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ÚLOŽIŠTĚ 
SLEDOVÁNÍ

Nejspolehlivější úložný 
systém pro sledování



Úložiště COLDSTORE Compact je také dostupné s 
jednotkami 8 × 2,5", nabízejícími až 16 TB dat – se 

spotřebou jen 16 W.

Systém pro sekvenční nahrávání COLDSTORE SFS™ revolučním způsobem 
zapisuje na pevný disk, přičemž nabízí extrémní spolehlivost a nízké celkové 
vlastnické náklady. 

Přední panel úložiště COLDSTORE 3U obsahuje 
systémové informace LCD a LED indikátory stavu disku

Spolehlivost zaručena
Naše lineární pole nečinných disků technologie L.A.I.D™  
v kombinaci s unikátním sekvenčním diskovým rejstříkem 
S.F.S.™ dává vzniknout ohromně jednoduchému 
systému, který dokáže poskytovat velkou kapacitu při 
nízkých nákladech. Ačkoli je koncepčně jednoduchý, 
přináší vysoce spolehlivý úložný systém i při využití těch 
nejlevnějších pevných disků, dostupných na trhu.

Nízká spotřeba, nízké náklady
Úložiště COLDSTORE používá pouze jednu desetinu 
výkonu srovnatelných systémů, je odolné proti selhání 
disku, nevyžaduje proces obnovení disku a výrazně 
snižuje vaše provozní náklady. Poskytuje snadný způsob, 
jak okamžitě získat a dopravit kritická důkazní videodata.

Disky jsou používány sekvenčně, kdy jsou všechny 
nepoužívané disky kvůli úspoře energie vypnuty, takže se 
výrazně snižuje teplota, vibrace a opotřebení – což jsou tři 
hlavní zabijáci disků. Aby bylo během kritického procesu 
zápisu dosaženo plné redundance dat, systém používá 
unikátní vzorec zápisu zrcadlově se překrývajících dvojic, 
avšak nevyžaduje dvojnásobný počet jednotek, jako tomu 
je u plně zrcadlených systémů RAID1.

Úložiště COLDSTORE využívá skutečnosti, že pouze 3 % 
obrazových dat je kdy přehráno, proto je každý disk 
vypnutý (v průměru) po 87 % doby. Hlavy disku pro čtení/
zápis řídí SFS™ a posouvá je po disku velmi podobně jako  
gramofon na vinylové desky, čímž prakticky odstraňuje 
diskové vibrace.

Díky kombinaci LAID™ a SFS™ společně s na zakázku 
navrženou hlavní základní deskou vzniká diskové pole  
s nízkou spotřebou, které málokdy vyžaduje jakékoli 
chlazení a i s plně obsazeným polem 120 TB využívá jen  
60 wattů.

Zůstaňte chladní
Protože někdy nastanou i chvíle, kdy může být nutno na 
delší dobu spustit všechny jednotky současně (například 
během hromadného vyhledávání, archivace a procesu 
přehrávání), je úložiště COLDSTORE navrženo tak, aby 
takové situace zvládalo s lehkostí, a má zabudované 
správně specifikované napájení (s možností duální za 
chodu vyměnitelné PSU) a chladicí ventilátory šasi s 
řízenou teplotou.

l  Sekvenční úložný systém připojený k 
síti

l  Ohromná kapacita 120 TB využívá jen 
60 wattů ve formátu 3U

l  Navrženo specificky pro úložiště 
sledování IP

l  Obsahuje LAID a SFS pro dlouhodobou 
životnost a spolehlivost disku

l  Žádná ztráta dat při selhání disku a není 
vyžadováno obnovení disku

l  Využívá většinu značek a modelů SATA, 
efektivní kapacita závisí na modelu

l  Jednoduchá a přímočará správa disků 
koncovým uživatelem

l  Okamžité získání důkazu při vyjmutí 
disku v kteroukoli dobu



Zadní pohled (nahoře) zobrazuje duální porty Gig-E, připojení 
alarmu/relé a možnost duálního hot-swapu PSU. 

Vezměte na vědomí, že ty dva chladicí ventilátory jsou 
ovládány softwarově, a normálně jsou vypnuté.

Díky nízké spotřebě a vysoké kapacitě se z úložiště COLDSTORE 3U stává 
ideální systém pro dlouhodobé uchovávání v délce 30 až 180 nebo více dní
Vyměnitelné jednotky, obsahující konkrétní časová období, umožňují rychlou extrakci důležitých důkazních 
údajů pro účely orgánů činných v trestním řízení

Jednoduchá správa disků
Úložiště COLDSTORE může využívat jakýkoli model a kapacitu 
3,5" disku SATA a samozřejmě jakoukoli kombinaci disků. 
Disky mohou být přidávány „za pochodu“ a budou do pole 
začleněny automaticky. Disky také mohou kdykoli 
extrahovány, a díky přísně sekvenčnímu vzorci zápisu je 
možno na čelním LCD panelu zobrazit zaznamenaný časový 
rozsah jakéhokoli disku. Na předním panelu je také možno 
zobrazit stav pole, disků, sítě a adresy IP.

Zobrazení časového rozsahu umožňuje jednoduchou 
fyzickou lokalizaci (a extrakci) konkrétního záznamu pro 
důkazní použití. Takové jednoduché, ale výkonné vlastnosti 
umožňují snadnou správu disků v poli samotnými koncovými 
uživateli.

