
Klientalternativ:

 � Windows-klient

 � Webb

 � iPhone/iPad

 � Android

Aimetis E7000 Series™

Physical Security Appliance

Snabb och enkel installation

E7000 är utformad för att minimera installations- och inställningstiden och kräver 
därför ingen installation eller aktivering av mjukvara. De integrerade DHCP- och 
SMTP-funktionerna gör konfigurationen enklare.

Enkel att använda

E7000 har marknadens bästa kombination av videoinspelning, hantering, 
videoanalys och rapportering. Ett enda användargränssnitt gör att användaren 
inte behöver hoppa mellan flera olika programvaror eller gränssnitt.

Flexibla lagringsalternativ

Lagring kan ske på flertalet olika lagringsenheter som t.e.x: Internt, externt 
(via eSATA) eller NAS. Detta gör att E7000-serien är förberedd för framtida 
högupplösta kameror med möjligheter att bygga ut lagringskapaciteten utan att 
behöva öppna maskinen.

Aimetis E7000 Series™ Physical Security Appliance kombinerar skräddarsydd maskinvara med Aimetis Symphony™ 
programvara för videohantering och analys, vilket skapar en intelligent videoövervakningsplattform med hög prestanda 
för upp till 24 kameror. Den robusta fläktlösa utformningen och de flexibla installationsalternativen gör E7000 Series™ 
till en idealisk lösning för mindre utrymmen, som t.ex. små butiker, bensinstationer, men även för installation i stränga 
väderförhållanden.

Key Features:

 � Stöd för en mängd olika 
kameratillverkare

 � Stöd för megapixelkamera

 � Stor intern lagringskapacitet

 � Kan monteras på vägg eller i 19” stativ

 � Liten fläktlös formfaktor

 � Ingen mjukvaruinstallation eller 
-aktivering behövs

 � Förberedd för videoanalys
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Aimetis Symphony™ Software

Aimetis Symphony™ är en prisbelönt 
intelligent programvara för 
videohantering som erbjuder en 
innovativ, öppen IP-videoplattform 
för videoanalys, systemintegration 
och larmhantering. Aimetis 
Symphony™ stödjer många ledande 
kameratillverkare, har ett lättanvänt 
gränssnitt med många funktioner och 
inkluderar många IT-vänliga funktioner 
som gör hanteringen enkel.

Skräddarsydd maskinvaruplattform

Aimetis E7000-serien är utformad för 
enkel användning i alla scenarier.

Den inbyggda Intel® Celeron®- 
eller i7-processorn tillhandahåller 
enastående prestanda med mycket 
låg värmeutveckling och minimalt 
kylningsbehov, vilket leder till förbättrad 
stabilitet och livslängd. Ett robust 
aluminiumhölje med värmeskingrande 
flänsar för bort värmen från processorn 
och gör att systemet kan användas 
i miljöer som inte är lämpliga för 
kommersiella standarddatorer. För att ge 
flexibilitet vid installationen kan E7000 
monteras på väggen eller i ett stativ.
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Funktioner och specifikationer

Modell E7020A E7040A E7060A

CPU Intel® Core™ i7-2655LE
2.2 GHz

RAM 4GB
OS Win 7 på 16 GB Flash Drive

Lagringsutrymme 2TB 4TB 6TB

Symphony-licenser:
Standard 6 14 22
Enterprise 2 2 2

Ethernet 2x GbE 
USB 4
IIntegrerad I/O 8/8

Utgång monitor VGA
Utökat 
lagringsutrymme eSATA, NAS

ONVIF Yes
Nätverksprotokoll DHCP, SMTP, SNMP
Operativ temp. 0 to 400C
Mått (mm) 277B x 190D x 67H
Vikt 4,3 kg
Ingångsspänning 12VDC
Kompatibilitet CE, FCC, RoHs
Monteringssats Vägg (ingår) Stativ (säljs separat)
Garanti 2 år
Reservdelsnummer AIM-E7020A AIM-E7040A AIM-E7060A

© 2015 Aimetis Corp. Aimetis och Aimetis Symphony är registrerade varumärken eller registrerade applikationer som tillhör Aimetis Corp. i olika jurisdiktioner.
Alla övriga företagsnamn och produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive företag. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gå till  www.aimetis.com för mer information


