
HVR AHD – GS32HD

A linha de gravadores digitais de vídeo HVR AHD é recomenda para projetos de CFTV que 
necessitem de monitoramento com gravação e armazenamento de imagens em qualidade HD(720p). 

O modelo HVR AHD GS32HDi2 é ideal para projetos de grande porte. Seu software amigável e 
em português facilita a configuração dos recursos de gravação, detecção de movimento, redes, 
backup de imagens e tantos outros recursos.

O HVR AHD conectado à internet permite que o usuário possa acessar as imagens de 
qualquer lugar e qualquer momento, usando o APP GIGA CLOUD, para dispositivos Android 
e iOS, sem custo.  
Para facilitar ainda mais o acesso das imagens via internet, a Giga Security oferece o serviço de 
DDNS Giga, para criação de domínio próprio ou mesmo usar o serviço NUVEM, que facilita ainda 
mais o acesso, sem necessidade de criar domínio ou abertura de portas e roteadores. 

Em parceria com a marca SEAGATE, a Giga Security comercializa seu HVR AHD GS32HDi2 
com os HDDs SURVEILLANCE já instalados de fábrica. 
Os gravadores digitais de vídeo HVR AHD são compatíveis com a nossa linha de câmeras 
DIGITAL 960H, AHD LITE(720p), SONY EXMOR AHD(720p) e IPs 1.3 e 2 megapixels. 

Todos os modelos de gravadores digitais de vídeo HVR AHD possuem proteção elétrica embutida 
para evitar danos aos equipamentos (IEC 6100-4-5 - Suporta até 4000 volts induzido).



RECURSOS

GRAVA E REPRODUZ IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO
A qualidade HD(720P), os detalhes nítidos e as cores reais são as mesmas encontradas em TV, 
smartphones e tablets. Ofereça um nível de segurança e proteção muito superior, com custo 
acessível e configuração intuitiva e simples.

O HVR AHD GIGA ACEITA CÂMERAS AHD, IP e ANALÓGICAS
A tecnologia AHD Giga Security é diferente das outras tecnologias por aceitar câmeras com 
tecnologias diferentes em um mesmo gravador de vídeo.

SEU CFTV HD COM A MESMA ESTRUTURA DE CABOS E ACESSÓRIOS
A grande vantagem de instalar a nova linha de câmeras e gravadores de vídeo AHD é que você não 
precisa trocar os cabos e os acessórios já instalados. Ofereça atualização de câmeras e DVR para 
seus clientes com total economia.

ESPECIFICAÇÕES

Compatibilidade: Somente com câmeras AHD *Não suporta câmeras HDCVI ou HDTVI
Entradas analógicas: 32 câmeras analógicas HD(720P)
Entradas de vídeo híbrido: 08 câmeras analógicas HD(720P) + 08 câmeras IP HD(720P)
Entradas de vídeo IP: 1 câmeras IP (1080p) + 8 câmeras IP(720p)
Entradas de áudio: 16 canais RCA
Resolução de gravação e visualização: 1280x720 ou 960x480
Taxa de Gravação: 15 fps - tempo real
Compressão de vídeo: H264
Modos de gravação: gravação manual, por agendamento, movimento, obstrução de câmera, perda 
de vídeo e gravação remota
Saída de vídeo: 01 saída HDMI e 01 saída VGA
Saída de áudio: 01 saída RCA
Armazenamento: até 2HDs SATA de 8TB
Sinal do Sistema: NTSC/PAL
Rede: RJ45 10M/100M Base - TX
Modo de acesso: DDNS Giga, Nuvem e IP
Aplicativo de acesso via internet: App Giga Cloud
Quantidade de acessos: 12 simultâneos HD(720P)
Software de monitoramento: CMS
Navegadores Web recomendados: 
Internet Explorer: Possível alterar configurações do equipamento e visualiza todas as câmeras  
simultâneas
Firefox,Opera, Safari e Chrome: Não é posssível alterar configuração do equipamento e visualiza 
somente 1 canal
Interface PTZ: 01 entrada RS485
Portas USB: 02 interfaces USB
Mouse: Sim
Backup: HD externo 
Alimentação: 12 VDC
Consumo(ligado): 15 w (sem HD)
Temperatura de Operação: 0° a 55°C



Dimensão: 440(L)*300(P)*50(A)mm
Peso: 3 Kg (Sem HD)
Proteção de Surto: IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)   

   

       

 


