Aimetis E4000
Physical Security Appliance™
Principais Benefícios
Fácil de usar

Aimetis E4000 Series Physical
Security Appliance
Mantenha seu sistema de vigilância enxuto e dinâmico
com o Aimetis E4000 Physical Security Appliance (PSA).
O E4000 PSA é um sistema completo de gerenciamento
de vigilância por vídeo que combina hardware específico
com o gerenciamento de vídeo Aimetis Symphony™ em
um único pacote. O E4000 series é a solução ideal para
ambientes com pouco espaço, como pequenos varejos,
postos de gasolina e ambientes adversos.
O alto desempenho não precisa ser complexo.
O processador integrado Intel® Celeron® fornece um
desempenho sem igual, com baixa geração de calor e
necessidades mínimas de resfriamento, proporcionando
mais estabilidade e longevidade.
Uma estrutura resistente em alumínio, com aletas
dissipadoras de calor, elimina o calor do processador e
permite que o sistema opere em ambientes inadequados
para PCs comerciais comuns. Para proporcionar
flexibilidade de instalação, o E4000 pode ser montado
em uma parede ou em um rack, garantindo a fácil
colocação em qualquer cenário.

O Aimetis E4000 Series PSA junta o melhor software de
gerenciamento de vídeo do mercado, o suporte a análise
nativa e a geração de relatórios em um único dispositivo
fácil de usar.

Software Aimetis Symphony Integrado
O premiado VMS Aimetis Symphony está integrado
diretamente em cada E4000 PSA, garantindo a
implementação impecável de software e hardware, em
um único dispositivo, para até 32 câmeras. Não é preciso
consultar vários fornecedores de hardware e produtos
quando a melhor opção vem em um único dispositivo
de alto desempenho.

Implementação flexível
O E4000 oferece opções de implementação extremamente
flexíveis. Com baixa produção de calor, armazenamento
expansível, NAS ou interno, e formato pequeno, o PSA é a
solução perfeita para instalações com espaço limitado que
precisam de equipamentos de hardware pequenos.

Produtos complementares
Mais do que apenas uma solução autônoma, o Aimetis PSA
abre as portas para um ecossistema sem precedentes que
revoluciona o gerenciamento da segurança. A integração
perfeita do PSA com o Aimetis Outdoor Object Tracker™,
Thin Client™ e Aimetis Enterprise Manager™ coloca o
gerenciamento centralizado de todo o seu sistema de
segurança na ponta de seus dedos.
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Recursos e especificações
Modelo

E4000

SO
Armazenamento
de vídeo

*

E4010 E4020 E4040
64 GB mSATA
1 TB

2 TB

4 TB

E4060

• Operado pelo software de gerenciamento de vídeo
6 TB

Licenças base

2

4

8
2x GbE

Ethernet

24

16

4

USB

8/8

E/S integrada
Protocolos de rede

DHCP, SMTP, SNMP
Com NAS

Armazenamento

Sim

ONVIF

3,1 Kg

Tensão de entrada

12 VDC

Garantia

a configuração de redes de câmeras isoladas

268 L x 174 P x 44 A

Peso

Kit de montagem

• Suporta a instalação de até 32 câmeras
• Suporte a câmeras de diversos fabricantes
• E/S integrada
• Compatível com análise de vídeo incorporada e no PC
• As opções de visualização incluem Cliente Windows,
• Servidores SMTP e DHCP onboard facilitam

0 a 40 ˚C

Temp. operacional.

Conformidade

rígido de 3,5” compatível com hot swap

web, dispositivos iOS/Android

estendido

Dimensões (mm)

inteligente Aimetis Symphony

• Fator de forma pequeno e sem ventoinha com disco

Symphony Standard

VMS

Principais Recursos

• Opções flexíveis de instalação, opções de montagem
em parede, trilho DIN e desktop

• Gerenciamento centralizado do dispositivo através

CE, FCC, RoHs

do Aimetis Enterprise Manager

Parede, trilho DIN incluso
3 anos para hardware e software

* Fornecido pelo cliente

Alarme

Câmera IP

Sensor/Relé
Aimetis Symphony
Web Client

Aimetis E4000
Painel de alarme
Cliente móvel
Aimetis Symphony
Windows Client

Para saber mais, visite aimetis.com
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