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Bezpieczeństwo

Objaśnienie komunikatu dotyczącego
bezpieczeństwa

!

Przestroga!

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić

niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

Uwaga!

Wskazuje na sytuację, która może grozić uszkodzeniem

urządzenia lub zanieczyszczeniem środowiska oraz może

prowadzić do utraty danych.

Ostrzeżenia

!

Przestroga!

Zasilacz niskonapięciowy musi być zgodny z normą EN/UL

60950. Zasilacz musi być urządzeniem SELV-LPS lub SELV,

klasa 2 (zabezpieczone urządzenie niskonapięciowe zasilane ze

źródła z ograniczeniem prądowym).

!

Przestroga!

Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez

wykwalifikowanych pracowników serwisu, zgodnie z normą NEC

(NEC 800 CEC Section 60) lub odnośnymi przepisami

lokalnymi.

!

Przestroga!

Jako dodatkowego źródła zasilania można używać wyłącznie

zasilacza prądu stałego +12 V.

Zasilacz dodatkowy musi być odizolowany od uziemienia.
 

1

1.1

1.2
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Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem
obsługi urządzenia należy się zastosować do wszystkich
ostrzeżeń.
1. Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki. Nie należy

używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
2. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich

jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również
wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.
4. Urządzenie należy zabezpieczyć przed wyładowaniami

atmosferycznymi i skokami napięcia w sieci energetycznej.
5. Do regulacji wolno używać tylko elementów sterujących

określonych w instrukcji obsługi.
6. Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła

zasilania o parametrach podanych na tabliczce
znamionowej.

7. Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy
urządzenia. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.

8. Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Używać wyłącznie akcesoriów / części określonych przez
producenta.

 

1.3
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Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B
urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
Przepisy te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach
mieszkalnych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może
emitować energię o częstotliwości fal radiowych. W przypadku
instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może ono
powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma gwarancji,
że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach.
Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub
telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając i włączając
urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika
w jeden z następujących sposobów:
– zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej;
– zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a

odbiornikiem;
– dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego

dołączony jest odbiornik;
– konsultacja z doświadczonym technikiem radiowym lub

telewizyjnym.
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź
niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony
odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami.
Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować
utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W
razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u
sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-
telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana
przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to Identify
and Resolve Radio-TV Interference Problems. Niniejsza broszura

1.4
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jest dostępna w amerykańskiej drukarni rządowej U.S.
Government Printing Office, Waszyngton, DC 20402, nr
magazynowy 004-000-00345-4.
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Uwagi

Uwaga!

Podzespoły optyczne są delikatnymi elementami i zawsze należy

obchodzić się z nimi ostrożnie. Szklane powierzchnie tych

podzespołów należy chronić przed kontaktem z wszelkimi

obiektami oraz unikać dotykania ich palcami.

Uwaga!

Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym elementem jego

cyfrowego zapisu. W związku z tym firma Bosch Security

Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane

utratą określonych danych wizyjnych.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych, zaleca się

stosowanie kilku nadmiarowych systemów zapisu, jak również

tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych analogowych i

cyfrowych.

Uwaga!

Zalecamy, aby do lokalnego przechowywania zapisów

alarmowych używać wyłącznie kart pamięci.

1.5
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Informacje podstawowe
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą
wiedzą, a informacje tu zawarte zostały szczegółowo
sprawdzone. Tekst był zgodny z prawdą w chwili drukowania.
Treść może jednak ulec zmianie bez powiadomienia. Bosch
Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające pośrednio lub bezpośrednio z błędów,
niekompletności lub rozbieżności między niniejszym
podręcznikiem i opisywanym produktem.

Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym
dokumencie powinny być traktowane jako zastrzeżone znaki
towarowe.

Dalsze informacje
Aby uzyskać dalsze informacje, należy się skontaktować z
najbliższą placówką Bosch Security Systems lub odwiedzić
witrynę www.boschsecurity.com

2

10 pl | Informacje podstawowe DINION IP 8000 MP

2014.09 | v1 | AM18-Q0665 Bosch Security Systems



Ogólne informacje o systemie

Rodzina DINION IP 8000
Rodzina DINION IP 8000 składa się z następujących kamer:
– DINION IP starlight 8000 MP do sprawnej pracy w trudnych

warunkach oświetleniowych
– DINION IP ultra 8000 MP do rejestrowania w rozdzielczości

UHD
Te kamery IP pracują jako sieciowe serwery wizyjne, przesyłając
obraz i sygnały sterujące przez sieci danych, np. sieć lokalną
Ethernet czy też Internet. Zintegrowany nadajnik wykorzystuje
technologię kompresji H.264, która pozwala na zapis wyraźnego
obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań dotyczących
szerokości pasma i miejsca potrzebnego do zapisu.

Warianty zastosowań
Dla kamery jest dostępnych kilka wariantów zastosowań, które
konfigurują kamerę pod kątem optymalnej wydajności w
określonym środowisku. Należy wybrać wariant zastosowania
najbardziej pasujący do danej instalacji.
Wariant zastosowania należy wybrać, zanim wprowadzi się inne
zmiany, ponieważ w przypadku zmiany wariantu zastosowania
kamera automatycznie uruchamia się ponownie i resetuje
ustawienia domyślne.
DINION IP starlight 8000 MP ma trzy warianty zastosowania:
– 5MP (16:9)
– 5MP (4:3)
– 1080p
DINION IP ultra 8000 MP ma trzy warianty zastosowania:
– 4K UHD
– 12MP (4:3)
– 1080p

 

3

3.1

3.2

DINION IP 8000 MP Ogólne informacje o systemie | pl 11

Bosch Security Systems 2014.09 | v1 | AM18-Q0665



Obsługa kamery
Dostęp do funkcji kamery uzyskuje się z poziomu przeglądarki
internetowej. Przeglądarka umożliwia wyświetlanie podglądu
strumieni z kamery na żywo w oknie interfejsu, a także pozwala
na dostęp do bogatej listy ustawień i parametrów
konfiguracyjnych kamery oraz ich zmianę. Więcej informacji na
temat interfejsu przeglądarki można znaleźć w instrukcji obsługi
oprogramowania.
Funkcje nagrywania i zapisu obejmują lokalny zapis alarmowy
oraz zapis w systemach opartych na iSCSI. Nagrywanie i
przechowywanie można też kontrolować za pomocą
Bosch Video Recording Manager (VRM). Integracja z wieloma
rozwiązaniami Bosch do nagrywania jest bezproblemowa.

