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ÚLOŽIŠTĚ
ŘEŠENÍ

Spolehlivé úložiště pro IP 
kamerové systémy  
v kompaktním a tichém balíčku 



COLDSTORE Compact je unikátním sekvenčním diskovým 
polem pro sledování s malými rozměry a nízkou spotřebou

Compact přináší cenami ověnčenou 
technologii COLDSTORE™ v mnohem menším 
balíčku, dokonce i s nižší spotřebou. Úložiště 
COLDSTORE Compact je díky dlouhé životnosti 
s rozšířenou spolehlivostí disku ideální pro 
vícenásobné bezobslužné servery, a to 
obzvláště v kombinaci s TRINITY™.

l  Sekvenční úložný systém připojený k 
síti

l  Navrženo specificky pro úložiště 
videosledování IP

l  Obsahuje LAID a SFS pro dlouhodobou 
životnost a spolehlivost disku

l  Až 32 TB v diskových pozicích 8 x 2,5" 
(kompatibilní s SSD)

l  Mimořádně nízká spotřeba energie – 
jen 16 wattů

l  Žádná ztráta dat při selhání disku a 
nejsou vyžadována obnovení disku

l  Kompaktní, atraktivní aluminiové šasi 
pro montáž stěnu

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 štědrou 
kapacitu za nízké ceny. Ačkoli je v 
konceptu jednoduché, poskytuje 
vysoce spolehlivý úložný systém, 
který výrazně prodlužuje 
životnost disku i s použitím těch 
nejlevnějších dostupných disků. 

Nízká spotřeba, nízké 
náklady

Úložiště COLDSTORE Compact 
používá pouze jednu desetinu 
výkonu srovnatelných systémů, je odolné proti selhání disku, nevyžaduje 
proces obnovení disku a snižuje 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 ohromně 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. Takto při zápisu nabízí 
redundanci RAID1, avšak na rozdíl od RAID1 nevyžaduje dvojnásobný 
počet disků.
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Standardní aplikace 
NVR zaznamená ze skupiny IP kamer 
a videodata externě ukládá do 
úložiště COLDSTORE Compact.

Přední panel úložiště 
COLDSTORE Compact je 

možno rychle odstranit, a 
získat tak přístup k diskovým 
jednotkám, které je možno 
snadno vkládat a odebírat.



Prodloužená životnost disku

Sekvenční diskový rejstřík uvnitř disku eliminuje vibrace z hlav pro 
čtení/zápis, a snižuje provozní teplotu. Použití sekvenčního zápisu 
zrcadlově se překrývajících dvojic v rámci pole vyžaduje v daném 
okamžiku jen dva aktivní disky, přičemž budou ostatní vypnuty. 
Takto se výrazně snižuje opotřebení a ještě se snižují vibrace a 
provozní teplota pole. Proto je každý disk v průměru vypnutý po 
75 % doby. Disky se automaticky zapínají pro přehrávání, avšak 
typické přehrávání z nezapisujících disků je vzácný, a průměrný 
pracovní cyklus téměř neovlivňuje.

Specificky navržený systém

Úložiště COLDSTORE Compact je postaveno pro na zakázku 
navržený systém na jediné desce s úsporným procesorem a s 
integrovanými přímými připojeními SATA. I plně obsazené pole 32 
TB využije pouze 16 wattů. Úsporný systém prodlužuje životnost 
elektronických komponentů, což v kombinaci s rozšířenou 
životností disku znamená velmi nízké celkové vlastnické náklady. 

Konfigurace a správa

Úložiště COLDSTORE Compact je možno velmi snadno 
konfigurovat, spravovat a sledovat prostřednictvím univerzálního 
webového konfiguračního nástroje SITESCAPE společnosti 
Veracity. Tato aplikace systému Windows umožňuje automatické 
zjišťování zařízení, konfiguraci nastavení, analýzu disků a 
diagnostiku na základní úrovni. 

Jednoduchá správa disků

Úložiště COLDSTORE Compact může využívat většinu značek, 
modelů a kapacit 2,5" disku SATA včetně jakékoli kombinace 
disků. Disky mohou být přidávány „za pochodu“ a budou do pole 
začleněny automaticky. Fyzické umístění konkrétních časových 
rozsahů lze identifikovat prostřednictvím SITESCAPE, a disky 
mohou být kdykoli extrahovány. Indikátory stavu disku LED nad 

každým slotem zobrazují zápis, volbu, selhání a připravenost k 
vyjmutí. Tyto jednoduché funkce spolu s uživatelskou přátelskostí 
SITESCAPE umožňuje snadnou správu úložiště Compact a disků 
systémovými integrátory i koncovými uživateli.

Kromě režimu zrcadlově se překrývajících dvojic může úložiště 
Compact podle potřeby také pracovat v režimu sekvenčního plně 
zrcadleného páru.

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 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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Aplikace TRINITY 
IP kamery WiseNet III s kódem COLDSTREAM společnosti 
Veracity zapisují přímo do úložiště COLDSTORE Compact. V 
tomto případě je NVR eliminováno.



©2016 Hanwha Techwin Europe Ltd. Všechna práva vyhrazena.

VZHLED A SPECIFIKACE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ
Tento dokument nesmí být za žádných okolností reprodukován, distribuován nebo měněn,
částečně ani vcelku, bez formálního povolení společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.

Wisenet, LiteNet, SSNR jsou obchodní známky společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.

Technické údaje

OBECNÉ

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

Rozhraní Gigabitový ethernet.

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

SYSTÉM

OS Vestavěný Linux.

Integrace systému Přímo z aplikace VMS třetí strany (SDK k dispozici).

Konfigurace a správa Prostřednictvím sítě LAN s využitím aplikace SITESCAPE™ nebo SDK společnosti 
Veracity.

Kompatibilita VMS
Nejnovější informace o všech podporovaných systémech VMS získáte na 
webových stránkách. Přímo kompatibilní se systémovou architekturou TRINITY™ 
společnosti Veracity

KAPACITA

Pozice pro jednotky 8 x 2,5" SATA (včetně diskových pozic).

Maximální kapacita (s disky 4 TB) Celková – 32 TB, efektivní – 28 TB. (Režim zrcadleného překrývání dvojic) (28 TB 
je dostačující pro 32 HD kamer na dobu 31 dní s 2,5 MB/s na kameru)

NAPÁJENÍ

Zdroj napájení 12 V DC, externí PSU 3A.

Spotřeba energie 16 W

SYNCHRONIZACE ČASU 

Synchronizace času prostřednictvím rozhraní NTP (doporučeno).

FYZICKÉ/ENVIRONMENTÁLNÍ

Rozměry Š 225mm, V 188mm, H 150mm. (Š 7,40, V 8,85"", H 5,90 ")

Hmotnost 3,9 kg. (8,6 lb) (bez disků). 

Montáž na zeď Montážní body kompatibilní se standardem VESA na středech 75 mm s otvory 
M4.

Provozní teplota 5 až 50 ºC (41 ºF až 122 ºF).

Chlazení Ventilátor s malou rychlostí – téměř tichý provoz.

Relativní vlhkost vzduchu Až 85 %, nekondenzující. 

Shoda s CE, FCC, RoHS.

KÓDY PRODUKTU 

CSTORE8-C  COLDSTORE Compact NO HDD

CSTORE8-C-16TB COLDSTORE Compact 16TB
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