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1 Forord

1.1 Om denne vejledning
Denne vejledning er beregnet til personer, der er ansvarlige for installation og betjening af 

VIP X1600. Internationale, nationale og eventuelle regionale bestemmelser vedrørende el-

arbejde skal altid overholdes. Relevant kendskab til netværksteknologi er påkrævet. 

Vejledningen beskriver installation og betjening af enheden.

1.2 Konventioner i denne vejledning
I denne vejledning anvendes følgende symboler og forklaringer til at gøre opmærksom på 

særlige situationer:

1.3 Tilsigtet brug
VIP X1600-netværksvideoserveren er beregnet til brug sammen med 

videoovervågningssystemer. Dens funktion er at overføre video- og kontrolsignaler via 

datanetværk (Ethernet-lokalnetværk og internet). Med audioversionerne af VIP X1600-

modulerne kan der også transmitteres audiosignaler. Hvert VIP X1600-modul har RAM-

hukommelse til korttidsoptagelse af de tilsluttede kameraer. De forskellige funktioner kan 

udløses automatisk vha. eksterne alarmsensorer. Andre anvendelsesområder er ikke tilladt.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende brugen af enheden, som ikke besvares i denne vejledning, 

henvises til din salgsrepræsentant eller:

Robert Bosch A/S Security Systems

Telegrafvej 1

2750 Ballerup

Danmark

www.boschsecurity.dk

!
FORSIGTIG! 

Dette symbol angiver, at der er risiko for personskade og skader på enheden eller andet 

udstyr, hvis de angivne sikkerhedsanvisninger ikke overholdes.

Det er forbundet med umiddelbare, direkte risici.

i
OPLYSNING! 

Dette symbol henviser til en funktion og angiver tips og oplysninger, der gør betjeningen af 

enheden nemmere.
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1.4 EU-direktiver
VIP X1600-netværksvideoserveren overholder kravene i EU-direktiverne 89/336 

(Elektromagnetisk kompatibilitet) og 73/23 med senere tilføjelser i form af 93/68 

(Lavspændingsdirektivet).

1.5 Mærkeplade
Enheden kan identificeres præcist ud fra modelnavnet og serienummeret, der er angivet på 

undersiden af VIP X1600-basen og på mærkepladerne på VIP X1600-modulernes printkort. Det 

er en god idé at notere disse oplysninger, før installationen påbegyndes, så de er ved hånden, 

hvis du har spørgsmål eller skal bestille reservedele.
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2 Sikkerhedsinformation

2.1 Risiko for elektrisk stød
– Forsøg aldrig at tilslutte enheden til et andet ledningsnet end den type, den er beregnet 

til.

– Brug kun strømforsyninger, der er godkendt af Bosch Security Systems.

– Åbn aldrig strømforsyningsenhedens kabinet.

– Et VIP X1600-modul må kun installeres i det VIP X1600-basekabinet, der passer til 

modulet.

– Hvis der opstår en fejl, skal VIP X1600 frakobles strømforsyningen og alle andre enheder.

– Strømforsyningen og enheden skal installeres et tørt sted, hvor udstyret er beskyttet mod 

vejr og vind.

– Hvis sikker drift af enheden ikke kan opnås, skal den tages ud af drift og opbevares, så 

den ikke kan betjenes af uautoriserede personer. I sådanne tilfælde skal enheden 

kontrolleres af Bosch Security Systems.

Sikker drift er ikke længere muligt i følgende tilfælde:

– hvis enheden eller strømkablerne er synligt beskadigede,

– hvis enheden ikke længere fungerer korrekt,

– hvis enheden har været udsat for vand eller fugt,

– hvis der er fremmedlegemer i enheden,

– efter længere tids opbevaring under dårlige forhold, eller 

– hvis enheden har været udsat for store belastninger under transport.

2.2 Installation og betjening
– De relevante bestemmelser vedr. el-arbejde skal overholdes til alle tider under 

installationen.

– Relevant kendskab til netværksteknologi er nødvendigt for at installere enheden.

– Før installation eller betjening af enheden skal du have læst og forstået dokumentationen 

for alt andet udstyr, der skal tilsluttes til enheden, som f.eks. kameraer. 

Dokumentationen indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og oplysninger om tilladt 

brug.

– Du må kun udføre de trin i forbindelse med installation og betjening, der er beskrevet i 

denne vejledning. Alle andre handlinger kan resultere i personskade og/eller beskadigelse 

af området eller udstyret.

2.3 Vedligeholdelse og reparation
– Åbn aldrig en VIP X1600-bases kabinet. Enheden har ingen dele, der kan efterses af 

brugeren. Det medfølgende dæksel må kun fjernes, når et VIP X1600-modul installeres. 

– Udskift aldrig komponenter i en VIP X1600-base eller et VIP X1600-modul. Enhederne har 

ingen dele, der kan efterses af brugeren.

– Åbn aldrig strømforsyningsenhedens kabinet. Strømforsyningsenheden har ingen dele, 

der kan efterses af brugeren.

– Sørg for, at al service og reparation kun udføres af uddannet personale (elektrikere eller 

netværksspecialister).
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Dele, der følger med VIP X1600-basen
– VIP X1600-base

– Installationssæt til installation i 19"-racks

– Selvklæbende, elastiske stødpuder

– Installationsoversigt

– Produkt-cd med det følgende indhold:

– Installationsoversigt

– Manuel

– System Requirements-dokument

– Yderligere dokumentation på Bosch Security Systems produkter

– Configuration Manager

– MPEG ActiveX-objekt

– Player og Archive Player

– DirectX-objekt

– Microsoft Internet Explorer

– Sun JVM

– Adobe Acrobat Reader

3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet
– VIP X1600-modul

– Installationssæt til montering i VIP X1600-basen

– Terminalstik

– Installationsoversigt

i
OPLYSNING! 

Kontroller, at alle dele er modtaget og er i perfekt stand. Få enheden efterset af Bosch 

Security Systems, hvis du opdager en skade.
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3.3 Systemkrav

3.3.1 Generelle krav
– Computer med operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP

– Netværksadgang (intranet eller internet)

– Skærmopløsning 1.024 × 768 pixel

– 16- eller 32-bit farver

– Installeret Sun JVM

3.3.2 Yderligere krav i forbindelse med konfiguration
– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senere)

eller

– Installeret Configuration Manager-program (version 1.60 eller nyere)

3.3.3 Yderligere krav i forbindelse med brug
– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senere)

eller

– Modtagersoftware, for eksempel VIDOS (version 3.11 eller senere) eller Bosch Video 

Management System

eller

– MPEG-4-kompatibel hardwaredekoder fra Bosch Security Systems (f.eks. VIP XD) som 

modtager og tilsluttet videoskærm

– Til afspilning af optagelser: forbindelse til et lagringsmedie

i
OPLYSNING! 