 

3.3
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Współpraca z systemami zewnętrznymi
Najbardziej bezpośrednim sposobem wykorzystania urządzenia
jest uzyskiwanie dostępu do strumieni wideo i funkcji kamery za
pomocą przeglądarki internetowej. Wyświetlanie obrazów,
odtwarzanie i konfiguracja wielu kamer są możliwe dzięki
dostępnemu do pobrania programowi Bosch Video Client. Do
zdalnego podglądu jest też dostępna aplikacja Bosch
Video Security App.
Jeśli kamera jest wykorzystywana w rozbudowanych systemach
monitoringu, doskonałym zintegrowanym rozwiązaniem jest
Bosch Video Management System.
Integratorzy rozwiązań innych firm mogą z łatwością uzyskać
dostęp do funkcji specjalnych kamer, które umożliwiają
dołączenie ich do większych projektów. Integratorzy mogą
uzyskać dostęp do metadanych IVA za pośrednictwem RTSP.
Po podłączeniu kamery do zewnętrznych systemów wiele jej
parametrów konfiguracyjnych jest kontrolowanych przez system,
a nie poprzez ustawienia dokonane za pomocą przeglądarki
internetowej.

Bosch Video Client
Program Bosch Video Client jest bezpłatną aplikacją systemu
Windows, pozwalającą na podgląd, obsługę, sterowanie i
zarządzanie kamerami i instalacjami dozorowymi w lokalizacjach
zdalnych. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, służący do
łatwego podglądu obrazu na żywo z wielu kamer, odtwarzania,
wyszukiwania materiału dowodowego i eksportu.
Najnowszą wersję aplikacji można pobrać stąd:
http://downloadstore.boschsecurity.com/

Bosch Video Management System
Bosch Video Management System jest unikalnym sieciowym
systemem dozoru wizyjnego, który zapewnia zintegrowane
zarządzanie obrazem cyfrowym, dźwiękiem oraz danymi przez

3.4
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sieć IP. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z
produktami bezpieczeństwa firmy Bosch jako składnik
kompletnego systemu zarządzania dozorem wizyjnym.
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Planowanie

Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą
ostrożnością. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na
uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.
W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić
pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta firmy
Bosch Security Systems.
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem
urządzenia na czas transportu i może być używane w przypadku
odsyłania urządzenia do serwisu.

Spis treści
W opakowaniu znajdują się następujące elementy:
– Kamera DINION IP 8000
– Instrukcja szybkiej instalacji
– Złącze zasilania
– Złącze danych/alarmowe
– Etykiety identyfikacyjne
– Pierścień adaptacyjny CS w celu montowania obiektywu z

mocowaniem typu C (tylko dla DINION IP
starlight 8000 MP)

Wymagania systemowe
– Komputer z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7,

dostępem do sieci oraz przeglądarką internetową Microsoft
Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej (wersja 32-
bitowa)
-lub-

4
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– Komputer z dostępem do sieci i oprogramowaniem do
odbioru, takim jak Bosch Video Client i Bosch Video
Management System
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Instalacja

Montowanie obiektywu
Ta procedura jest wymagana tylko w przypadku modeli, w
których obiektyw nie jest montowany fabrycznie.

Uwaga!

Obiektywy o masie przekraczającej 0,5 kg muszą być mocowane

osobno.

Styk Obiektyw z przysłoną sterowaną napięciem DC

1 Tłumienie -

2 Tłumienie +

5
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Styk Obiektyw z przysłoną sterowaną napięciem DC

3 Napęd +

4 Napęd -

1. Zdjąć nakładkę ochronną przetwornika z kamery (jeśli jest
założona).

2. Nakręcić obiektyw na kamerę przy użyciu mocowania CS
lub C (do założenia obiektywu z mocowaniem C użyć
pierścienia adaptacyjnego).

3. Włożyć złącze obiektywu do kamery (rodzaj obiektywu
zostanie wykryty automatycznie).
Jeżeli na złączu obiektywu zostanie wykryte zwarcie,
zostaje ono automatycznie odłączone, aby nie dopuścić do
powstania wewnętrznych uszkodzeń. W takim przypadku
wymontować złącze obiektywu i sprawdzić styki złącza.
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Montowanie kamery

Uwaga!

Nie narażać przetworników obrazu na bezpośrednie działanie

światła słonecznego.

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół kamery.

1/4”-20 UNC

Kamera może być mocowana od góry lub od dołu (gwint 1/4" –
20 UNC).

 

5.2
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System zapisu lokalnego

Uwaga!

Do zapisów alarmowych powinno się używać wyłącznie lokalnej

pamięci masowej na kartach SD. Aby ograniczyć do minimum

ryzyko utraty danych cyfrowych, należy stosować kilka

nadmiarowych systemów zapisu, jak również tworzyć kopie

zapasowe całości danych cyfrowych.
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1. Odkręcić pokrywkę gniazda karty.
2. Wsunąć kartę pamięci do gniazda do momentu jej

zablokowania.
3. Przykręcić pokrywkę w celu uszczelnienia gniazda karty.

5.3
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Połączenie

Sieć (i zasilanie PoE)
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Ethernet (PoE)

STP Cat 5e 

RJ45

Podłączyć kamerę do sieci 10/100 Base-T:
– Stosować skrętkę ekranowaną kat. 5 ze złączami RJ45

(gniazdo sieciowe kamery jest kompatybilne z technologią
Auto MDIX).

– Zasilanie może być doprowadzone do kamery poprzez kabel
Ethernet zgodny ze standardem Power-over-Ethernet.

Diody LED przy złączu sieci Ethernet sygnalizują: zasilanie
(świeci na czerwono), połączenie sieciowe (świeci na zielono) i
przekazywanie danych w sieci (miga na zielono).

Uwaga!

Należy używać tylko zatwierdzonych urządzeń PoE.

6
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Zasilanie przez sieć Ethernet oraz zasilanie 12 VDC mogą być
podłączone w tym samym czasie. Jeżeli do kamery jest
dostarczane jednocześnie dodatkowe zasilanie (12 VDC) oraz
zasilanie PoE, urządzenie podłącza się do zasilania PoE, a
rozłącza zasilanie dodatkowe.
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Zasilanie dodatkowe

!

Przestroga!

Zasilacz niskonapięciowy musi być zgodny z normą EN/UL

60950. Zasilacz musi być urządzeniem SELV-LPS lub SELV,

klasa 2 (zabezpieczone urządzenie niskonapięciowe zasilane ze

źródła z ograniczeniem prądowym).

!

Przestroga!

Jako dodatkowego źródła zasilania można używać wyłącznie

zasilacza prądu stałego +12 V.

