
 

 

RECENZJA REJESTRATORA HYBRYDOWEGO SPHVR-908 

 

 Wprowadzany na rynek sprzedaży rejestrator hybrydowy SPACETRONIK 

SPHVR-908 to produkt dość innowacyjny, gdyż łączy w sobie funkcje rejestratora 

obsługującego zarówno kamery analogowe, analogowe HD oraz sieciowe do 2,4 

mpix działające jednocześnie w najwyższej jakości obrazu HD. Czy sprawdził się w 

praktycznym wykorzystaniu? Zobaczmy. 

 

Rejestrator Spacetronik SPHVR-908 

 

 Po rozpakowaniu otrzymujemy dość kompaktowy rejestrator wraz z 

osprzętem: zasilaczem, myszką, elementami do montażu dysku, polską instrukcją 

obsługi. Rejestrator jest bardzo zgrabny i lekki. Jego wymiary to zaledwie 30 x 20 x 

3,5 cm, waga bez dysku nie przekracza kilograma. Obraz na zewnętrznym monitorze 

możemy oglądać za pomocą złącza HDMI jak i zwykłego monitorowego. Kamery IP 

wykrywamy jako pierwsze w kolejności podłączając rejestrator do sieci za pomocą 

złącza RJ-45, w następnej kolejności brakujące kanały uzupełniamy złączami 



 

 

analogowymi. Okazuje się, że rejestrator samoczynnie wykrywa kamery działające po 

sieci IP jak i analogowe. Obsługa rejestratora bezproblemowa, wiele dostępnych 

funkcji: rozbudowana obsługa sieciowa, automatyczne i ręczne wyszukiwanie kamer, 

konfiguracja systemu, odtwarzanie i archiwizacja nagrań to tylko część z nich.  

 Po uruchomieniu pojawia się okno startowe typu „krok po kroku”. Następnie 

wybieramy jedno z wielu interesujących nas ustawień. 

 

 

Menu rejestratora 

 Do rejestratora zalogujemy się również poprzez dedykowaną przeglądarkę 

internetową IE wpisując adres IP rejestratora. Po podłączeniu rejestratora do sieci 

Internet poprzez interfejs LAN zyskujemy dostęp do kolejnych możliwości. 

 



 

 

 

 

Widok ogólny z przeglądarki IE 

 

 

 

Widok menu funkcyjnego dostępnego z przeglądarki IE 



 

 

 

 Rejestrator SPACETRONIK SPHVR-908 bardzo dobrze współpracuje z 

aplikacjami działającymi w technologii P2P. 

Do obsługi na popularnym PeCecie dedykowany jest program IMS200 działający w 

środowisku WINDOWS. Nie dość, że wykrywa rejestrator działający po sieci lokalnej 

to wpisując login i hasło logowania P2P możemy połączyć się z rejestratorem z 

dowolnego miejsca na świecie! 

Oczywiście działa również przekierowanie portów jak i usługa DDNS. 

Używamy więc urządzenia kompleksowego, ze stabilnym dostępem w każdym 

momencie. 

 

Widok programu IMS200 

 Programem przeznaczonym do obsługi na urządzeniach mobilnych jest 

aplikacja VSS Mobile. Rejestrator dodajemy poprzez sieć lokalną lub poprzez P2P. 

Aplikacja działa bardzo sprawnie, obraz włącza się natychmiast po wywołaniu. 

Dostęp dzięki funkcji P2P dostępny jest z dowolnego miejsca na świecie. 

Ciekawą funkcją jest zapis w tzw. chmurze. Umożliwia nam to podgląd obrazu i 

dokonanie nagrań z rejestratora gdziekolwiek jesteśmy na urządzeniach mobilnych i 

iOs. Służy do tego również wspomniana wcześniej aplikacja VSS Mobile.  



 

 

Aplikacja działa w systemach operacyjnych Android i iOs. 

 

Wygląd aplikacji mobilnej 

 

. Podsumowując rejestrator SPACETRONIK SPHVR-908 jest godnym polecenia 

rejestratorem do zastosowań firmowych i domowych. Prosty w obsłudze sprawny w 

eksploatacji. Największą zaletą jest fakt jednoczesnej obsługi najróżniejszych 

konfiguracji kamer analogowych, analogowych HD, TVI jak i sieciowych IP 

działających w najwyższej jakości do wypełnienia ośmiu kanałów! Powyższe cechy 

wyróżniają go na rynku rejestratorów hybrydowych. 