Bemærk også oplysningerne i dokumentet System Requirements på den medfølgende 

produkt-cd. Du kan om nødvendigt installere de nødvendige programmer og objekter fra den 

medfølgende produkt-cd (se Afsnit 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Side 11).

Du kan få hjælp til brugen af Microsoft Internet Explorer i onlinehjælpen i Internet Explorer.
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3.4 Oversigt over funktionerne

3.4.1 Netværksvideoserver
VIP X1600 er en netværksvideoserver til op til 16 uafhængige videokanaler i fire VIP X1600-

moduler. Den er primært designet til komprimering af video- og styringsdata til overførsel over 

et IP-netværk. Audiosignaler kan også transmitteres til kompatible enheder med 

audioversionerne af VIP X1600-modulerne.

Brugen af eksisterende netværk giver hurtig og nem integration med 

videoovervågningssystemer eller lokalnetværk.

VIP X1600 giver en 2/3 D1- eller 2CIF-opløsning ved en samlet billedhastighed på 25 (PAL) 

eller 30 (NTSC) billeder pr. sekund for op til 16 kanaler.

To enheder, f.eks. en VIP X1600 som sender og en VIP XD som modtager, kan udgøre et 

enkeltstående system til dataoverførsel uden en pc. Videobilleder fra en enkelt sender kan 

modtages samtidigt på flere modtagere.

VIP X1600-modulerne er designet til at blive installeret i VIP X1600-basen. Det er nemt og 

hurtigt at installere enhederne, og det kræver intet værktøj. Alle moduler kan udskiftes, uden 

at systemet skal lukkes ned

3.4.2 Modtager
Kompatible hardware-dekodere, der understøtter MPEG-4, f.eks. VIP XD, kan anvendes som 

modtagere. Computere, der har dekoder-software installeret, som f.eks. VIDOS, eller 

computere med en Microsoft Internet Explorer webbrowser, kan også anvendes som 

modtagere. 

3.4.3 Videoindkodning
VIP X1600 anvender videokomprimeringsstandarden MPEG-4. Takket være den effektive 

komprimering forbliver datahastigheden lav, selv ved høj billedkvalitet. Det er også muligt at 

tilpasse systemet til lokale forhold inden for brede grænser. På denne måde understøttes 

samtidig indkodning af alle 16 videokanaler.

3.4.4 Dobbeltstreaming
Med dobbelt streaming bliver de indgående data komprimeret samtidig efter to forskellige, 

individuelt tilpassede profiler. Denne funktion opretter to data-streams pr. kamera, der kan 

anvendes til forskellige formål, f.eks. en til optagelse og en, der er optimeret til transmission 

over LAN'et.

3.4.5 Multicast
I et netværk, der er konfigureret til det, muliggør multicast-funktionen samtidig 

videotransmission i realtid til flere modtagere. Protokollerne UDP og IGMP V2 skal være 

implementeret på netværket, hvis denne funktion skal bruges.

3.4.6 Kryptering
VIP X1600 har flere valgmuligheder til beskyttelse mod uautoriseret læsning. 

Webbrowserforbindelser kan beskyttes vha. HTTPS. Du kan beskytte kontrolkanalerne vha. 

SSL-krypteringsprotokol. Med en yderligere licens, kan selve brugerdataene krypteres.
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3.4.7 Fjernbetjening
Kontroldata til fjernbetjening af eksterne enheder, f.eks. panorerings- eller vippehoveder til 

kameraer eller motoriserede zoomobjektiver, transmitteres via VIP X1600’s serielle tovejs-

interface. Dette interface kan også anvendes til at transmittere transparente data.

3.4.8 Sabotagedetektering og bevægelsesdetektorer
VIP X1600 har en lang række konfigurationsfunktioner til alarmsignalering, hvis de tilsluttede 

kameraer udsættes for sabotage. En algoritme til detektering af bevægelse i videobilledet er 

også en del af pakken. Den kan udvides (valgfrit) til at omfatte særlige algoritmer til 

videoanalyse.

3.4.9 Snapshots
De enkelte videobilleder (snapshots) kan ses på VIP X1600, lagres på en computers harddisk 

eller vises i et separat browservindue i JPEG-format.

3.4.10 Backup
Siderne LIVESIDE og OPTAGELSER har en funktion til lagring af de viste videobilleder på 

computerens harddisk. Videosekvenserne kan lagres med et museklik, og kan ses igen vha. 

den medfølgende Player, som er en del af pakken.
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3.4.11 Resumé
VIP X1600 har følgende hovedfunktioner:

– Op til 16 uafhængige, analoge BNC composite videoindgange (PAL/NTSC)

– Video- og datatransmission over IP-datanetværk

– Dobbelt streaming-funktion for hver videoindgang, der giver mulighed for samtidig 

komprimering med to profiler med hver deres definition

– Multicast-funktion til samtidig billedtransmission til flere modtagere

– Videokomprimering med den internationale standard MPEG-4

– To redundante integrerede Ethernet-porte (10/100/1000 Base-T)

– Transparent, tovejs datakanal via RS232/RS422/RS485 serielt interface

– Konfiguration og fjernbetjening af alle indbyggede funktioner via TCP/IP, også sikkert via 

HTTPS

– Beskyttelse med adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang eller 

konfigurationsændringer

– Omfattende, fleksible lagermuligheder

– Fire alarmindgange og fire relæudgange pr. VIP X1600-modul

– Indbygget videosensor til bevægelses- og sabotagealarmer

– Hændelsesstyret automatisk forbindelse

– Fuldt redundant strømforsyning (ekstraudstyr)

– Mulighed for redundant netværksforbindelse eller direkte forbindelse til et iSCSI-system

– Nem service via uploads

– Fleksibel kryptering af kontrol- og datakanaler

– Brugervalidering i henhold til den internationale standard 802.1x

Audioversionerne af VIP X1600-modulerne giver også mulighed for:

– Transmission af audiosignaler via IP-datanetværk

– Audiokomprimering i henhold til den internationale standard G.711
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3.5 Tilslutninger og visninger

1 Installeret VIP X1600-modul

2 Audio In 1/2- og Audio In 3/4 -audiolinjeindgange (mono)

3,5 mm / 0,14" stereostiklinjeudgang til tilslutning af audiokabler

(kun audioversioner af VIP X1600-modulerne)

3 Klemmerække

til alarmindgange, relæudgange og serielt interface

4 Video In 1- til Video In 4-videoindgange

BNC-stik til tilslutning af videokilder

5 Dæksel til ubrugte stik

6 Stik til tilslutning af en eller to strømforsyninger

7 ETH 1 RJ45-stik

til tilslutning til Ethernet LAN (lokalnetværk), 10/100/1000 MBit Base-T

8 ETH 2 RJ45-stik

til en redundant netværkstilslutning eller til et iSCSI-system

9 Lysdioder, statusoplysninger om VIP X1600-modulerne og VIP X1600-basen

i
OPLYSNING! 

Der henvises til Afsnit 8.4 LED'er, Side 114 vedrørende yderligere oplysninger om lysdioderne.

Klemmerækketildelinger er beskrevet i Afsnit 8.7 Klemmerække, Side 115.
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4 Installation

4.1 Forberedelser
VIP X1600-modulerne er udelukkende beregnet til at blive installeret i  VIP X1600-basen. Det 

er nemt og hurtigt at installere enhederne, og det kræver intet værktøj.

VIP X1600 er beregnet til at blive installeret i et rack. Det er nemt og hurtigt at montere 

enheden i et 19"-rack vha. det medfølgende monteringsmateriale.

Det er også muligt at betjene denne enhed som en fritstående enhed. De fire medfølgende 

elastiske stødpuder sikrer, at enheden står godt fast.

Installationsforholdene skal være som følger:

– Enheden må ikke installeres tæt på varmeapparater eller andre varmekilder. Undgå at 

placere enheden, så den er udsat for direkte sollys.

– Der skal være god plads til kablerne.

– Sørg for, at enheden er tilstrækkeligt ventileret. Tag hensyn til den samlede 

varmeafgivelse, især når der installeres flere enheder i et rack.

– Brug kun de medfølgende kabler til tilslutninger, eller brug egnede kabler, der er skærmet 

mod elektromagnetisk interferens. 

– Placer og før alle kabler, så de er beskyttede og ikke strækkes.

– Undgå stød, skub og kraftige rystelser, da det kan medføre permanent skade på enheden.

4.2 Installation af VIP X1600-moduler
Installation af de forskellige VIP X1600-moduler er beskrevet i den relevante VIP X1600hurtige 

installationsvejledning. Tag venligst hensyn til de følgende grundlæggende forhold, når en 

enhed installeres.

!

FORSIGTIG! 

Enheden er beregnet til indendørs brug.

Vælg et passende sted til installationen, der overholder miljøbetingelserne. 

Omgivelsestemperaturen skal være mellem 0 og +50 °C (+32 og +122 °F). Den relative 

luftfugtighed skal være mellem 20 % og 80 % (ikke-kondenserende).

VIP X1600 genererer varme under brugen. Under installationen må varmeværdien højst være 

205 BTU/t. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation og passende afstand mellem enheden 

og genstande eller udstyr, der er følsomt over for varme.

!
FORSIGTIG! 

Et VIP X1600-modul må ikke installeres i et andet kabinet, og enheden må ikke betjenes, når 

den ikke er i VIP X1600-basen. Den omgivende temperatur skal være mellem 0 og +50 °C 

(+32 og +122 °F), og den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 % (ikke-kondenserende).
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4.2.1 Installationsrækkefølge og kapacitet for VIP X1600-basen

Du kan installere op til fire VIP X1600-moduler i en VIP X1600-base. Stik 1 skal altid være det 

første stik, der anvendes. De resterende stik kan anvendes i vilkårlig rækkefølge. Modulerne 

også kan monteres og fjernes, mens systemet er i drift.

4.2.2 Køling

De installerede VIP X1600-moduler genererer meget varme under drift. Derfor er det 

nødvendigt at have et effektivt afkølingssystem, hvis VIP X1600 skal fungere problemfrit.

4.2.3 Mærkeplader
Hvert VIP X1600-modul kan identificeres præcist ud fra en etiket på printkortet med modulets 

unikke MAC-adresse. Noter denne MAC-adresse og modulets placering i VIP X1600-basen før 

installation, så du senere kan identificere modulet, selv efter at det er monteret, f.eks. ved 

fejlsøgning.

4.2.4 Udtagning og udskiftning af VIP X1600-moduler
Modulerne også kan monteres, fjernes og udskiftes, mens systemet er i drift.

1. Før du fjerner et modul, skal du afslutte alle optagelser, der er i gang for dette modul.

2. Når du installerer et modul, skal du gemme dækslet til fremtidig brug.

3. Når du fjerner et modul er det vigtigt, at det tilsvarende stik lukkes med dækslet, hvis der 

ikke længere skal bruges et modul i dette stik.

!
FORSIGTIG! 

Sørg for, at der altid er et modul i stik 1, også hvis installationen ændres. Hvis VIP X1600 

tændes, uden at der er et fungerende modul i stik 1, kan det føre til driftsforstyrrelser.

!
FORSIGTIG! 

Når installationen ændres, eller modulerne udskiftes eller tilføjes, skal alle ikke-anvendte stik 

være tildækket på bagsiden af VIP X1600-basen.

!
FORSIGTIG! 

Sørg for, at der altid er et modul i stik 1, også hvis installationen ændres. Hvis VIP X1600 

tændes, uden at der er et fungerende modul i stik 1, kan det føre til driftsforstyrrelser.
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4.3 Installation i et rack

4.3.1 Forberedelser
VIP X1600 kan monteres i et 19" rack. Det nødvendige installationsudstyr følger med enheden.

Når du monterer enheden i et rack skal du sikre, at der ikke er træk på skruerne, og at der er 

så lidt mekanisk tryk på dem som muligt. Sørg for, at enheden og strømforsyningerne er 

passende jordet.