Zasilacz dodatkowy musi być odizolowany od uziemienia.
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5 mm

(0.2 in)

Podłączyć zatwierdzony zasilacz o znamionowym napięciu
zasilania 12 VDC w następujący sposób:
1. Usunąć izolację na długości 5 mm z kabla zasilającego (musi

mieć żyły w postaci plecionki o przekroju AWG 16-22 lub z
drutu pełnego o przekroju AWG 16-26).

2. Poluzować śruby dostarczonego złącza 2-stykowego i
włożyć odizolowane żyły, dokręcić śruby.

6.2
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3. Włożyć 2-stykowe złącze do gniazda zasilania kamery.
 

24 pl | Połączenie DINION IP 8000 MP

2014.09 | v1 | AM18-Q0665 Bosch Security Systems



Alarm

5 mm 

(0.2 in)
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Styk Gniazdo alarmowe

1 Wejście alarmowe 1

2 Wejście alarmowe 2

3 Styk wyjścia alarmowego 1

4 Masa

5 Masa

6 Styk wyjścia alarmowego 2

Maksymalny przekrój żyły (plecionki lub drutu pełnego) to AWG
22-28; usunąć izolację na długości 5 mm.

Wyjście alarmowe
Wyjście alarmowe służy do dołączenia urządzeń zewnętrznych
np. oświetlenia lub sygnalizatorów akustycznych.
Możliwości podłączeń do wyjścia alarmowego:
– Napięcie maks. 30 VAC lub +40 VDC. Maksymalne

obciążenie ciągłe 0,5 A, 10 VA.

6.3
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Wejście alarmowe:
Wejścia alarmowe służą do dołączenia zewnętrznych urządzeń
alarmowych, takich jak kontaktrony drzwiowe lub czujki:
– Logika TTL, nominalnie +5 VDC; maks. +40 VDC, DC przy

50 kΩ z rezystorem podwyższającym do +3,3 VDC.
– Konfigurowalne jako aktywny poziom niski lub aktywny

poziom wysoki.
W roli urządzenia uruchamiającego można użyć beznapięciowych
styków zwiernych lub przełącznika (zaleca się używanie
bezodskokowego systemu styków).

Uwaga:
W przypadku korzystania z promiennika podczerwieni interfejs
alarmowy zapewnia stabilną kontrolę przełączania kamery z
trybu dziennego do nocnego.
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Line 

GND

OutputInput

Urządzenia audio należy podłączać do złączy Audio In i Audio
Out.
Urządzenie ma funkcję komunikacji głosowej mono typu full-
duplex, co pozwala na dwukierunkową komunikację między
głośnikiem lub interkomem w punkcie docelowym. Wejściowy
sygnał foniczny jest przesyłany synchronicznie z sygnałem
wizyjnym.
Wejście foniczne: poziom wejścia liniowego (nieodpowiedni dla
bezpośredniego sygnału mikrofonowego); typowa impedancja
18 kΩ; maksymalne napięcie wejściowe 1 Vrms.
Wyjście foniczne: poziom wyjścia liniowego (nieodpowiedni dla
bezpośredniego sygnału głośnika); minimalna impedancja
1,5 kΩ; maksymalne napięcie wyjściowe 0,85 Vrms.
Okablowanie: Należy używać ekranowanych kabli audio i
przestrzegać maksymalnych długości kabli zalecanych dla
poziomów fonicznego wejścia i wyjścia liniowego.
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Monitor wizyjny
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NBN-MCSMB

(optional)

Należy użyć złącza wideo SMB (CVBS), aby podłączyć monitor
analogowy w celu konfiguracji kamery:
– Aby podłączyć monitor, należy użyć opcjonalnego kabla o

długości 3 m (NBN-MCSMB-30M) w celu bezpośredniego
podłączenia do złącza CVBS monitora.

– Aby podłączyć kabel koncentryczny, należy użyć
opcjonalnego kabla o długości 0,3 m (NBN-MCSMB-03M).

 

6.5
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Styk Gniazdo danych

1 Masa

2 RxD / Rx+

3 Rx-

4 Masa

5 TxD / Tx-

6 Tx+

Złącze danych służy do podłączenia do zewnętrznego urządzenia
w celu wysyłania danych sterujących z kamery do zewnętrznego
urządzenia. To łącze danych obsługuje standardy RS485, RS422
i RS232.

Uwaga:
W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami i
wyładowaniami elektrostatycznymi kabel łączący kamerę z
urządzeniem zewnętrznym nie może być dłuższy niż 3 metry.
 

6.6

DINION IP 8000 MP Połączenie | pl 29

Bosch Security Systems 2014.09 | v1 | AM18-Q0665



Konfiguracja

Ustawianie pola widzenia
Gdy kamera jest zamontowana i podłączona, należy ustawić jej
pole widzenia i punkt ogniskowania. W tym celu:
1. Podłączyć monitor do złącza CVBS z tyłu kamery.
2. Uruchomić kreatora instalacji.

Kreator instalacji kamery
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Przycisk MENU na panelu tylnym służy do uzyskiwania dostępu
do kreatora instalacji kamery. Kreator optymalizuje ogniskową i
ostrość obrazu zarówno przy dobrym, jak i słabym oświetleniu
(np. nocą).
Jeżeli istnieje taka możliwość, wyboru opcji można dokonać
poprzez krótkie lub dłuższe naciśnięcia przycisku MENU. Należy
wybrać EXIT (wyjdź), aby zamknąć kreatora.

Uwaga!

Zmiana wariantu zastosowania zastępuje ustawienia kamery

użytkownika ustawieniami domyślnymi.

7

7.1

7.1.1
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Korzystanie z kreatora instalacji
DINION IP starlight 8000 MP
1. Włączyć kamerę i poczekać przez chwilę, aż się uruchomi.
2. Krótko nacisnąć przycisk MENU, aby otworzyć kreatora i

wyświetlić na monitorze następujący ekran:

Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CHANGE VARIANT

< press short >

CONTINUE

< press long >
Timeout: 300 

Typ obiektywu zostaje rozpoznany i wyświetlony na ekranie.
Przysłona jest maksymalnie otwarta.

3. W razie potrzeby zmienić wariant zastosowania kamery w
następujący sposób:
Krótko naciskać przycisk MENU, dopóki nie zostanie
wyświetlony wymagany wariant. Dostępne opcje to 1080p,
5MP (4:3) i 5MP (16:9).
Przypisać ustawienie, naciskając MENU przez dłuższy czas.
Potwierdzić ustawienie, naciskając MENU przez dłuższy
czas.
Kamera uruchamia się ponownie i przypisuje domyślne
ustawienia do tego wariantu.

