
Opções de visualização do software:

 � Cliente Windows

 � Web

 � iPhone/iPad

 � Android

Aimetis E7000 Series™

Physical Security Appliance

Instalação rápida e simples

Projetado para minimizar o tempo de instalação e configuração, o E7000 
não requer instalação nem ativação de software. Os servidores DHCP e SMTP 
incluídos facilitam a configuração de redes de câmeras isoladas.

Fácil de usar

Com a melhor combinação do setor de gravação, gerenciamento, análise e 
geração de relatórios de vídeo, os usuários se beneficiam com o uso de uma 
única GUI que elimina a necessidade de alternar produtos de vários fornecedores.

Opções flexíveis de armazenamento

Grave vídeo em praticamente qualquer dispositivo de armazenamento, 
incluindo: interno, externo (via eSATA), NAS, cartão SD de câmera e muitos outros. 
Com o suporte à gravação em câmeras locais, a escalabilidade e disponibilidade 
gerais do sistema de vídeo aumentam, permitindo que as câmeras funcionem 
como dispositivos de armazenamento redundantes.

O Aimetis E7000 Series™ Physical Security Appliance combina um hardware de finalidade específica com o 
software de análise e gerenciamento de vídeo Aimetis Symphony™, criando uma plataforma de vigilância por vídeo 
inteligente e de alto desempenho para instalações com até 24 câmeras. Seu design robusto sem ventilador e suas 
opções flexíveis de instalação fazem do E7000 Series uma solução ideal para ambientes com espaço físico restrito, como 
pequenas lojas de varejo, postos de gasolina e ambientes com condições hostis.

Principais recursos:

 � Ampla variedade de fabricantes de 
câmeras suportados

 � Suporte a câmeras com megapixels

 � Grande capacidade de armazenamento 
interno

 � Análise de vídeo (apenas nos modelos A)

 � Fator forma pequeno, sem ventilador

 � Não é necessária instalação nem ativação 
de software

 � Opções de instalação em parede ou rack
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Software Aimetis Symphony™

O Aimetis Symphony™ é um premiado 
software de gerenciamento de vídeo 
inteligente que oferece uma plataforma 
de vídeo IP aberta e inovadora para 
gerenciamento e análise de vídeo, 
integração de sistemas e gerenciamento 
de alarmes. O Aimetis Symphony™ 
oferece suporte a muitos dos principais 
fabricantes de câmeras, fornece uma 
interface completa e fácil de usar e 
incorpora recursos que podem ser 
utilizados pelos departamentos de TI 
para simplificar a administração.

Recursos e especificações

Modelo E7020 E7040 E7020A E7040A E7060A

CPU Intel® Celeron® 847E
1,10 GHz

Intel® Core™ i7-2655LE
2,2 GHz

RAM 4 GB
SO Windows 7 Embedded
Armazenamento 2 TB 4 TB 2 TB 4 TB 6TB
Symphony Licenses:

Standard 8 16 6 14 22
Enterprise 2 2 2

Ethernet 2x GbE 
USB 4
E/S integrada 8/8

Saída do monitor VGA
Armazenamento 
estendido eSATA, NAS

ONVIF Sim
Protocolos de rede DHCP, SMTP, SNMP
Temperatura 
operacional De 0 a 400°C

Dimensões (mm) 277 (L) x 190 (P) x 67 (A)
Peso 4,3 kg
Tensão de entrada 12VDC
Conformidade CE, FCC, RoHs
Kit de instalação Parede (incluído), rack (vendido separadamente)
Garantia 2 anos
Informações para 
pedidos

AIM-E7020 AIM-E7040 AIM-E7020A AIM-E7040A AIM-E7060A

Plataforma de hardware de finalidade 
específica

O Aimetis E7000 Series é projetado para 
uma implantação flexível em qualquer 
cenário. O processador Intel® Celeron® 
ou i5 incorporado proporciona um 
desempenho sem igual com baixíssima 
geração de calor e requisitos mínimos 
de resfriamento, o que resulta em maior 
estabilidade e longevidade. Um sólido 
gabinete de alumínio com dispersores 
de calor puxa o calor do processador 
e permite a operação do sistema em 
ambientes não apropriados para PCs 
comuns. Para oferecer flexibilidade de 
instalação, o E7000 pode ser instalado na 
parece ou em rack.
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