4.3.2 Montering og tilslutning af VIP X1600

1. Klargør racket, så det er nemt at indsætte VIP X1600 direkte på plads.

2. Sæt møtrikkerne i de tilsvarende huller eller åbninger i rackets ramme.

3. Løft VIP X1600 ind i rackets ramme, og sæt låseskruerne i sammen med spændskiverne.

4. Stram skruerne en efter en, og kontroller så igen, at alle skruer er stramme.

5. Sæt en eller to strømforsyningsenheder i stikkene bag på kabinettet, og stram 

omløbermøtrikkerne til stikkene med hånden.

!

FORSIGTIG! 

Når enheden monteres i et rack, skal du sørge for, at den er tilstrækkeligt ventileret. Der skal 

være mindst 5 cm (1,97") luft til venstre og højre for enheden, og mindst 10 cm (3,94") 

bagved.

VIP X1600 genererer varme under brug. Bemærk, at varmeværdien højst må være 205 BTU/t 

under installationen.

Når du monterer yderligere enheder, må de godt være i direkte kontakt med VIP X1600, 

forudsat at den tilstødende enheds overfladetemperatur ikke overstiger +50 °C (+122 °F).

!
FORSIGTIG! 

Brug kun strømforsyninger, der er godkendt af Bosch Security Systems.
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4.4 Stik

4.4.1 Kameraer
Der kan tilsluttes op til fire almindelige videokilder til hvert VIP X1600-modul. Alle kameraer og 

andre videokilder, der udsender et standard PAL- eller NTSC-signal, er egnede.

1. Tilslut kameraerne eller andre videokilder til BNC-stikkene Video In 1 til Video In 4 med 

et videokabel (75 ohm, BNC-stik).

2. Hvis videosignalet ikke gennemsløjfes, kan terminering om nødvendigt foretages vha. en 

softwareindstilling (se Afsnit 5.13 Videoindgang, Side 42).

4.4.2 Audiotilslutninger
Audioversionerne af VIP X1600-modulerne har to audiolinjeindgange, hvilket giver i alt fire 

monoindgange, som automatisk tildeles de fire kameraindgange.

Audiosignalerne transmitteres samtidigt med videosignalerne. 

Stereostikkene skal tilsluttes som følger:

4.4.3 Netværk
VIP X1600 kan tilsluttes et 10/100/1000 Base-T-netværk vha.et almindeligt UTP kat. 5-kabel 

med RJ45-stik. Det andet Ethernet-interface kan anvendes til at oprette en redundant 

forbindelse til netværket.

1. Tilslut VIP X1600 til netværket via ETH 1-stikket.

2. Tilslut VIP X1600 til en redundant switch eller hub i det samme netværk via ETH 2-stikket.

4.4.4 Direkte forbindelse til iSCSI
VIP X1600 kan tilsluttes direkte til et iSCSI-system via ETH 2-interfacet. Denne forbindelse er 

et alternativ til brug af det andet Ethernet-interface som en redundant netværkstilslutning. 

Brug et UTP kat. 5-netværkskabel med RJ45-stik til direkte tilslutning til et iSCSI-system.

Kontakt Audio In 1/2 Audio In 3/4

Tip Indgang 1 (kamera 1) Indgang 3 (kamera 3)

Midterste ring Indgang 2 (kamera 2) Indgang 4 (kamera 4)

Nederste ring Jord Jord

i
OPLYSNING! 
Du kan ikke oprette forbindelse til et andet netværk.

i
OPLYSNING! 

Du kan få en liste over kompatible iSCSI-systemer hos din leverandør eller direkte hos Bosch 

Security Systems. Denne liste opdateres og udvides hele tiden.
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4.4.5 Datainterface
Hvert VIP X1600-modul har et tovejs datainterface, der anvendes til styring af de tilsluttede 

enheder, f.eks. et domekamera med motoriseret objektiv. Tilslutningen understøtter 

transmissionsstandarderne RS232, RS422 og RS485.

Det serielle interface leveres på hvert VIP X1600-modul af den orange klemmerække (se 

Afsnit 8.7 Klemmerække, Side 115).

Der tilføjes hele tiden nyt udstyr til rækken af styrbare enheder. Producenterne af det 

relevante udstyr kan levere specifikke oplysninger om installation og styring.

4.4.6 Alarmindgange
VIP X1600-modulet har fire alarmindgange på den orange klemmerække (se 

Afsnit 8.7 Klemmerække, Side 115). Alarmindgangene bruges til tilslutning af eksterne 

alarmenheder, f.eks. dørkontakter eller sensorer. En korrekt konfigureret alarmenhed kan 

f.eks. få VIP X1600-modulet til at oprette forbindelse til en ekstern enhed.

Som aktuator kan anvendes en nulpotential sluttekontakt eller kontakt.

Tilslut ledningerne til de relevante terminaler på den orange klemmerække (IN1 til IN4), 

og kontroller, at de sidder godt fast.

4.4.7 Relæudgange
Hvert VIP X1600-modul har fire relæudgange til aktivering af eksterne enheder såsom lamper 

eller alarmsirener. Disse relæudgange kan betjenes manuelt, når der er en aktiv forbindelse til 

VIP X1600-modulet. Udgangene kan også konfigureres til automatisk at aktivere sirener eller 

andre alarmenheder som reaktion på et alarmsignal. Relæudgangene er også placeret på den 

orange klemmerække (se Afsnit 8.7 Klemmerække, Side 115).

Tilslut ledningerne til de relevante terminaler på den orange klemmerække (R1 til R4), og 

kontroller, at de sidder godt fast.

!
FORSIGTIG! 

Der skal tages hensyn til den relevante dokumentation, når den enhed, der skal styres, 

installeres og betjenes.

Dokumentationen indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og oplysninger om tilladt brug. 

i
OPLYSNING! 

Der skal bruges en videoforbindelse, hvis der skal transmitteres transparente data.

i
OPLYSNING! 

Brug om muligt et kontaktsystem uden prel som aktuator.

!
FORSIGTIG! 

Relækontakterne må maksimalt belastes med 30 V og 2 A.
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4.5 Tænde og slukke for strømmen

4.5.1 Strømforsyning
VIP X1600 har ikke en afbryder til at tænde og slukke enheden med. Der leveres strøm, så 

snart en eller to uafhængige strømforsyningsenheder er tilsluttet. Tilslut VIP X1600 til en 

strømforsyningsenhed, og tilslut denne til ledningsnettet. Enheden er nu klar til brug. 

VIP X1600 leveres ikke med en strømforsyningsenhed. 

Enheden er klar til brug, når VIP X1600 er tilsluttet til strømforsyningen, og de installerede 

VIP X1600-moduler er initialiseret.

