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u Авто масштабтау/фокустау объективімен,
шеберімен және алдын ала теңшелген
режимдермен орнату оңай

u 30 м (98 фут) көру қашықтығымен кірістірілген
инфрақызыл сәулелендіргіш

u Анық кескіндерге арналған 720p
ажыратымдылығы

u Зерттелетін аймақтар және E-PTZ

u IP66 бетке орнату қорабы

Bosch ұйымының 720p инфрақызыл оқ тәріздес
камерасы — қажетті қауіпсіздік және бақылау желісі
талаптарына жоғары сапалы HD кескіндер беретін
кәсіби бақылау камерасы.
Осы берік оқ тәріздес камерасы — күндіз немесе
түнде керемет өнімділік ұсынатын нақпа-нақ күн/түн
камерасы. Кірістірілген инфрақызыл диодты шамдар
қараңғы орында 30 м (98 фут) көру қашықтығымен
сапалы түнгі бақылау мүмкіндігін береді.

Жүйе шолуы

Автоматты варифокальды объективтен тұратын
сыртқы оқ тәріздес камера
Берік алюминий корпус жоғары орнату икемділігін
береді. Камера қатаң орталарда суға және шаңға
төзімді және IP66 стандарттарына сәйкес, 2,7–12 мм
автоматты варифокальды объектив қамту аймағын
қашықтан таңдауға мүмкіндік береді.
Автоматты масштабтау/фокустау объективінің шебері
орнатқыштың камераны күндіз және түнде дұрыс
масштабтау және фокустау жұмысын жеңілдетеді.
Шебер ДК-дан немесе үйлесімді жұмыс ағынын
таңдауды жеңілдететін тақтадағы камераның
басылатын түймесімен белсендіріледі.

AVF (Автоматты варифокальды) мүмкіндігі камераны
ашпай масштабтауды өзгертуге болатынын көрсетеді.
1:1 пиксель картасы бар автоматты жетекті
масштабтау/фокустау реттеуі камераның дұрыс
фокусталуын қамтамасыз етеді.

Функциялар

Intelligent Dynamic Noise Reduction өткізу
мүмкіндігі және сақтау талаптарын азайтады
Камерада кескін мазмұнын талдайтын және шу
артефактілерін азайтатын Intelligent Dynamic Noise
Reduction пайдаланылады.
Төмен шулы кескін және тиімді H.264 қысу
технологиясы басқа H.264 камераларымен
салыстырғанда өткізу мүмкіндігі мен сақтау талабын
50%-ға азайтумен анық кескіндер береді. Бұл
азайтылған өткізу мүмкіндігі ағындарында жоғары
кескін сапасын және теріс қозғалыс сақтауға
мүмкіндік береді. Камера толық мәлімет-өткізу
мүмкіндігі қатынасын есті түрде оңтайландырумен ең
көп пайдаланылатын кескін мүмкіндігін береді.

Аймаққа негізделген кодтау
Аймаққа негізделген кодтау — өткізу мүмкіндігін
азайтатын басқа мүмкіндік. Қысу параметрлерін
сегіз пайдаланушымен анықталатын ауданға



орнатуға болады. Бұл зерттелмейтін аудандарды
барынша қысып, кескіннің маңызды бөліктеріне көп
өткізу мүмкіндігін қалдыруға мүмкіндік береді.

Деректер тасымалдау жылдамдығының
оңтайландырылған профилі
Түрлі кескін жылдамдықтары үшін кбит/сек орташа
әдепкі оңтайландырылған өткізу мүмкіндігі кестеде
көрсетілген:

кадр/сек 720p 480p

30 1200 600

15 955 478

12 877 438

5 568 284

2 245 122

Бірнеше ағын
Инновациялық бірнеше ағынды мүмкіндік M‑JPEG
ағынымен бірге түрлі H.264 ағындарын жеткізеді.
Осы ағындар өткізу мүмкіндігі тиімді көру, жазу және
үшінші тараптың бейне басқармасы жүйелерімен
біріктіру жұмысын жеңілдетеді.
Бірінші ағынға таңдалған ажыратымдылыққа және
кадр жылдамдығына байланысты екінші ағын бірінші
ағын көшірмесін немесе төмен ажыратымдылықты
ағын береді.
Үшінші ағында жазуға арналған бірінші ағынның
ақпараттық кадрлары пайдаланылады; төртінші ағын
JPEG кескінін максимум 10 Мбит/сек жылдамдықпен
көрсетеді.