4. Po prawidłowym ustawieniu wariantu krótko nacisnąć
MENU, aby przejść do następującego ekranu:

7.1.2
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Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CONTINUE

< press short >

180° ROTATE

< press long >
Timeout: 300 

5. Aby obrócić obraz o 180°, nacisnąć MENU przez dłuższy
czas, do momentu obrócenia obrazu.

6. Krótko nacisnąć MENU, aby kontynuować.
7. Krótko nacisnąć MENU, aby wyśrodkować ogniskowanie.
8. Ręcznie wyregulować dźwignię ogniskowej obiektywu, aby

uzyskać żądane pole widzenia.

Focus

(∞ <—> N)

Zoom

(T <—> W)

NBN-MCSMB

(optional)

9. Ręcznie wyregulować dźwignię ogniskowej obiektywu, aby
uzyskać możliwie najostrzejszy obraz.

10. Krótko nacisnąć MENU, aby automatycznie wyregulować
tylną płaszczyznę ogniskowania (AUTO BACK FOCUS).
Rozpocznie się proces automatycznej regulacji tylnej
płaszczyzny ogniskowania za pomocą napędu obiektywu.
Postęp przebiegu procesu jest wyświetlany na monitorze.

11. Jeżeli ostrość kamery nie jest ustawiona, nacisnąć i
przytrzymać przez dłuższą chwilę przycisk MENU, aby
ponownie uruchomić kreatora.
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12. Jeżeli ostrość kamery jest ustawiona prawidłowo, krótko
nacisnąć przycisk MENU, aby zamknąć kreatora.

DINION IP ultra 8000 MP
1. Włączyć kamerę i poczekać przez chwilę, aż się uruchomi.
2. Krótko nacisnąć przycisk MENU, aby otworzyć kreatora i

wyświetlić na monitorze następujący ekran:

Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CHANGE VARIANT

< press short >

CONTINUE

< press long >
Timeout: 300 

Typ obiektywu zostaje rozpoznany i wyświetlony na ekranie.
Przysłona jest maksymalnie otwarta.

3. W razie potrzeby zmienić wariant zastosowania kamery w
następujący sposób:
Krótko naciskać przycisk MENU, dopóki nie zostanie
wyświetlony wymagany wariant. Dostępne opcje to 1080p,
4K UHD i 12MP
Przypisać ustawienie, naciskając MENU przez dłuższy czas.
Potwierdzić ustawienie, naciskając MENU przez dłuższy
czas.
Kamera uruchamia się ponownie i przypisuje domyślne
ustawienia do tego wariantu.

4. Po prawidłowym ustawieniu wariantu krótko nacisnąć
MENU, aby przejść do następującego ekranu:
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Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CONTINUE

< press short >

180° ROTATE

< press long >
Timeout: 300 

5. Aby obrócić obraz o 180°, nacisnąć MENU przez dłuższy
czas, do momentu obrócenia obrazu.

6. Krótko nacisnąć MENU, aby kontynuować.
7. Krótko nacisnąć MENU, aby wyśrodkować ogniskowanie.
8. Krótko nacisnąć MENU, aby automatycznie wyregulować

tylną płaszczyznę ogniskowania (AUTO BACK FOCUS).
Rozpocznie się proces automatycznej regulacji tylnej
płaszczyzny ogniskowania za pomocą napędu obiektywu.
Postęp przebiegu procesu jest wyświetlany na monitorze.

9. Jeżeli ostrość kamery nie jest ustawiona, nacisnąć i
przytrzymać przez dłuższą chwilę przycisk MENU, aby
ponownie uruchomić kreatora.

10. Jeżeli ostrość kamery jest ustawiona prawidłowo, krótko
nacisnąć przycisk MENU, aby zamknąć kreatora.
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Przełączanie trybu True Day/Night
Kamera jest wyposażona w filtr podczerwieni sterowany
silnikiem. W warunkach słabego oświetlenia mechaniczny filtr
podczerwieni jest wyłączany z toru optycznego.
Sterowanie filtrem podczerwieni jest możliwe na dwa sposoby:
– przez wejście alarmowe lub
– automatycznie, w oparciu o obserwowane poziomy

oświetlenia.
Jeśli wybrany jest tryb automatycznego przełączania Auto,
kamera przełącza filtr automatycznie w zależności od
obserwowanego poziomu oświetlenia. Poziom przełączania
można dostosowywać. W przypadku ustawienia poziomu
przełączania dzień-noc na wartość -15, określone warunki
oświetleniowe linii granicznych sceny mogą spowodować
nieustanne przełączanie kamery między trybem nocnym i
dziennym. Aby tego uniknąć, należy ustawić poziom przełączania
na inną wartość.)

Uwaga:
W przypadku korzystania z promiennika podczerwieni, interfejs
alarmowy zapewnia stabilną kontrolę przełączania kamery z
trybu dziennego do nocnego.
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Konfiguracja kamery
Kamera zapewnia standardowo optymalny obraz bez potrzeby
dokonywania regulacji. Można jednak używać przeglądarki WWW
i połączenia sieciowego, aby wejść do menu i zmienić
ustawienia kamery, takie jak tryby użytkownika, hasła,
ustawienia obrazu i ustawienia sieciowe.
Opcje konfiguracji przy użyciu menu kamery są ograniczone do
podstawowych ustawień, dokonywanych za pomocą kreatora.

Bosch Video Client
Program Bosch Video Client jest bezpłatną aplikacją systemu
Windows, pozwalającą na podgląd, obsługę, sterowanie i
zarządzanie kamerami dozorowymi. Można go pobrać stąd:
http://downloadstore.boschsecurity.com/
Program Configuration Manager, który stanowi część aplikacji
klienta wideoVideo Client, to przydatne narzędzie służące do
lokalizowania adresów IP kamer w sieci użytkownika.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi programu
Video Client.

 

7.3

7.3.1
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Połączenie z przeglądarką internetową
Komputer z przeglądarką Microsoft Internet Explorer odbiera
obraz bieżący z kamery, steruje nią i odtwarza sekwencje
zapisane na nośniku pamięci. Konfiguracja urządzenia odbywa
się za pośrednictwem sieci przy użyciu przeglądarki
internetowej.

