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IPCorder – mozek IP-zabezpečovacích systémů

Zabezpečovací systém se neskládá pou-
ze z bezpečnostních kamer. Jeho podstatnou 
součástí je i zařízení pro monitorování, na-
hrávání a ovládání celého zabezpečovacího 
systému. Analogové kamery bývají většinou 
zapojeny k monitorovacímu zařízení a k vi-
deorekordéru. Modernější IP-kamerový sys-
tém je možné zapojit k počítači nebo ke spe-
ciálnímu síťovému nahrávacímu zařízení. 
Toto se označuje zkratkou NVR (Network 
Video Recorder).

Oproti počítači má NVR mnoho výhod. 
Především jde o úsporu energie, malé roz-
měry a nenápadnost tohoto zařízení. Pokud 
dojde k vykradení monitorovaného prosto-
ru, patří většinou počítač mezi první věci, 
které zmizí. Menší, ukryté NVR spíše unik-
ne pozornosti.

NVR zajišťuje nejen nahrávání, ale i pří-
stup k záznamům, k živému obrazu a nastave-
ní kamer. Přes internet tak lze např. z dovolené 
zkontrolovat, zda je dům, byt či firma v pořád-
ku, nebo naopak z domova mít pod dohledem 
chatu či chalupu. Ke kvalitnímu NVR je také 

možné připojit různá další zařízení, jako jsou 
např. alarm, čidla teploty či vlhkosti apod.

Nejmenší NVR na trhu, tedy IPCorder 
KNR 090, umožňuje připojit až čtyři kamery 

či videoservery současně. Toto nenápadné zaří-
zení dává možnost jednoduše a účinně ovládat 
zabezpečení domu, bytu, chaty či menší firmy.

Toto unikátní samostatné nahrávací zaří-
zení je určeno pro sledování a ukládání zá-
znamů z IP-kamer, jejich snadné vyhledává-
ní, přehrávání nebo export. Jde o cenově do-
stupné zařízení, které navíc umí kompletně 
komunikovat v českém jazyce. Jeho jednodu-

ché a intuitivní ovládání je nastaveno tak, aby 
vycházelo vstříc všem uživatelům.

IPCorder v systému IP-zabezpečení plně 
nahradí neustále běžící osobní počítač. Ušetří 
tak až 1 000 kW·h energie za rok a umožňu-
je vyhnout se i virům a spywarům. K obrazu, 
ovládání i záznamu IP-kamer se lze navíc do-
stat odkudkoliv, pomocí jakéhokoliv běžného 
internetového prohlížeče.

IPCorder KNR 090 vyrábí česká společ-
nost Koukaam (doporučená koncová cena za-
řízení je 6 490 Kč bez DPH). Veškerý potřeb-
ný firmware je již nainstalován, žádné další 
instalace ani licence není nutné dokupovat.

Novinkou roku 2011 v oblasti NVR je 
nové síťové záznamové zařízení IPCorder 
KNR 200, ke kterému lze připojit až osm ka-
mer či videoserverů, nahrává na dva harddis-
ky o celkové kapacitě až 6 TB a je vybaveno 
novým firmwarem 2.0, který pracuje na OS 
Windows, Mac i Linux.

Další informace na:
http://www.koukaam.se
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