Зерттелетін аймақтар және E-PTZ
Зерттелетін аймақтар (ROI) пайдаланушымен
анықталуы мүмкін. Қашықтағы E-PTZ (Электрондық
панорамалау, еңкейту және масштабтау) басқару
құралдары ата-ана кескінінің белгілі бір аймақтарын
таңдауға мүмкіндік береді. Осы аймақтар қашықтан
көруге және жазуға арналған бөлек ағындарды
береді. Осы ағындар негізгі ағынмен бірге
оператордың жағдайды бақылауда ұстап, кескіннің ең
қызықты бөлігін бөлек бақылауға мүмкіндік береді.

Екі жолды аудио және аудио дабылы
Екі жолды аудио оператордың келушілермен және
зиянкестермен сыртқы аудио желісі кірісі және
шығысы арқылы байланысуға мүмкіндік береді.
Қажет болғанда дабыл құруға аудио анықтамасын
пайдалануға болады.

Тығыздағыш және қозғалыс анықтамасы
Конфигурация опцияларының кең ауқымы
дабылдарды сигнал беруші камераны тығыздауға
қолжетімді. Сонымен қатар, бейнедегі қозғалысты
анықтайтын кірістірілген алгоритм дабылды сигнал
беруге пайдаланылады.

Сақтау басқармасы
Жазба басқармасы Bosch Video Recording Manager
(VRM) бойынша басқарылуы мүмкін немесе
камерада ешбір жазба бағдарламалық
жасақтамасынсыз тікелей iSCSI нысаналары
пайдаланылуы мүмкін.

Жиек жазбасы
MicroSD картасының ұясында 2 ТБ сақтау
сыйымдылығына дейін қолдау көрсетіледі. microSD
картасын жергілікті дабыл жазуға пайдалануға
болады. ЖЖҚ ішіндегі бастапқы дабыл жазбасы
желідегі жазбаның өткізу мүмкіндігін азайтады
немесе microSD картасы жазбасы пайдаланылса,
сақтау ортасының тиімді қызмет мерзімін ұзартады.

Бұлт негізіндегі қызметтер
Камерада төрт түрлі тіркелгі үшін уақыт немесе
дабыл негізіндегі JPEG орналастыруына қолдау
көрсетіледі. Осы тіркелгілер FTP серверлеріне
немесе бұлт негізінде сақтау қондырғыларына
сілтеме жасауы мүмкін (мысалы, Dropbox). Бейне
клиптер немесе JPEG кескіндерін осы тіркелгілерге
экспорттауға болады.
Қалыпсыз оқиғалар туралы үнемі хабардар болу үшін
дабылдарды электрондық пошта немесе SMS
хабарландыру қосу үшін орнатуға болады.

Оңай орнатылады
Камера қуаты Power-over-Ethernet үйлесімді желі
кабелінің байланысымен беріледі. Осы
конфигурациямен камераны көруге, қуаттауға және
басқаруға тек жалғыз кабель байланысы талап
етіледі. PoE пайдалану орнату жұмысын оңай және аз
шығынды етеді, камера жергілікті қуат көзін талап
етпейді.
Сонымен қатар, камера 24 В айнымалы ток немесе
+12 В тұрақты ток SELV 2-класты қуат көздерімен
қуатталады.
Қиындықсыз желі кабельдер желісі үшін камерада
тік немесе айқас кабельдерді пайдалануға мүмкіндік
беретін Авто-MDIX мүмкіндігіне қолдау көрсетіледі.

Нақпа-нақ күн/түн бақылауын ауыстыру
Камера барлық жарықтандыру жағдайларында анық
фокусты сақтай отырып, анық күндізгі уақыт түсінің
механикалық сүзгі технологиясын және ерекше түнгі
уақыт кескінін біріктіреді.