Nawiązywanie połączenia
Aby móc działać w sieci użytkownika, urządzenie musi mieć
prawidłowy adres IP oraz odpowiednią maskę podsieci.
Domyślnie opcja DHCP jest fabrycznie wstępnie ustawiona na
wartość Wł. (włączona), w związku z czym serwer DHCP
przypisuje adres IP. W przypadku braku serwera DHCP domyślny
adres to 192.168.0.1
1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
2. Wprowadzić adres IP urządzenia w polu adresu URL.
3. Podczas pierwszej instalacji należy odpowiedzieć na

wszelkie wyświetlane pytania zabezpieczające.

Chroniona sieć
Jeśli dostęp do sieci jest kontrolowany przez serwer RADIUS
(uwierzytelnianie 802.1x), urządzenie należy skonfigurować
przed jego dołączeniem do sieci komputerowej. W celu
skonfigurowania urządzenia należy za pomocą kabla sieciowego
połączyć je bezpośrednio z komputerem i skonfigurować dwa
parametry – Identyfikacja oraz Hasło. Dopiero po ich
skonfigurowaniu możliwa będzie komunikacja z urządzeniem
przez sieć komputerową.

7.4

7.4.1

7.4.2
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Nieprawidłowości w działaniu i ich
usuwanie

Test działania
Kamera oferuje wiele opcji konfiguracyjnych. Dlatego należy
sprawdzić, czy po zainstalowaniu i skonfigurowaniu funkcjonuje
prawidłowo. Jest to jedyny sposób upewnienia się, że w
przypadku alarmu kamera będzie funkcjonować w żądany
sposób.
Test powinien obejmować następujące funkcje:
– Czy możliwe jest zdalne połączenie z kamerą?
– Czy kamera transmituje wszystkie wymagane dane?
– Czy kamera reaguje w żądany sposób na zdarzenia

alarmowe?
– Czy w razie potrzeby istnieje możliwość sterowania

urządzeniami peryferyjnymi?

Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela ułatwia identyfikację przyczyn nieprawidłowości
działania urządzenia oraz ich usuwanie, jeśli jest to możliwe.

Nieprawidłowoś
ć

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Obraz nie jest
transmitowany
do zdalnej
lokalizacji.

Uszkodzona kamera. Dołączyć do kamery
monitor lokalny i
sprawdzić
poprawność
działania kamery.

Nieprawidłowe
połączenia kablowe.

Sprawdzić wszystkie
kable, wtyki, styki,
zaciski oraz
połączenia.

8

8.1

8.2
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Nieprawidłowoś
ć

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Ustawiona
nieprawidłowa
właściwość
strumienia nadajnika
dla połączeń z
dekoderem
sprzętowym.

Wybrać opcję H.264
MP SD na stronie
konfiguracji
Strumienie
nadajnika.

Połączenie nie
zostało
nawiązane,
obraz nie jest
transmitowany.

Nieprawidłowa
konfiguracja
urządzenia.

Sprawdzić wszystkie
parametry
konfiguracji
(przywrócić
wszystkie ustawienia
domyślne, jeśli jest
to konieczne).

Nieprawidłowa
instalacja.

Sprawdzić wszystkie
kable, wtyki, styki,
zaciski oraz
połączenia.

Nieprawidłowy adres
IP.

Sprawdzić adres IP
(program terminalu).

Błędy transmisji
danych w sieci LAN.

Sprawdzić parametry
transmisji za pomocą
polecenia ping.

Została osiągnięta
maksymalna liczba
połączeń.

Poczekać na wolne
połączenie i
ponownie wywołać
nadajnik.
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Nieprawidłowoś
ć

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Dźwięk nie jest
transmitowany
do stacji zdalnej.
 
 
 

Awaria sprzętowa. Sprawdzić, czy
wszystkie dołączone
urządzenia foniczne
pracują prawidłowo.

Nieprawidłowe
połączenia kablowe.

Sprawdzić wszystkie
kable, wtyki, styki,
zaciski oraz
połączenia.

Nieprawidłowa
konfiguracja.

Sprawdzić parametry
dźwięku na stronach
funkcji konfiguracji
Dźwięk oraz
PODGLĄD BIEŻĄCY
(LIVE).

Połączenie foniczne
jest już używane
przez inny odbiornik.

Poczekać na wolne
połączenie i
ponownie wywołać
nadajnik.

Urządzenie nie
przesyła sygnału
alarmowego.

Źródło sygnału
alarmowego nie
zostało wybrane.

Wybrać możliwe
źródła sygnału
alarmowego na
stronie konfiguracji
źródeł alarmu.

Nie wybrano reakcji
na alarm.

Określić żądaną
reakcję na alarm na
stronie konfiguracji
Połączenia
alarmowe, w razie
konieczności zmienić
adres IP.
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Nieprawidłowoś
ć

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Sterowanie
kamerami lub
innymi
urządzeniami nie
jest możliwe.
 

Połączenie kablowe
pomiędzy interfejsem
szeregowym i
dołączonym
urządzeniem nie jest
prawidłowe.

Sprawdzić wszystkie
połączenia kablowe i
upewnić się, czy
wszystkie wtyki są
prawidłowo
zamocowane.

Parametry interfejsu
nie odpowiadają
parametrom
interfejsu
dołączonego
urządzenia.

Upewnić się, że
ustawienia
wszystkich
współpracujących
urządzeń są zgodne.

Urządzenie nie
działa po
aktualizacji
oprogramowania
układowego.
 

Awaria zasilania w
czasie przesyłania
pliku
oprogramowania
układowego.

Przekazać urządzenie
do sprawdzenia
przez dział obsługi
klienta i w razie
konieczności
wymienić je.

Nieprawidłowy plik
oprogramowania
układowego.

Wprowadzić w
przeglądarce
internetowej adres IP
urządzenia wraz z /
main.htm i powtórzyć
proces przesyłania.
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Nieprawidłowoś
ć

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Zamiast
formantów
ActiveX są
wyświetlane
symbole
zastępcze z
czerwonym
krzyżykiem.

Na komputerze nie
zainstalowano lub nie
uaktywniono maszyny
wirtualnej Java.

Zainstalować JVM.

Przeglądarka
internetowa
zawiera puste
pola.

W sieci jest aktywny
serwer proxy.

Utworzyć regułę w
ustawieniach proxy
komputera lokalnego,
aby lokalne adresy IP
były pomijane.

Kontrolka LED
kamery miga na
czerwono.

Przesyłanie
oprogramowania
układowego nie
powiodło się.

Powtórzyć
przesyłanie
oprogramowania
układowego.
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Testowanie połączenia sieciowego
Do sprawdzenia połączenia między dwoma adresami IP można
użyć polecenia ping. Umożliwia to sprawdzenie, czy urządzenie
jest aktywne w sieci.
1. Otworzyć wiersz poleceń DOS.
2. Wpisać ping wraz z adresem IP urządzenia.