Kromě režimu zrcadlově se překrývajících dvojic může 
úložiště COLDSTORE podle potřeby také pracovat v režimu 
jediného sekvenčního disku a v režimu sekvenčního plně 
zrcadleného páru. Tyto provozní režimy stále využívají 
vlastností úspory energie, nízké teploty, nízkých vibrací  
a nízkého opotřebení LAID a SFD, včetně jednoduché správy 
disků a okamžité extrakce důkazů.

Integrace
Systém Veracity úzce spolupracuje se společností Hanwha 
Techwin pro zajištění toho, aby s úložištěm COLDSTORE 
Compact byly kompatibilní systémy Hanwha DVR, NVR a VMS. 
O nejnovější informace o podporovaných systémech 
požádejte svůj prodejní kontakt společnosti Hanwha 
Techwin.

Systém Veracity poskytuje také komplexní SDK pro výrobce 
VMS třetích stran, kteří chtějí používat systémy pro ukládání 
dat COLDSTORE a kamery WiseNet.

Přímé ukládání Trinity™
 Úložiště COLDSTORE podporuje systémovou architekturu 
přímého ukládání TRINITY společnosti Veracity. Tento 
alternativní přístup využívá výpočetní výkon IP kamer, 
vycházející z otevřené platformy WiseNet III. 

Aplikace COLDSTREAM™ společnosti Veracity běží uvnitř 
kamer, které potom zapisují přímo do úložiště COLDSTORE 
nebo COLDSTORE Compact, což eliminuje nutnost 
hardwarového serveru NVR a drahých licencí VMS.

Systém TRINITY také podporuje širokou škálu klientských 
front-end systémů, od  Smart Security Manager společnosti 

Obrázek 1. DVR a NVR zapisují do COLDSTORE prostřednictvím sítě.
Do jednoho úložiště COLDSTORE může zapisovat víc rekordérů, nebo 

v případě potřeby může jeden rekordér zapisovat do více úložišť 
COLDSTORE. V zásadě je možno jednotlivé videozáznamy podle potřeby 
směrovat do jakékoli úložiště COLDSTORE v síti, které je pod kontrolou 

záznamového systému třetí strany.
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Hanwha až po plně funkční integrované řídicí a kontrolní systémy 
nebo PSIM. Seznam aktuálně podporovaných IP kamer  
a front-end klientských systémů si vyžádejte u svého prodejního 
kontaktu společnosti Hanwha Techwin.
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OBECNÉ

Typ pole úložiště Síť připojená k sekvenčnímu poli L.A.I.D.™ s diskovým rejstříkem S.F.S.™

Pozice pro jednotky 15 x 3,5"(včetně uzamykatelných diskových pozic) 

Rozhraní Duální gigabitový ethernet

Propustnost dat 400Mbit/sec (neomezená škálovatelnost s více jednotkami COLDSTORE)

SYSTÉM

OS Linux, vestavěný do paměti s obvody v pevné fázi.

Integrace systému Přímo z klientské aplikace třetí strany (SDK & síťové protokoly k dispozici).

Konfigurace Prostřednictvím LAN přes klientskou aplikaci Veracity nebo klientskou aplikací třetí strany.

Správa 
U předního panelu nebo prostřednictvím LAN přes klientskou aplikaci Veracity nebo 
klientskou aplikací třetí strany.

Kompatibilita
Všechny systémy COLDSTORE podporované VMS (aktuální seznam naleznete na webových 
stránkách). Přímo kompatibilní se systémovou architekturou TRINITY společnosti Veracity.

KAPACITA

Kapacita disku
Kompatibilní jsou disky SATA všech kapacit a typů
(současné maximum je 8 TB, pravděpodobně se v budoucnu zvýší)

Kapacita pole 
Maximální kapacita pole je v současné době - 120 TB (s 8TB disky)
Efektivní kapacita - zrcadlové překrývání - 112 TB
Efektivní kapacita - zrcadlený pár - 56 TB

UPOZORNĚNÍ

Poplachová relé 4 softwarově konfigurovatelná, např. selhání disku, vložení disku, vyjmutí disku, selhání PSU atd.

Poplachové vstupy 4 softwarově konfigurovatelné, např. UPS aktivní, výpadek napájení, spuštění ventilátorů atd. 

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie Typické maximum 60 wattů

Jmenovitý proud napájecího zdroje Duální PSU hot-swap (výměna za chodu) dimenzované na 320 W (viz skutečný příkon výše)

Synchronizace času prostřednictvím rozhraní NTP (doporučeno)

FYZICKÉ/ENVIRONMENTÁLNÍ

Rozměry Šířka racku 19", výška 3U, hloubka 483 mm (Š 440 mm x H 483mm x V 131mm)

Hmotnost 17,8 kg

Provozní teplota 5o C až 50o C

Relativní vlhkost vzduchu Až 85 %, nekondenzující. 

Shoda s CE, FCC, RoHS.

KÓDY PRODUKTU

CSTORE-15-3U-DU COLDSTORE 3U NO HDD

CSTORE-15-3U-DU-15TB COLDSTORE 3U 15TB

CSTORE-15-3U-DU-30TB COLDSTORE 3U 30TB

CSTORE-15-3U-DU-45TB COLDSTORE 3U 45TB

CSTORE-15-3U-DU-60TB COLDSTORE 3U 60TB

CSTORE-15-3U-DU-90TB COLDSTORE 3U 90TB

CSTORE-15-3U-DU-120TB COLDSTORE 3U 120TB

Technické údaje