Гибридті режим
Аналогтік бейне шығысы камераны гибридті
режимде пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл режим
жоғары ажыратымдылықты HD бейне ағыны мен
аналогтік бейне шығысын SMB коннекторы арқылы
бір уақытта береді. Гибрид функциясы заңды CCTV
жүйесінен кейінгі IP негізіндегі жүйеге оңай көшіру
мүмкіндігін ұсынады.
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Кіру қауіпсіздігі
Үш деңгейлі құпиясөз қорғанысына және 802.1x
түпнұсқалық растауына қолдау көрсетіледі. Веб-
шолғыш қатынасын қауіпсіз ету үшін камерада
сақталған SSL сертификатымен HTTPS
пайдаланыңыз.

Толық көретін бағдарламалық жасақтама
Камера мүмкіндіктеріне кірудің көптеген жолдары
бар: Bosch Video Management System, тегін
Bosch Video Client немесе Video Security Client,
бейне қауіпсіздігі ұялы қолданбасымен немесе
үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасымен веб-
шолғышты пайдалану.

Бейне қауіпсіздігі қолданбасы
Bosch бейне қауіпсіздігі ұялы қолданбасы
динамикалық кескіндерді кез келген орыннан көруге
мүмкіндік беретін HD бақылау кескіндеріне кез
келген орыннан қатынасты әзірледі. Қолданба
панорамалаудан және еңкейтуден масштабтау және
фокустау функцияларына дейін барлық
камералардың толық басқару мүмкіндігін беруге
арналған. Бұл бөлмені сізбен басқаруға ұқсас.
Осы қолданба бөлек қолжетімді Bosch
транскодерімен динамикалық қайта кодтау
мүмкіндіктерін толығымен пайдалануға мүмкіндік
береді, сол себепті кескіндерді өткізу мүмкіндігі
төмен байланыстар арқылы ойнатуға болады.

Жүйені біріктіру
Камера ONVIF Profile S сипаттамасына сәйкес келеді.
Осы стандартпен сәйкестік өндірушіге қарамастан
желілік бейне өнімдері арасындағы үйлесімділікке
кепілдік береді.
Үшінші тарап біріктірушілері үлкен жобаларға
біріктіру үшін камераның ішкі мүмкіндіктер жиынына
оңай қатынаса алады. Қосымша ақпарат үшін Bosch
Integration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com) веб-торабына кіріңіз.

Куәландыру және бекітулер

HD стандарттары
SMPTE 296M-2001 стандартына сәйкес:

– Ажыратымдылығы: 1280x720
– Сканерлеу: үдемелі
– Түсті көрсетілімі: ITU-R BT.709 стандартына

сәйкес
– Қатынасы: 16:9
– Кадр жылдамдығы: 25 және 30 кадр/сек

Стандарттар IEC 62471 (IR нұсқасы)

 EN 60950-1

 cUL 60950-1

 EN 60950-22

 cUL 60950-22

 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07

 EN 50130-4

 EN 50130-5, класс IV (жалпы сыртқы)

 FCC 15-бөлім, B қосалқы бөлімі, B класы

 EMC директивасы 2004/108/ЕҚ

 EN 55022 B класы

 EN 61000-3-2

 EN 61000-3-3

 EN 55024

 AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22 стандартына тең)

 ICES-003 B класы

 VCCI J55022 V2/V3

 EN 50121-4

ONVIF сәйкестігі EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3

Өнім
сертификаттаула
ры

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI, EAC

Рұқсатсыз
кіруден қорғау

IP66

Соққы
әсерлерінен
қорғау

IK08

Аймақ Куәландыру

Еуропа CE

АҚШ UL

UL

Канада CSA

Орнату/теңшелім ескертпелері

271 (10.67)

260 (10.24)

160 (6.30)
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90 (3.54) 70 (2.76)

90

(3.54)

70

(2.76)

 

NTI-BLC-SMB

49

(1.93)

15 (0.6)

41 (1.61)

107

(4.21)

mm (in)

49 (1.93)

107 (4.21)

Қосылған бөліктер

Техникалық сипаттары

Қуат

Кіріс кернеуі Power-over-Ethernet (48 В номиналды
тұрақты ток); 
немесе
24 В айнымалы ток / +12 В тұрақты ток

