
získání vzdáleného přístupu
k zařízení tak, jak je tomu u
ostatních systémů.
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NetRex Boxu. To vše

WEBOVÉ
ROZHRANÍ
NA PC / NTB

KAMERA 1

D

verzi až po 24 TB

architekturou a odladěným
operačním systémem
zvládne bez problémů
připojení až 64 kamer. I přes
toto vytížení zůstává NetRex
Boxu dostatek výkonu pro
případné další aplikace, které

H

VARIABILITA
ÚLOŽIŠTĚ
Zvolte velikost dle
vašich potřeb! Lokální
síťové videorekordéry
NetRex nabízí
úložnou kapacitu
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Platforma
NETREX
BOX

VEŘEJNÝ
MONITOR

API
PRO SYSTÉMY
3. STRAN

systém rozpoznávání
registračních značek
vozidel.

AUTOMATICKÁ
KONTROLA
Buďte v klidu. NetRex Box
neustále komunikuje s
centrální platformou a na
případné funkční problémy
ihned upozorní. Nekorektní
ukládání záznamu či
odpojení zařízení okamžitě
oznámí e-mailem nebo SMS
(Push) zprávou.
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NÍZKÁ SPOTŘEBA
Myslete ekonomicky i
ekologicky! NetRex Boxy
vynikají velmi malou
spotřebou elektřiny a tím
snižují provozní náklady i
šetří přírodu. Zapomeňte
na energeticky náročná
úložiště. NetRex Box vám v
porovnání s klasickým PC
ušetří až 3 000 Kč za rok.
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KOMPAKTNÍ
ROZMĚRY
Neuskromňujte se!
NetRex Boxy vám
zaberou minimum
prostoru. Desktopovou
(V) x 63 mm (Š) x 220
mm (H) pohodlně
umístíte kamkoliv
na stůl, zeď nebo do
zázemí. Serverová
pouhých 1U vám šetří
cenné a drahé místo
ve vaší rackové skříni.
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VZDÁLENÝ
UPGRADE
Mějte vždy nejnovější
software! Centrální
NetRex platforma
zajistí bezpečnou a
pravidelnou aktualizaci
NetRex Boxu, ať se
nachází kdekoliv.
Nezdržujte se
zbytečnými operacemi
a nechte údržbu vašich
lokálních úložišť na nás.

Nenechte podstatné věci uniknout
MAXIMÁLNÍ DETAILY
Využijte naplno potenciál HDTV a 4K IP
kamer. NetRex Box umožní nahrávání datově
náročných záznamů ve vysokých rozlišeních a
snímkovacích frekvencích, které není možné
standardními

internetovými linkami přenést k uložení
na centrální platformu NetRex. To vše při
zachování komfortního přístupu k nahrávkám
odkudkoliv přes webové rozhraní.

INTEGRITA DAT
Nahrávejte chytře. Kombinace kvalitního
lokálního záznamu a nahrávání na NetRex
platformu v nižším rozlišení je optimálním
řešením pro zajištění integrity obrazových i
zvukových dat.

Vzdálené nahrávání je kvalitní zálohou v
případě odcizení či zničení NetRex Boxu.
Lokální záznam vám naopak zajistí data i v
případě výpadku Internetu v dané lokalitě.

NETREX STANDARD
Spolehněte se. NetRex Box je výsledkem
dlouhodobé práce našeho velmi zkušeného
vývojového týmu. Stejně jako u NetRex služeb
i zde velmi detailně rozumíme použitým
technologiím a díky

tomu jsme schopni zařízení neustále
zdokonalovat i pružně reagovat na požadavky
ze strany zákazníků. S námi neuděláte chybu.

NETREX BOX

DESKTOP

RACKMOUNT

NB1130 (1 TB)
NB1230 (2 TB)
NB1330 (3 TB)
NB1430 (4 TB)
NB1630 (6 TB)
NB1830 (8 TB)

Cena

Maximální počet připojených kamer

6 999
7 999
8 999
9 999
11 999
13 999

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

NB4135 (3 TB) 19 999
NB4235 (6 TB) 22 999
NB4335 (9 TB) 25 999
NB4435 (12 TB) 29 999
NB4635 (18 TB) 41 999
NB4835 (24 TB) 49 999

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

až 64

až 64

Paměť

4 GB (DDR3 1 333 MHz)

4 GB (DDR3 1 333 MHz)

Pevné disky

1x SATA 6 Gb/s 7 200 ot/s

4x SATA 6 Gb/s 7 200 ot/s

RAID

Ne

RAID 5

Dostupná kapacita

1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 TB

3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 TB

Síťová karta

1x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Formát dat

H.264

H.264

Transkódování videa

Ano

Ano

Podpora video aplikací

Ano

Ano

Ukládání záznamu na externí zařízení

Ano
(1x USB 3.0, 2x USB 2.0)

Ano
(2x USB 3.0, 2x USB 2.0)

Možnost připojení externího monitoru

Ano
(1x HDMI, 1x VGA)

Ano
(1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA)

Nepřetržitý dohled nad funkčností zařízení 24 x 7

Ano

Ano

Podpora UPS

Ano

Ano

Napájení

DC 18,5 V 3,5 A

AC 100 - 240V

Maximální spotřeba

25 W

55 W

Rozměry

220 x 197x 63 mm

437 x 503 x 43 mm

Hmotnost

2,0 kg

14,1 kg

Provozní podmínky

5 °C - 35 °C

5 °C - 35 °C

Procesor

Kdo jsme
NetRex je přední IT společností nabízející služby hostovaného videa
pro profesionální instalace. Od roku 2006 neustále zkoumáme
a objevujeme nové možnosti nasazení moderních síťových
technologií s všudypřítomným Internetem a snažíme se přinášet
nové možnosti zajištění bezpečí, lepší kontrolu nebo zvýšení
efektivity práce.

evropských zemí. Disponujeme silným vývojovým týmem a úzká
spolupráce s předním výrobcem IP kamer, švédskou firmou Axis
Communications AB, nám umožňuje operativní řešení i těch
nejnáročnějších požadavků zákazníků. Věříme, že naše služby pod
hlavičkou „NetRex - Vaše třetí oko“ osloví i vás.

QR contact

NetRex s.r.o., U Nikolajky 9
150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.: +420 226 258 021
Fax: +420 226 258 022

E-mail: info@netrex.cz
Web: www.netrex.cz