Hvert moduls driftstatus angives af en lysdiode på VIP X1600's frontpanel.

Hvis netværkstilslutningen er foretaget korrekt, lyser den grønne lysdiode på ETH 1 RJ45-

stikket. En blinkende orange lysdiode angiver, at der transmitteres datapakker over netværket. 

Hvis der er en redundant netværksforbindelse eller en direkte forbindelse til et iSCSI-system, 

kan disse signaler også ses på lysdioderne på ETH 2 RJ45-stikket.

4.6 Opsætning med Configuration Manager
Programmet Configuration Manager findes på den produkt-cd, der følger med VIP X1600-

basen. Dette program kan bruges til at implementere og opsætte nye videoservere i netværket 

hurtigt og nemt.

4.6.1 Installation af programmet
1. Indsæt cd'en i computerens cd-rom-drev. 

2. Hvis cd'en ikke startes automatisk, skal du åbne mappen Configuration Manager i 

Stifinderen og dobbeltklikke på Setup.exe.

3. Følg instruktionerne på skærmen.

!
FORSIGTIG! 

Brug kun strømforsyninger, der er godkendt af Bosch Security Systems.

Brug om nødvendigt egnet udstyr til at sikre, at strømforsyningen er fri for interferens som 

f.eks. spændingsbølger, -svingninger og -fald.

Vent med at tilslutte VIP X1600 til strømforsyningen, indtil alle andre tilslutninger er foretaget.

i
OPLYSNING! 

Configuration Manager kan bruges til at indstille alle parametre i VIP X1600 i stedet for at 

foretage konfigurationen via en webbrowser. Dette er beskrevet i kapitel 5 i denne vejledning.
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4.6.2 Konfiguration af VIP X1600-modulet
Configuration Manager kan startes direkte efter installationen.

1. Dobbeltklik på ikonet på skrivebordet, eller start programmet fra menuen Start. Når 

programmet er startet, gennemsøges netværket med det samme for kompatible 

videoservere.

2. Du kan starte konfigurationen, når der vises et VIP X1600-modul i listen i venstre side af 

vinduet. Det gør du ved at klikke på modulet.

3. Klik på fanen Netværk i højre side af vinduet. De aktuelle netværksindstillinger vises.

4. Indtast den korrekte IP-adresse i feltet Enhedens IP-adresse, f.eks. 192.168.0.16, og klik 

på knappen Angiv nederst til højre i vinduet. Den nye IP-adresse anvendes, næste gang 

enheden startes.

5. Indtast om nødvendigt en undernetmaske og yderligere netværksdata.

4.6.3 Genstart
Du kan udføre en genstart direkte fra Configuration Manager.

Højreklik på enheden på listen i venstre side af vinduet, og vælg kommandoen Nulstil i 

kontekstmenuen.

4.6.4 Yderligere parametre
Du kan kontrollere og angive yderligere parametre vha. Configuration Manager. For yderligere 

oplysninger om dette henvises til dokumentationen for dette program.

i
OPLYSNING! 

Du skal genstarte enheden for at aktivere den nye IP-adresse, en ny undernetmaske eller en 

gateway-adresse.
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5 Konfiguration med en webbrowser

5.1 Tilslutning
Den integrerede HTTP-server i VIP X1600-modulet giver dig mulighed for at konfigurere 

enheden via netværket vha. en webbrowser. Denne funktion er et alternativ til at konfigurere 

enheden vha. programmet Configuration Manager. Det er mere brugervenligt end 

konfiguration via terminalprogrammet, og der kan justeres langt flere indstillinger.

5.1.1 Systemkrav
– Computer med operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP

– Netværksadgang (intranet eller internet)

– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senere)

– Skærmopløsning 1.024 × 768 pixel

– 16- eller 32-bit farver

– Installeret Sun JVM

5.1.2 Installation af MPEG ActiveX
Afspilning af live-videobilleder kræver, at passende MPEG ActiveX-software installeres på 

computeren. Du kan om nødvendigt installere programmet fra den medfølgende produkt-cd.

1. Indsæt produkt-cd'en i computerens cd-rom-drev. Hvis cd'en ikke starter automatisk, skal 

du åbne en stifinder, gå til roden af cd-rom-drevet og dobbeltklikke på filen MPEGAx.exe.

2. Følg instruktionerne på skærmen.

i
OPLYSNING! 

Bemærk også oplysningerne i dokumentet System Requirements på den medfølgende 

produkt-cd. Du kan om nødvendigt installere de nødvendige programmer og objekter fra den 

medfølgende produkt-cd (se Afsnit 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Side 11).

Du kan få hjælp til brugen af Microsoft Internet Explorer i onlinehjælpen i Internet Explorer.
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5.1.3 Oprettelse af forbindelsen
Som minimum skal VIP X1600-modulet i stik 1 tildeles en gyldig IP-adresse, hvis VIP X1600 

skal kunne bruges på netværket.

Den følgende standardadresse er forudindstillet fra fabrikken for alle moduler: 192.168.0.1

1. Start webbrowseren.

2. Indtast VIP X1600-modulets IP-adresse som URL'en i browserens adresselinje. 

Forbindelsen oprettes, og efter et kort øjeblik vises LIVESIDE med videobillederne. 

5.1.4 Maksimalt antal forbindelser
Hvis der ikke oprettes forbindelse, kan det maksimale antal forbindelser være nået på 

enheden. Afhængigt af enheden og netværkskonfigurationen kan hvert VIP X1600-modul have 

op til 25 webbrowserforbindelser eller op til 50 forbindelser via VIDOS eller Bosch Video 

Management System.
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5.1.5 Beskyttet VIP X1600-modul
Hvis VIP X1600-modulet er beskyttet med adgangskode mod uautoriseret adgang, vises en 

meddelelse om det i webbrowseren, og du bliver bedt om at indtaste din adgangskode, når du 

forsøger at få adgang til beskyttede områder.

1. Indtast brugernavn og adgangskode i de tilsvarende tekstfelter.

2. Klik på OK. Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises den relevante side i 

webbrowseren.

5.1.6 Beskyttet netværk
Hvis en RADIUS-server bruges i netværket til at administrere adgangsrettigheder (802.1x-

brugervalidering), skal VIP X1600-modulet konfigureres herefter. Ellers er kommunikation ikke 

muligt.

