
Aimetis E4000 Series™

O Appliance Aimetis de Segurança Física (PSA) Série E4000 foi desenvolvido especialmente para o 
software de gerenciamento de vídeo e analíticos Aimetis Symphony, criando uma plataforma de monitoramento de vídeo 
de alta performance para até 32 câmeras. Com design fanless the alta robustez e alta flexibilidade na instalação torna a 
Série E4000 a solução ideal para ambientes  com pouco espaço como pequenas lojas, postos de gasolina e áreas severas. 

O processador onboard Intel® Celeron® proporciona um desempenho inigualável com baixa geração de calor e 
necessidade de arrefecimento mínimas, resultando em maior estabilidade e vida útil. A caixa de alumínio resistente 
com barbatanas de dispersão de calor retira do processador o excesso de calor e permite com que o sistema opere em 
ambientes agressivos para PC’s comerciais. Para fornecer flexibilidade à instalação, o E4000 pode ser montado em rack ou 
parede.

Physical Security Appliance

• Powered pelo Software de Gerenciamento de Vídeo 
Inteligente Aimetis Symphony

• Small fanless form factor com disco hot swappable de 
3.5

• Grande Variedade de Câmeras Suportadas

• Integração com I/O

• Suporte para Analíticos Embarcados nas Câmeras ou 
em Servidores

• Opções de Visualização através do Client Windows, 
web ou equipamentos iOS ou Android

• Servidores DHCP e SMTP embarcados simplicando a 
configuração de redes isoladas de cameras

• Opções de Instalação Flexível como montage em 
parede, DIN rail ou desktop

• Appliance gerenciado centralmente via Aimetis 
Enterprise Manager™

Destaques
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Modelo E4020 E4040

SO Win 10

Armazenamento 2TB 4TB
Software Video Management Symphony Standard
Licença para câmeras incluída 8 16

Ethernet 2x GbE 

USB 4
I/O integrado 4/4

Protocolos de rede DHCP, SMTP, SNMP
Expansão de armazenamento 
(extended storage) Com NAS

ONVIF Sim
Temperatura operacional 0 to 400C
Dimensões (mm) 268W x 174D x 44H
Peso 3,1KG
Tensão de entrada 12VDC
Conformidade CE, FCC, RoHs
Kit de montagem Encaixe para parede e trilho DIN incluídos 
Garantia 3 anos
Informações para pedidos AIM-E4020 AIM-E4040

Features and Specifications

Para saber mais, visite www.aimetis.com

Aimetis Symphony Software

O premiado Software de vídeo 
inteligente Aimetis Symphony oferece 
inovação, plataforma aberta de 
gerenciamento de vídeo IP, análise 
de video, intehgração com sistemas 
e gerenciamento de alarmes. Aimetis 
Symphony oferece suporte para os 
principais fabricantes de câmeras, 
fornece uma interface rica em recursos 
fáceis de usar e incorpora recursos 
amigáveis de TI para simplicar a 
administração.
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Aimetis E-Series

Add-on de Produtos

O Aimetis PSA é mais do que uma 
solução independente, pois abre as 
portas para um sem precedentes 
ecosistema  que revoluciona a forma 
como você gerencia segurança. 
Integração do PSA com Aimetis 
Outdoor Object Tracker, Thin Client e 
Aimetis Enterprise Manager trazendo 
gerenciamento centralizado de todo o 
seu sistema de segurança na ponta de 
seus dedos.