Jeśli urządzenie zostanie znalezione, wyświetla się odpowiedź w
postaci „Odpowiedź z...” wraz z liczbą przesłanych bajtów oraz
czasem transmisji w milisekundach. W przeciwnym razie
urządzenie nie będzie dostępne za pomocą sieci. Może być to
spowodowane tym, iż:
– Urządzenie nie jest prawidłowo dołączone do sieci. W takim

wypadku należy sprawdzić połączenia kablowe.
– Urządzenie nie jest prawidłowo zintegrowane z siecią.

Sprawdzić adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy.

Biuro obsługi klienta
Jeśli użytkownik nie może samodzielnie rozwiązać problemu,
powinien skontaktować się ze sprzedawcą, integratorem
systemu lub bezpośrednio z biurem obsługi klienta firmy
Bosch Security Systems.
Numery wersji oprogramowania układowego można znaleźć na
stronie serwisowej. Prosimy zapisać te dane przed
skontaktowaniem się z biurem obsługi klienta.
1. W pasku adresu przeglądarki, po adresie IP urządzenia,

należy wpisać: /version
, na przykład: 192.168.0.80/version

2. Zanotować informacje lub wydrukować stronę.
 

8.3

8.4
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Program terminalu
Terminal danych
Jeśli camera nie może być odnaleziona w sieci lub połączenie z
siecią jest przerwane, możliwe jest dołączenie terminalu danych
do kamery w celu ustawienia konfiguracji początkowej i
dokonania ustawień istotnych parametrów. Terminal danych
składa się z komputera z uruchomionym programem terminalu.
Do wykonania połączenia jest potrzebny kabel szeregowy z 9-
stykowym złączem D-Sub dołączanym do komputera.
Jako programu terminalu można użyć składnika systemu
operacyjnego Windows.
1. Przed rozpoczęciem pracy z programem terminalu odłączyć

kamerę od sieci Ethernet.
2. Połączyć interfejs szeregowy kamery z dowolnym

interfejsem szeregowym w komputerze.

Konfiguracja terminalu
Aby camera mogła się komunikować z programem terminalu,
parametry transmisji muszą być zgodne. Program terminalu musi
mieć ustawione następujące parametry:
– 19 200 b/s
– 8 bitów danych
– Brak kontroli parzystości
– 1 bit stopu
– Brak protokołu

Wejścia poleceń
Po nawiązaniu połączenia użytkownik musi zalogować się do
urządzenia camera, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
Dostęp do innych podmenu oraz funkcji jest możliwy za pomocą
poleceń ekranowych.
1. Jeśli jest to konieczne, należy wyłączyć funkcję lokalnego

echa, aby wprowadzane wartości nie były powtarzane na
ekranie.

2. Polecenia należy wprowadzać pojedynczo.

8.5
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3. Po wprowadzeniu wartości, na przykład adresu IP,
sprawdzić jej poprawność przed naciśnięciem klawisza
Enter w celu przesłania wartości do camera.

Przypisywanie adresu IP
Aby camera mogła pracować w sieci, należy przydzielić jej
najpierw adres IP zgodny z konfiguracją sieci.
Fabrycznie jest ustawiony następujący adres: 192.168.0.1
1. Uruchomić program terminalu, na przykład HyperTerminal.
2. Wprowadzić nazwę użytkownika service. Program terminalu

wyświetli menu główne.
3. Wprowadzić polecenie 1, aby otworzyć menu IP.
4. Ponownie wprowadzić 1. Program terminalu wyświetli

aktualny adres IP oraz poprosi o wprowadzenie nowego
adresu IP.

5. Wprowadzić nowy adres IP i nacisnąć klawisz Enter.
Program terminalu wyświetli nowy adres IP.

6. Użyć wyświetlonych poleceń do skonfigurowania
wymaganych dodatkowych ustawień.

Uwaga:
Aby uaktywnić nowy adres IP, nową maskę podsieci lub nowy
adres IP bramy, należy ponownie uruchomić kamerę.
 

Uruchom ponownie
W celu ponownego uruchomienia kamery należy odłączyć na
chwilę zasilanie (odłączyć zasilacz sieciowy i podłączyć go
ponownie po kilku sekundach).

Parametry dodatkowe
Programu terminalu można także użyć do sprawdzenia innych
parametrów podstawowych oraz, w razie konieczności, do ich
modyfikacji. Służą do tego polecenia ekranowe w różnych
podmenu.

DINION IP 8000 MP Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie | pl 45

Bosch Security Systems 2014.09 | v1 | AM18-Q0665



Konserwacja

Czyszczenie
Do czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można
również używać nawilżanych, niestrzępiących się chusteczek lub
irchy.
Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w
aerozolu.

Naprawa

Uwaga!

Nie wolno otwierać obudowy urządzenia

W urządzeniu nie ma części, które może naprawiać użytkownik.
Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanym
specjalistom.

Resetuj
Aby przywrócić ustawienia domyślne urządzenia, należy użyć
przycisku Factory Reset. Wszystkie zmiany dokonane w
ustawieniach są nadpisywane przez ustawienia domyślne.
Resetowanie może być konieczne na przykład w przypadku, jeśli
nieprawidłowe ustawienia powodują, że urządzenie nie pracuje
poprawnie.
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Wycofanie z eksploatacji

Transfer
Kamera może być przekazywana wyłącznie z niniejszą instrukcją
instalacji i obsługi.

Utylizacja

Utylizacja — produkt firmy Bosch został zaprojektowany i
wytworzony z materiałów o wysokiej jakości i elementów
nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania.
Symbol ten oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i
elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione.
Miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne władze.
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenia takie
powinny być utylizowane w odpowiednich zakładach
przetwórczych.