Når VIP X1600 skal konfigureres, skal enheden tilsluttes direkte til en computer med et 

netværkskabel. Det skyldes, at kommunikation via netværket ikke er muligt, før parametrene 

Identitet og Adgangskode er angivet og valideret (se Afsnit 5.28.17 Godkendelse, Side 78).

5.2 Menuen Konfiguration
Siden INDSTILLINGER giver adgang til konfigurationsmenuen, som indeholder alle enhedens 

parametre opstillet i grupper.

De nuværende indstillinger kan vises ved at åbne et af konfigurationsskærmbillederne. Du kan 

ændre indstillingerne ved at indtaste nye værdier, eller ved at vælge en foruddefineret værdi 

på en liste.

Alle parametergrupper er beskrevet i dette kapitel i den rækkefølge, som de vises i i 

konfigurationsmenuen, oppefra og ned.

Alle indstillinger lagres i VIP X1600-modulets hukommelse, så de bevares ved en eventuel 

strømafbrydelse.

i
OPLYSNING! 

VIP X1600-modulerne giver mulighed for at begrænse adgangen med forskellige 

adgangsniveauer (se Afsnit 5.6 Adgangskode, Side 32).

!
FORSIGTIG! 

Den switch, der bruges til netværket, skal understøtte flere værter ved brug af 802.1x-

brugervalidering og skal konfigureres, så en VIP X1600 med flere moduler kan prøve flere 

værter ved kommunikation over netværket.

!
FORSIGTIG! 

Indstillingerne i konfigurationsmenuen bør kun ændres af superbrugere eller 

supportpersonale.
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5.2.1 Start på konfiguration
Klik på linket INDSTILLINGER i vinduets øverste afsnit. Webbrowseren åbner en ny side 

med konfigurationsmenuen.

5.2.2 Navigation
1. Klik på et af menupunkterne i vinduets venstre rude. Den tilhørende undermenu vises.

2. Klik på et af elementerne i undermenuen. Webbrowseren åbner den tilhørende side.

5.2.3 Sådan foretager du ændringer
Hvert konfigurationsskærmbillede viser de nuværende indstillinger. Du kan ændre 

indstillingerne ved at indtaste nye værdier, eller ved at vælge en foruddefineret værdi på en 

liste.

Efter hver ændring skal du klikke på Angiv for at gemme ændringen.

!
FORSIGTIG! 

Gem hver ændring med den tilhørende knap Angiv.

Når du klikker på knappen Angiv, gemmes kun indstillingerne for det aktuelle felt. Ændringer i 

andre felter ignoreres.
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5.3 Identifikation

5.3.1 Enhedens navn
Du kan give VIP X1600-modulet et navn, så det lettere kan identificeres. Når enhederne har 

navne, er det nemmere at administrere flere enheder i store videoovervågningssystemer, 

f.eks. vha. programmet VIDOS eller Bosch Video Management System.

Enhedens navn anvendes til fjernbetjent identifikation af en enhed, f.eks. i tilfælde af en 

alarm. Indtast derfor et navn, der gør det så nemt som muligt at identificere lokationen 

hurtigt.

5.3.2 Enheds-id
Hvert VIP X1600-modul bør tildeles et unikt id, som kan indtastes her som en yderligere hjælp 

til identifikation.

5.4 Kameranavne

Kameranavnene gør det nemmere at identificere et kamera på en fjernlokation, f.eks. i tilfælde 

af en alarm. De vises på videoskærmen, hvis dette er konfigureret (se Afsnit 5.5.1 Mærkning af 

kameranavn, Side 30). Når kameraerne har navne, er det nemmere at administrere flere 

kameraer i store videoovervågningssystemer, f.eks. vha. programmet VIDOS eller Bosch Video 

Management System.

!
FORSIGTIG! 
Brug ikke specialtegn, f.eks. &, i navnet.

Specialtegn understøttes ikke af systemets interne optagelsesstyring og kan derfor medføre, 

at Player eller Archive Player ikke kan afspille optagelsen.
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5.4.1 Kamera 1 til Kamera 4
Indtast et unikt, utvetydigt navn på kameraet i dette felt.

5.5 Visning af mærke

Forskellige overlejringer eller "mærker" på videobillederne giver vigtige, yderligere 

oplysninger. Disse overlejringer kan aktiveres enkeltvis, og de arrangeres på billedet på en 

tydelig måde.

5.5.1 Mærkning af kameranavn
Dette felt angiver placeringen af overlejringen af kameranavnet. Overlejringen kan vises i Top, 

i Bund eller på en position efter dit ønske, som du kan angive med funktionen Brugertilpas. 

Du kan også angive indstillingen Fra, hvis der ikke skal vises overlejrede informationer.

1. Vælg den ønskede indstilling på listen.

2. Hvis du vælger funktionen Brugertilpas., vises der flere felter, hvor du kan angive den 

præcise position (Position (XY)).

3. Indtast værdierne for den ønskede position i felterne Position (XY).

5.5.2 Tidsmærkning:
Dette felt angiver tidsoverlejringens placering. Overlejringen kan vises i Top, i Bund eller på en 

position efter dit ønske, som du kan angive med funktionen Brugertilpas. Du kan også angive 

indstillingen Fra, hvis der ikke skal vises overlejrede informationer.

1. Vælg den ønskede indstilling på listen.

2. Hvis du vælger funktionen Brugertilpas., vises der flere felter, hvor du kan angive den 

præcise position (Position (XY)).
3. Indtast værdierne for den ønskede position i felterne Position (XY).

!
FORSIGTIG! 

Brug ikke specialtegn, f.eks. &, i navnet.

Specialtegn understøttes ikke af systemets interne optagelsesstyring og kan derfor medføre, 

at Player eller Archive Player ikke kan afspille optagelsen.

i
OPLYSNING! 

Indstillingerne på denne side gælder for alle modulets kameraindgange.
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5.5.3 Mærkning af alarmtilstand
Vælg Til for at vise en overlejret tekstmeddelelse i tilfælde af en alarm. Meddelelsen kan vises 

på en position, du selv vælger, vha. funktionen Brugertilpas. Du kan også angive indstillingen 

Fra, hvis der ikke skal vises overlejrede informationer.

1. Vælg den ønskede indstilling på listen.

2. Hvis du vælger funktionen Brugertilpas., vises der flere felter, hvor du kan angive den 

præcise position (Position (XY)).
3. Indtast værdierne for den ønskede position i felterne Position (XY).