PoE IEEE 802.3af (802.3at, 1-түрі)
Қуат деңгейі: 3-класс

Тұтынылатын қуат PoE (12 Вт); 24 В айнымалы ток (12,13 Вт);
+12 В тұрақты ток (13,2 Вт)

Датчик

Датчик түрі 1/2,9 дюйм CMOS

Белсенді
пиксельдер

1280 (К) x 960 (Т)

Бейне өнімділігі - сезгіштік

Сезгіштік – (3200K, әсері 89%, F1.3, 30IRE)

Түсі 0,07 lx

Бейне өнімділігі - сезгіштік

Моно 0,05 lx

ИҚ бар 0,0 lx

Бейне өнімділігі ‑ динамикалық ауқым

Динамикалық
ауқым

76 дБ

Бейне ағыны

Бейнені қысу H.264 (MP); M- JPEG

Тасымалдау H.264 және M-JPEG ішіндегі бірнеше
теңшелмелі ағындар, теңшелмелі кадр
жылдамдығы және өткізу мүмкіндігі.
Зерттелетін аймақтар (ROI)

Жалпы IP кідірісі Мин 120 мс, макс. 340 мс

GOP құрылымы IP

Кодтау аралығы 1–25 [30] дюйм/сек

Бейне ажыратымдылығы (К x Т)

720p HD 1280 x 720

1,3 MP (4:3) 1280 x 960

Тік 9:16 (кесілген) 400 x 720

D1 4:3
(кішірейтілген/
кесілген)

704 x 480

480p SD Кодтау: 704 x 480;
Көрсетілген: 854 x 480

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

240p SD Кодтау: 352 x 240;
Көрсетілген: 432 x 240

144p SD 256 x 144

Камера орнату

Негізгі кадр
жылдамдығы

25/30 кадр/сек (аналогтік шығыс үшін PAL/
NTSC)

Камера диодты
шамы

Қосу/өшіру

Аналогтік шығыс Өшіру, 4:3 пошта жәшігі, 4:3 кесу, 16:9

Орналастыру Координаталар

Объектив шебері Масштабтау, авто фокустау
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Бейне функциялары - түс

Реттелмелі сурет
параметрлері

Контраст, қанықтық, ашықтық

Ақ түс балансы Төрт автоматты режим, қолмен реттелетін
режим және өлшеу

Бейне функциялары - ALC

Күн/түн Авто (реттелмелі) түс, монохром

Ысырма Автоматты электрондық ысырма (AES);
Таңдалмалы бекітілген ысырма (1/25[30]
және 1/15000);
Әдепкі ысырма

ИҚ қарқындылығы Реттелмелі

Бейне функциялары - кеңейту

Айқындық Таңдалмалы айқындық кеңейтімі деңгейі

Артқы жарық
компенсациясы

Қосу/өшіру

Контраст кеңейтімі Қосу/өшіру

Шуды азайту Бөлек уақытша және кеңістіктік
реттеулермен Intelligent Dynamic Noise
Reduction

Интеллекуталды
бусыздау

Intelligent Defog тұманды немесе бұлыңғыр
кескіндерде үздік сурет параметрлерін
автоматты түрде реттейді (таңдалмалы)

Бейне талдауы

Конфигурациялар Тыныш VCA / Профиль 1/2 / Жоспарлы /
Оқиға қосылған

Талдау түрі MOTION+

Тығыздағыш
анықтамасы

Жасырылатын

Қосымша функциялар

Кескін режимдері Тоғыз әдепкі режим, жоспарлағыш

Құпиялылық
маскасы

Сегіз тәуелсіз аймақ, толығымен
бағдарламалы

Бейне түпнұсқалық
растауы

Өшіру / Су белгісі / MD5 / SHA-1 / SHA-256

Мөрді көрсету Аты; Логотип; Уақыт; Дабыл хабары

Пиксель есептегіш Таңдалмалы аймақ

Жергілікті сақтау орны

Ішкі ЖЖҚ 10 сек дабыл алдындағы жазба

Жад картасы ұясы 32 ГБ microSDHC / 2 ТБ microSDXC
картасына қолдау көрсетіледі. (6 немесе
одан жоғары класты SD картасы HD
жазбасына ұсынылады)