10

10.1

10.2

48 pl | Wycofanie z eksploatacji DINION IP 8000 MP

2014.09 | v1 | AM18-Q0665 Bosch Security Systems



Dane techniczne

Parametry techniczne (NBN-80052)

Zasilanie

Zasilacz 12 VDC 
Zasilanie za pośrednictwem sieci
Ethernet: znamionowe napięcie 48 VDC

Pobór prądu 750 mA (12 VDC)
200 mA (PoE 48 VDC)

Pobór mocy 9 W

PoE IEEE 802.3af (802.3at Typ 1) Klasa 3

Przetwornik obrazu

Typ 1/1,8” CMOS

Całkowita
rozdzielczość
przetwornika

6,1 MP

Parametry obrazu — zakres dynamiczny

Tryb 5MP (4:3) 97 dB WDR
(97+16 dB z funkcją iAE)

Tryb 5MP (16:9) 97 dB WDR
(97+16 dB z funkcją iAE)

Tryb 1080p 103 dB WDR
(103+16 dB z funkcją iAE)

11

11.1
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Parametry obrazu — czułość
(3200K, współczynnik odbicia 89%, 30% IRE, F1.2)

Tryb kolorowy 5MP 0.0121 lx

Kolor (tryb 1080p) 0.00825 lx

Tryb mono 5MP 0.004 lx

Mono (tryb 1080p) 0.00275 lx

Strumieniowe przesyłanie obrazu

Kompresja obrazu H.264 (MP); M-JPEG

Przesyłanie
strumieniowe

Wiele konfigurowanych strumieni w
kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość
konfigurowania częstotliwości
odświeżania i szerokości pasma.
Obszary zainteresowania (ROI)

Całkowite
opóźnienie sygnału
IP

Min. 120 ms, maks. 340 ms

Struktura GOP IP, IBP, IBBP

Interwał kodowania 1 ÷ 25 [30] kl./s

Rozdzielczość obrazu

5MP (16:9) 2992 x 1680

5MP (4:3) 2704 x 2032

1080p HD 1920 x 1080

720p HD 1280 x 720

Pionowo, 9:16
(przycięcie)

400 x 720

D1 4:3 (przycięcie) 704 x 480
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Rozdzielczość obrazu

480p SD Kodowanie: 704 x 480;
Wyświetlanie: 854 x 480

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

240p SD Kodowanie: 352 x 240;
Wyświetlanie: 432 x 240

144p SD 256 x 144

Funkcje wizyjne

Tryb dualny Kolorowy, Monochromatyczny,
Automatyczny

Regulowane
ustawienia obrazu

Kontrast, nasycenie, jasność

Balans bieli 2500 do 10 000K, 4 tryby automatyczne
(standardowy, SON/SOX, podstawowy,
kolor dominujący), tryb ręczny i tryb
stałego poziomu

Migawka Automatyczna elektroniczna migawka
(AES)
Stały poziom (do wyboru)
Domyślne ustawienia migawki

Kompensacja tła Wył., auto, inteligentna funkcja
automatycznej ekspozycji (iAE)

Redukcja szumów Inteligentna dynamiczna redukcja
szumów (iDNR) z osobną regulacją
czasową i przestrzenną

Poprawa kontrastu Wł./wył.

Ostrość Regulowany poziom zwiększenia ostrości
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Funkcje wizyjne

Maskowanie stref
prywatności

Cztery odrębne obszary, w pełni
programowalne

Analiza ruchu w
strumieniu wizyjnym

Inteligentna analiza obrazu (IVA)

Tryby użytkownika 9 trybów

Inne funkcje Obrócenie obrazu, licznik pikseli,
autoryzacja obrazu, wyświetlanie
informacji na obrazie

Przesyłanie strumieniowe dźwięku

Standard G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz
L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz
AAC-LC, częstotliwość próbkowania
48 kHz
AAC-LC, częstotliwość próbkowania
80 kHz

Stosunek sygnał/
szum

> 50 dB

Przesyłanie
strumieniowe
dźwięku

Tryb pełnodupleksowy/półdupleksowy

Wejście/wyjście

Analogowe wyjście
wizyjne

Złącze SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp,
75 Ω (tylko tryb serwisowy)

Wejście liniowe
audio

maks. 1 Vrms, typowo 18 kΩ,

Wyjście liniowe
audio

0.85 Vrms przy 1,5 kΩ (typowo)
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Wejście/wyjście

Złącza foniczne Wtyk 3,5 mm mono

Wejście alarmowe 2 wejścia

Aktywacja wejścia
alarmowego

nominalnie +5 VDC; maks. +40 VDC (DC
przy 50 kΩ z rezystorem podwyższającym
do +3,3 VDC)
(niska < 0,5 V; wysoka > 1,4 V)

Wyjście alarmowe 1 wyjście

Napięcie wyjścia
alarmowego

maks. 30 VAC lub +40 VDC
Maksymalnie obciążenie ciągłe 0,5 A,
10 VA (tylko obciążenie rezystancyjne)

Sieć Ethernet RJ45

Port danych RS‑232/422/485

System zapisu lokalnego

Wewnętrzna pamięć
RAM

Rejestracja 10 s przed wystąpieniem
alarmu

Gniazdo karty
pamięci

Obsługa kart microSDHC do 32 GB/
microSDXC do 2 TB (do zapisu w
formacie HD zalecana jest karta SD
klasy 6 lub wyższej)

Zapis Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis
alarmów/zdarzeń/programowany
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Sieć

Protokoły IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES
(opcjonalnie)

Sieć Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pół- lub
pełnodupleksowa

Połączenia Profile S normy ONVIF, Auto-MDIX

Oprogramowanie

Konfiguracja
urządzenia

Przez przeglądarkę internetową lub
program Configuration Manager

Aktualizacja
oprogramowania
układowego

Programowana zdalnie

Przeglądarka
programowa

Przeglądarka internetowa,
oprogramowanie Bosch Video Client lub
oprogramowanie innego producenta

Parametry optyczne

Mocowanie
obiektywu

Mocowanie CS (mocowanie typu C z
pierścieniem adaptacyjnym)

Złącze obiektywu Standardowe 4-stykowe złącze przysłony
sterowanej napięciem DC
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Parametry optyczne

Regulacja
ogniskowania

Automatyczna regulacja tylnej
płaszczyzny ogniskowania

Sterowanie
przysłoną

Automatyczne sterowanie przysłoną

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x
wys. x gł.)

78 x 66 x 140 mm bez obiektywu

Ciężar 855 g bez obiektywu

Kolor RAL 9006 Metallic Titanium

Mocowanie kamery Dół i góra, gwint 1/4" 20 UNC

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Temperatura
przechowywania

od -30°C do +70°C

Wilgotność
względna

od 20% do 93%, względna

Wilgotność
względna
przechowywania

maks. 98%, względna
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Parametry techniczne (NBN-80122)

Zasilanie

Zasilacz 12 VDC 
Zasilanie za pośrednictwem sieci
Ethernet: znamionowe napięcie 48 VDC

Pobór prądu 750 mA (12 VDC)
200 mA (PoE 48 VDC)

Pobór mocy 9 W

PoE IEEE 802.3af (802.3at Typ 1) Klasa 3

Przetwornik obrazu

Typ Przepusty CMOS 1/2.3"

Rozdzielczość 12 MP

Parametry obrazu — zakres dynamiczny

Tryb 12 MP (4:3) 92 dB WDR
(92+16  dB z funkcją iAE)