5.5.4 Alarmbesked
Indtast meddelelsen, der skal vises i billedet i tilfælde af alarm. Den maksimale tekstlængde er 

31 tegn.

5.5.5 Videovandmærke
Vælg Til, hvis de transmitterede videobilleder skal have et "vandmærke". Når denne funktion 

aktiveres, markeres alle billeder med et grønt W. Et rødt W angiver, at sekvensen (live eller 

gemt) er blevet manipuleret.
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5.6 Adgangskode

Et VIP X1600-modul er normalt beskyttet med en adgangskode for at forhindre uautoriseret 

adgang til enheden. Du kan begrænse adgangen vha. forskellige niveauer for brugervalidering 

(Brugernavn).

5.6.1 Brugernavn
VIP X1600-modulerne anvender tre brugernavne: service, user og live, som svarer til 

forskellige niveauer for brugervalidering.

Brugernavnet service er det højeste niveau for brugervalidering. Når den korrekte 

adgangskode er indtastet, kan du med dette brugernavn bruge alle funktionerne i VIP X1600-

modulet og ændre alle konfigurationsindstillinger.

Brugernavnet user er det mellemste niveau for brugervalidering. Det bruges til at betjene 

enheden og også til for eksempel at styre kameraer, men det kan ikke bruges til at ændre 

konfigurationen.

Brugernavnet live er det laveste niveau for brugervalidering. Det kan kun bruges til at se live-

videobilleder og til at skifte mellem visning af de forskellige live-videobilleder.

5.6.2 Adgangskode
Du kan angive og ændre en særskilt adgangskode for hvert brugernavn, hvis du er logget ind 

som service, eller hvis enheden ikke er beskyttet med adgangskode.

Indtast adgangskoden for det valgte brugernavn her.

5.6.3 Bekræft adgangskode
Indtast den nye adgangskode igen, for at undgå tastefejl.

i
OPLYSNING! 

Korrekt beskyttelse med adgangskode kan kun garanteres, når alle højere niveauer for 

brugervalidering også er beskyttet med adgangskode. Hvis der f.eks. tildeles en adgangskode 

til live, skal der også tildeles en adgangskode til service og user. Ved tildeling af 

adgangskoder bør du derfor altid begynde på det højeste brugervalideringsniveau, service, og 

bruge forskellige adgangskoder.

i
OPLYSNING! 

Den nye adgangskode gemmes først, når du klikker på knappen Angiv. Du skal derfor klikke på 

knappen Angiv umiddelbart efter, at du har indtastet og bekræftet en adgangskode, også 

selvom du bagefter vil tildele en adgangskode til et andet brugernavn.
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5.7 Sprog

5.7.1 Sprog på websted
Her kan du indstille brugergrænsefladens sprog.

5.8 Dato/tid

5.8.1 Datoformat
Vælg det ønskede datoformat.

5.8.2 Enhedens dato/Enhedens klokkeslæt
Hvis der er flere enheder i systemet eller på netværket, er det vigtigt, at deres interne ur 

synkroniseres. Det er f.eks. kun muligt at identificere og korrekt evaluere samtidige 

optagelser, hvis tidsindstillingerne er ens for alle enheder.

1. Indtast dags dato. Da enhedens klokkeslæt styres af det interne ur, behøver du ikke 

indtaste ugedag – den tilføjes automatisk.

2. Indtast den aktuelle tid eller klik på Synkr. pc-knappen for at kopiere computerens 

systemtid til VIP X1600-modulet.
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5.9 Tidsserver

VIP X1600-modulerne kan modtage tidssignalet fra en tidsserver vha. forskellige 

tidsserverprotokoller og derefter bruge det til at indstille det interne ur. Enheden rekvirerer 

automatisk tidssignalet en gang i minuttet.

VIP X1600-modulet i stik 1 fungerer som standardtidsserver for modulerne i stik 2 til stik 4. I 

det tilfælde behøver du ikke at udfylde felterne Tidsserverens IP-adresse for stik 2 til stik 4 

(der skal blot stå 0.0.0.0).

5.9.1 Enhedens tidszone
Vælg den tidszone, som enheden er placeret i.

5.9.2 Sommertid
Det interne ur kan automatisk skifte mellem normaltid og sommertid (DST, daylight saving 

time). Enheden indeholder allerede data til skift til og fra sommertid indtil år 2015. Du kan 

bruge disse data eller oprette andre sommertidsdata, hvis det er nødvendigt.

1. Kontroller først, om den rigtige tidszone er valgt. Hvis den ikke er korrekt, skal du vælge 

den rigtige tidszone for systemet og klikke på knappen Angiv.

2. Klik på knappen Detaljer. Der åbnes et nyt vindue med en tom tabel.

3. Vælg den region eller by på listen under tabellen, som er tættest på systemets placering.

4. Klik på knappen Generer for at generere data fra databasen i enheden og indsætte dem i 

tabellen.

5. Foretag ændringer ved at klikke på en post i tabellen. Posten fremhæves.

6. Hvis du klikker på knappen Slet, fjernes posten fra tabellen.

7. Vælg andre værdier på listerne under tabellen for at ændre posten. Ændringerne 

foretages med det samme.

8. Hvis der er tomme linjer i bunden af tabellen, f.eks. hvis du har slettet poster, kan du 

tilføje nye data ved at markere en række og vælge de ønskede værdier på listerne.

9. Klik nu på knappen OK for at gemme og aktivere tabellen.

5.9.3 Tidsserverens IP-adresse
Indtast IP-adressen på en tidsserver.

i
OPLYSNING! 

Hvis du ikke opretter en tabel, vil der ikke blive skiftet til og fra sommertid. Vær opmærksom 

på, hvis du ændrer eller fjerner individuelle poster, at der normalt er to poster, der er 

forbundet med og afhænger af hinanden (skift til sommertid og tilbage til normaltid).
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5.9.4 Tidsservertype
Vælg den protokol, der understøttes af den valgte tidsserver. Det anbefales at vælge SNTP-

server som protokol. Den har et højt præcisionsniveau og kræves til specialprogrammer og 

senere funktionsudvidelser.

Vælg Tidsserver for en tidsserver, der arbejder med protokollen RFC 868.

i
OPLYSNING! 
Vælg samme tidsservertype for modulerne i stik  2 til stik 4 som for modulet i stik 1.
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5.10 Billedindstillinger

Du kan tilpasse hvert kameras videobillede til dine behov. Det aktuelle videobillede vises i det 

lille vindue ved siden af skydebjælkerne som bekræftelse. Ændringerne gælder med det 

samme.