Жазу Үздіксіз жазу, үзілмелі жазу. дабыл/
оқиғалар/жоспарлы жазу

Түнгі көрініс

Қашықтық 30 м (98 фут)

Диодты шам 4 диодты шамның тиімділігі жоғары
көрсеткі, 850 нм

Объектив

Объектив түрі Автоматты варифокальды 2,7–12 мм, DC
Iris F1.4 – 360, ИҚ түзетілген

Объектив бекітпесі Тақта орнатылған

Көлденең көру өрісі 32° - 100°

Тік көру өрісі 18° - 53°

Кіріс/шығыс байланыстар

Аналогтік бейне
шығысы

CVBS, 1 В, BNC коннекторы, 75 Ом
Таңдалмалы стандарт

Дабыл кірісі Қысқа немесе тұрақты ток 5 В белсендіру

Дабыл шығысы Кіріс номиналы Максимум 0,5 A, 30 В
айнымалы ток / 40 В тұрақты ток

Дыбыс кірісі Жіңішке сымдар; 10 кОм түрі. 0,707 В
(орташа квадраттық)

Дыбыс шығысы Жіңішке сымдар; 16 Ом түрі. 0,707 В
(орташа квадраттық)

Желі коннекторы RJ45

Бағдарламалық жасақтама

Құрылғы ашылуы IP Helper

Құрылғы
конфигурациясы

Веб-шолғыш немесе Configuration Manager
арқылы

Микробағдарлама
жаңартуы

Қашықтан бағдарламалы
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Бағдарламалық жасақтама

Бағдарламалық
жасақтаманы көру

Веб-шолғыш;
Video Security Client;
Video Security App;
Bosch Video Management System;
Bosch Video Client;
немесе үшінші тарап бағдарламалық
жасақтамасы

Ең соңғы
микробағдарлама
және
бағдарламалық
жасақтама

http://downloadstore.boschsecurity.com/

Желі

Протоколдар IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link
local address), 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

Шифрлау TLS 1.0, SSL, DES, 3DES

Ethernet 10/100 Base-T, авто сезу, жартылай/толық
дуплекс

Қосылым Авто-MDIX

Үйлесімділік ONVIF Profile S; 
GB/T 28181

Механикалық

3 осьтік реттеу
(панорамалау/
еңкейту/бұру)

360º / 90º / 360º

Өлшемдері
(Б x Е x Қ)

271 x 90 x 90 мм (10,7 x 3,5 x 3,5 дюйм)

Салмағы 1,3 кг (2,9 фунт)

Түсі RAL 9006

Қоршаған орта

Жұмыс
температурасы

Үздіксіз жұмыс үшін -30ºC және +60ºC
аралығында (-22ºF және +148ºF
аралығында);
NEMA TS 2-2003 (R2008), 2.1.5.1
параграфы, 2.1-суретін пайдалану сынақ
профиліне сәйкес -34ºC және +74ºC
аралығында (-30ºF және +165ºF
аралығында)

Сақтау
температурасы

-30ºC және +70ºC аралығында (-22ºF және
+158ºF аралығында)

Ылғалдылығы 20–90% салыстырмалы ылғалдылық
(конденсациясыз)

Тапсырыс беру ақпараты

DINION IP bullet 4000 HD
Сыртқы HD бақылау қолданбаларына арналған
инфрақызыл жарықтандырулы берік IP оқ тәріздес
камера.
720p; бетке орнату қорабы
Тапсырыс нөмірі NTI-40012-A3S

DINION IP bullet 4000 HD
Сыртқы HD бақылау қолданбаларына арналған
инфрақызыл жарықтандырулы берік IP оқ тәріздес
камера.
720p
Тапсырыс нөмірі NTI-40012-A3

Керек-жарақтар

NTI-BLC-SMB бетке орнату қорабы
Оқ тәріздес камераға арналған бетке орнату қорабы.
Тапсырыс нөмірі NTI-BLC-SMB
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