Tryb 4K UHD (16:9) 92  dB WDR
(92+16  dB z funkcją iAE)

Tryb 1080p 98 dB WDR
(98+16 dB z funkcją iAE)

Parametry obrazu — czułość
(3200K, współczynnik odbicia 89%, 30% IRE, 33 ms, F2.45),
oświetlenie sceny

Kolor (tryb 12MP /
4K UHD)

1.932 lx

Kolor (tryb 1080p) 0.966 lx

11.2
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Parametry obrazu — czułość
(3200K, współczynnik odbicia 89%, 30% IRE, 33 ms, F2.45),
oświetlenie sceny

Mono (tryb 12MP /
4K UHD)

0.638 lx

Mono (tryb 1080p) 0.328 lx

Strumieniowe przesyłanie obrazu

Kompresja obrazu H.264 (MP); M-JPEG

Przesyłanie
strumieniowe

Wiele konfigurowanych strumieni w
kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość
konfigurowania częstotliwości
odświeżania i szerokości pasma.
Obszary zainteresowania (ROI)

Całkowite
opóźnienie sygnału
IP

Min. 120 ms, maks. 340 ms

Struktura GOP IP, IBP, IBBP

Interwał kodowania 1 ÷ 25 [30] kl./s

Rozdzielczość obrazu (poz. x pion.)

12MP 4000 x 3000 (przy 20 kl./s)

4K UHD 3840 x 2160 (przy 30 kl./s)

1080p HD 1920 x 1080 (przy 30 kl./s)

720p HD 1280 x 720 (przy 30 kl./s)

D1 4:3 (obniżenie/
przycięcie)

704 x 480

480p SD Kodowanie: 704 x 480;
Wyświetlanie: 854 x 480
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Rozdzielczość obrazu (poz. x pion.)

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

240p SD Kodowanie: 352 x 240;
Wyświetlanie: 432 x 240

144p SD 256 x 144

Funkcje wizyjne

Tryb dualny Kolorowy, Monochromatyczny,
Automatyczny

Regulowane
ustawienia obrazu

Kontrast, nasycenie, jasność

Balans bieli 2500 do 10 000K, 4 tryby automatyczne
(standardowy, SON/SOX, podstawowy,
kolor dominujący), tryb ręczny i tryb
stałego poziomu

Migawka Automatyczna elektroniczna migawka
(AES)
Stały poziom (do wyboru)
Domyślne ustawienia migawki

Kompensacja tła Wył., auto, inteligentna funkcja
automatycznej ekspozycji (iAE)

Redukcja szumów Inteligentna dynamiczna redukcja
szumów (iDNR) z osobną regulacją
czasową i przestrzenną

Poprawa kontrastu Wł./wył.

Ostrość Regulowany poziom zwiększenia ostrości

Maskowanie stref
prywatności

Cztery odrębne obszary, w pełni
programowalne
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Funkcje wizyjne

Analiza ruchu w
strumieniu wizyjnym

Inteligentna analiza obrazu (IVA)

Tryby użytkownika 9 trybów

Inne funkcje Obrócenie obrazu, licznik pikseli,
autoryzacja obrazu, wyświetlanie
informacji na obrazie

Przesyłanie strumieniowe dźwięku

Standard G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz
L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz
AAC-LC, częstotliwość próbkowania
48 kHz
AAC-LC, częstotliwość próbkowania
80 kHz

Stosunek sygnał/
szum

> 50 dB

Przesyłanie
strumieniowe
dźwięku

Tryb pełnodupleksowy/półdupleksowy

Wejście/wyjście

Analogowe wyjście
wizyjne

Złącze SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp,
75 Ω (tylko tryb serwisowy)

Wejście liniowe
audio

maks. 1 Vrms, typowo 18 kΩ,

Wyjście liniowe
audio

0.85 Vrms przy 1,5 kΩ (typowo)

Złącza foniczne Wtyk 3,5 mm mono

Wejście alarmowe 2 wejścia
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Wejście/wyjście

Aktywacja wejścia
alarmowego

nominalnie +5 VDC; maks. +40 VDC (DC
przy 50 kΩ z rezystorem podwyższającym
do +3,3 VDC)
(niska < 0,5 V; wysoka > 1,4 V)

Wyjście alarmowe 1 wyjście

Napięcie wyjścia
alarmowego

maks. 30 VAC lub +40 VDC
Maksymalnie obciążenie ciągłe 0,5 A,
10 VA (tylko obciążenie rezystancyjne)

Sieć Ethernet RJ45

Port danych RS‑232/422/485

System zapisu lokalnego

Wewnętrzna pamięć
RAM

Rejestracja 10 s przed wystąpieniem
alarmu

Gniazdo karty
pamięci

Obsługa kart microSDHC do 32 GB/
microSDXC do 2 TB (do zapisu w
formacie HD zalecana jest karta SD
klasy 6 lub wyższej)

Zapis Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis
alarmów/zdarzeń/programowany
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Oprogramowanie

Konfiguracja
urządzenia

Przez przeglądarkę internetową lub
program Configuration Manager

Aktualizacja
oprogramowania
układowego

Programowana zdalnie

Przeglądarka
programowa

Przeglądarka internetowa,
oprogramowanie Bosch Video Client lub
oprogramowanie innego producenta

Sieć

Protokoły IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES
(opcjonalnie)

Sieć Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pół- lub
pełnodupleksowa

Połączenia Profile S normy ONVIF, Auto-MDIX
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Parametry optyczne

Mocowanie
obiektywu

Montowane fabrycznie

Rodzaj obiektywu
(NBN-80122-F6A)

Obiektyw ze stałą ogniskową 5 mm, ze
stałą przysłoną (pole widzenia 70 stopni)
o minimalnej odległości do obiektu 1,1 m

Rodzaj obiektywu
(NBN-80122-F2A)

Obiektyw ze stałą ogniskową 3,2 mm, ze
stałą przysłoną (pole widzenia
120 stopni) o minimalnej odległości do
obiektu 0,45 m

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x
wys. x gł.)

78 x 66 x 200 mm z fabrycznie
montowanym obiektywem

Ciężar 860 g z obiektywem 3,2 mm
870 g z obiektywem 5 mm

Kolor RAL 9006 Metallic Titanium

Mocowanie kamery Dół i góra, gwint 1/4" 20 UNC

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -20 ÷ 50°C

Temperatura
przechowywania

-30 ÷ 70°C

Wilgotność
względna

20 ÷ 93%, względna

Wilgotność
względna
przechowywania

maks. 98%, względna
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