
Gravador de 
vídeo para rede

ND8301
Software VAST Incorporado – Saída de Vídeo local em Full HD • 
Integração completa com câmeras para rede VIVOTEK

VIVOTEK ND8301 é um Gravador de vídeo para rede de 8 canais 
projetado para aplicações sofisticadas de gravação. Este gravador 
é equipado com um Processador Intel Dual-core Atom com uma 
velocidade de gravação máxima de 96 Mbps. A configuração RAID 
0/1 é suportada com o uso de dois discos rígidos removíveis para 
eficiência de backup com uma porta eSATA externa para expansão 
adicional. O primeiro tipo de desktop para NVRs da VIVOTEK com 
uma porta de saída de vídeo local está agora disponível com 
resolução full HD (1920x1080), eliminando a necessidade de um 
PC em separado para assistir vídeos gravados nessa unidade. A 
configuração de parâmetros como, por exemplo, IP, disco rígido e 
as configurações básicas da câmera podem ser facilmente 
realizados com o tutorial de configuração, tornando o NVR modelo 
ND8301 o produto mais fácil no que se refere à facilidade de uso já 
disponibilizado. Quando conectar o ND8301 a mais de uma câmera 
de mesmo modelo da VIVOTEK, o programa "Shepherd" pode ser 
utilizado para duplicar os ajustes de configuração para múltiplas 
câmeras.

O sistema operacional instalado no gravador ND8301 é o software 
VAST de gerenciamento central profissional da VIVOTEK, 
permitindo o gerenciamento simples e efetivo de um sistema de 
vigi lância uti l izando os programas LiveClient e Playback. 
Considerando que as características das câmeras VIVOTEK estão 
plenamente integradas no VAST, tecnologias de ponta como, por 
exemplo, SVC e Activity Adaptive Recording (Gravação adaptável à 
atividade) podem ser utilizadas para economizar a largura de 
banda e aperfeiçoar a gravação. Um servidor CMS rodando o 
software VAST também pode controlar diretamente o gravador 
ND8301; a compatibilidade com o aplicativo iViewer permite o 
acesso remoto ao ND8301 em dispositivos portáteis. Por meio da 
integração de todos o componentes simultaneamente utilizando o 
gravador ND8301 da VIVOTEK, as câmeras para rede, software 
VAST e iViewer, os usuários podem operar um sistema de 
vigilância inteiramente equipado e robusto da próxima geração.

● Processador Dual-core Intel® AtomTM   
● RAID 0, 1 para uma gravação eficiente e confiável
● Bandeja com 2 baias para discos rígidos removíveis, 
   máx. 6TB
● Interface eSATA externa
● Display local completo para visualização em Full HD
● Design do NVR tipo desktop standalone
● Portas Ethernet Dual Gigabit
● 4 portas USB
● Tamanho compacto: 315 mm (L) x 220 mm (P) x 75 mm (A)

Hardware

● Fácil instalação e configuração (Shepherd/Setup Wizard)
● VAST instalado (LiveClient/Playback)
● Visualização ao vivo em tempo real de 8 canais e 
   reprodução sincronizada de 4 canais
● SVC/H.264, MPEG-4 e MJPEG
● Múltiplos tipos de gravação e fontes do acionador 
   de eventos
● Múltiplos modos de busca de vídeo
● E-map
● Suportado por software de gerenciamento central VAST
● Integração completa com câmeras para rede VIVOTEK
● Suporte para VIVOTEK iViewer (iOS/Android)

Software

Características
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CPU: Dual-core Intel® AtomTM 
RAM: 2GB DDRIII
Sistema operacional instalado: Windows 7

8 canais

2 Discos rígidos removíveis de 3,5" SATA I/II, até 6TB
1 interface eSATA externa
RAID 0, 1

2 x Gigabit, RJ45
4 x USB 2.0
1 x RS232

Integração completa com câmeras para rede VIVOTEK

"Setup Wizard" para configuração fácil da Rede/Disco Rígido/Câmera

IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
2 portas Ethernet Gigabit

Rendimento: Máx. de 96 Mbps
Política de gravação: Gravação programada (modos: evento/contínua), gravação 
manual
Compressão de vídeo: SVC/H.264/MJPEG/MPEG-4
Resolução: Gravação de até 5 Megpixel
Formato: 3GPP
Recirculação automática: Ajuste da capacidade intermediária, ajuste de tempo
Gravação adaptável à atividade

Formato: AVI/3GPP/EXE

Layout da exibição: 1X1/2X2/3X3/4X4/5X5/1+5/1+12/1+31
E-map
Captura instantânea
PiP
Desempenho do display (modo de exibição):
MPEG-4: 2 fluxos 30 fps @ 1080p; 12 fluxos 30 fps @ CIF
H.264: 1 fluxo 30 fps @ 1080p; 7 fluxos 30 fps @ CIF
Patrulha automática (Layout de exibição)
Controle de Pan/Tilt/Zoom das câmeras VIVOTEK
Notificação instantânea de evento
Resposta instantânea: 20 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 15 min.
Saída de vídeo local em Full HD por meio do conector VGA

Sistema

Canais

Armazenamento

Conectores

Compatibilidade das câmeras

Configuração fácil

Operações em rede

Gravação

Exportação

LiveClient Local

Layout de exibição: 1X1/2X2/3X3/4X4/1+5/1+12
Modo de reprodução: Reprodução, pausa, parada, intervalo de tempo do 
próximo/anterior - próximo/quadro, controle de velocidade
Modo de busca: Navegação/horário/evento
Marcador

Fonte de acionamento: movimento, temperatura, sabotagem, DI/O, IR, PIR, IVA, 
perda de vídeo, erro de gravação, status da gravação, status da conexão em uma 
estação secundária, status da conexão no armazenamento, status da capacidade 
de armazenamento, status da licença, status da rede e status da memória.
Ações: Email, início da gravação, movimentação para a posição pré-ajustada, Ajuste 
DO, mensagem curta GSM e envio de comando CGI

5 níveis de funções de usuários
Acesso de usuários de múltiplos níveis com proteção por senha

Backup manual/programado

VIVOTEK iViewer (OS/Android)

315 mm (L) x 220 mm (P) x 75 mm (A)

Líquido: 2270 g (sem Disco rígido)

1 para status da alimentação
1 para status do disco rígido

Entrada: 100-240V CA, 50-60 Hz
Saída: 12V CC, 5A (60 W)
Consumo: Máx. 31W

CE, FCC Classe B, VCCI, C-Tick

Temperatura: 0°C a 40°C
Umidade: 20% a 95% de umidade relativa

24 meses

Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, chinês tradicional, chinês simplificado, 
japonês, português, tcheco

Conteúdo do CD: Manual do usuário, guia de instalação rápida, Installation Wizard 
2, Liveclient, Reprodução
Outros: Guia de instalação rápida, cartão de garantia, adaptador para o cabo de 
força.

Reprodução local

Gerenciamento de eventos/ações

Segurança

Backup

Suporte Mobile APP

Dimensões

Peso

LED indicador

Adaptador para o cabo de força

Aprovações

Ambientes operacionais

Garantia

Idiomas

Acessórios fornecidos

Especificações técnicas

Dimensões

220 mm

75 m
m

315 mm

N°. da peça

Aplicação

Local 1

VAST
Local 2

Local 3

Internet

Cadeias de lojas em múltiplos locais

ND8301, USA
ND8301, EU
ND8301, UKB
ND8301, AUN
ND8301, MEXICO

100086800G
100086810G
100086820G
100086830G
100086900G