1. Klik på et faneblad for at vælge det tilhørende kamera.

2. Flyt skydebjælken til den ønskede position.

3. Klik på Standard for at nulstille alle indstillinger til standardværdien.

5.10.1 Kontrast (0...255)
Med denne funktion kan du tilpasse videobilledets kontrast til driftsmiljøet.

5.10.2 Mætning (0...255)
Med denne funktion kan du justere farvemætningen, så farverne gengives så realistisk som 

muligt på skærmen.

5.10.3 Lysstyrke (0...255)
Med denne funktion kan du tilpasse videobilledets lysstyrke til omgivelserne.

5.10.4 Lavpas-filter (0...255)
Med denne funktion kan du fjerne meget fin støj fra billedet. Derved reduceres og optimeres 

den båndbredde, der kræves for at transmittere billeder over netværket. Billedopløsningen 

kan blive forringet.

Jo højere værdi, skydebjælken indstilles på, desto fladere bliver billedsignalet. Kontroller din 

indstilling i billedvinduet ved siden af skydebjælkerne.

Læg også mærke til indikatoren for processorbelastning, der vises øverst i vinduet i nærheden 

af producentnavnet (se Afsnit 8.5 Processorbelastning, Side 114).
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5.11 Profil for indkoder

Du kan vælge to profiler til komprimering af videosignalet for hver videoserver (videoindgang), 

og ændre profilernes forudindstillinger.

Du kan tilpasse transmissionen af MPEG-4-data til driftsmiljøet (f.eks. netværkets struktur, 

båndbredde, databelastning). Til dette formål genererer VIP X1600-modulet to data-streams 

samtidig (dobbelt-streaming) for hver videoindgang. Du kan vælge komprimeringsindstillingen 

særskilt for disse data-streams, f.eks. en indstilling til transmission over internettet og en til 

LAN-forbindelser.

Der er forudprogrammerede profiler, som hver giver forskellige perspektiver prioritet.

– Profil 1: Lille båndbredde (CIF)

Høj kvalitet til forbindelser med lille båndbredde, 

opløsning 352 × 288/240 pixel

– Profil 2: Lille forsinkelse (2/3 D1)

Høj kvalitet med lille forsinkelse, opløsning 464 × 576/480 pixel

– Profil 3: Høj opløsning (4CIF/D1)

Høj opløsning til forbindelser med stor båndbredde,

opløsning 704 × 576/480 pixel

– Profil 4: DSL
Til DSL-forbindelser med 500 kbps, opløsning 352 × 288/240 pixel

– Profil 5: ISDN (2B)

Til ISDN-forbindelser med to B-kanaler, opløsning 352 × 288/240 pixel

– Profil 6: ISDN (1B)

Til ISDN-forbindelser med én B-kanal, opløsning 352 × 288/240 pixel

– Profil 7: Modem

Til analoge modemforbindelser med 20 kbps, opløsning 352 × 288/240 pixel

– Profil 8: GSM

Til GSM-forbindelser ved 9.600 baud, opløsning 176 × 144/120 pixel

i
OPLYSNING! 
Du skal angive parametrene for hver kameraindgang og for hver stream enkeltvis. Navnene 

Video 1 til Video 4 svarer til mærkningen af videoindgangene på modulet.
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5.11.1 Aktiv profil
Her kan du vælge den ønskede profil for hver af de to streams. Der vises en forhåndsvisning af 

hver data-stream i vinduets højre side. Forhåndsvisningen af den data-stream, der aktuelt er 

valgt, angives med en grøn ramme. Oven over forhåndsvisningerne vises yderligere 

oplysninger om datatransmissionen. Disse oplysninger opdateres kontinuerligt.

1. Klik først på et faneblad i toppen for at vælge det tilhørende kamera.

2. Klik på et faneblad i bunden for at vælge den tilhørende stream.

3. Vælg den ønskede indstilling på listen.

5.11.2 Forhåndsvisning for
Vælg, hvilken videodata-stream, der skal vises i forhåndsvisningerne. Du kan deaktivere 

visning af videobilleder, hvis computerens ydeevne påvirkes for meget af afkodning af data-

streams.

Marker afkrydsningsfeltet for den ønskede data-stream.

i
OPLYSNING! 

Stream 2 transmitteres som standard for alarmforbindelser og automatiske forbindelser. Vær 

opmærksom på dette, når du tildeler profilen.
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5.12 Profilkonfiguration

Du kan ændre de enkelte parameterværdier i en profil, og du kan også ændre navnet. Du kan 

skifte mellem profilerne ved at klikke på det tilhørende faneblad.

5.12.1 Profilnavn
Her kan du angive et nyt navn til profilen. Navnet vises derefter på listen over tilgængelige 

profiler i feltet Aktiv profil.

!
FORSIGTIG! 
Profilerne er temmelig komplekse. De omfatter en lang række parametre, der interagerer med 

hinanden, så det er generelt bedst at bruge standard-profilerne.

Du bør kun ændre profilerne, hvis du har indgående kendskab til alle 

konfigurationsindstillingerne.

i
OPLYSNING! 

Alle parametrene kombineres i en profil, og de er indbyrdes afhængige. Hvis du angiver en 

indstilling, der er uden for en bestemt parameters tilladte område, erstattes indstillingen med 

den tilladte værdi, der er tættest på den indtastede værdi, når indstillingerne gemmes.
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5.12.2 Måldatahastighed
Du kan begrænse datahastigheden for VIP X1600-modulet for at optimere anvendelsen af 

båndbredde i dit netværk. Måldatahastigheden skal indstilles i forhold til den ønskede 

billedkvalitet for typiske motiver med begrænset bevægelse.

Ved komplekse billeder eller hyppige skift i billedernes indhold pga. hyppige bevægelser, kan 

denne grænse midlertidigt sættes op til den værdi, du angiver i feltet Maks. datahastighed.

5.12.3 Indkodningsinterval
Det tal, der vælges her, bestemmer det interval med hvilket billederne komprimeres og 

transmitteres. Hvis du f.eks. indtaster 4, komprimeres kun hvert 4. billede, mens de næste 3 

springes over. Det kan især være nyttigt i installationer med lille båndbredde. 

Billedhastigheden i ips (images per second, billeder pr. sekund) vises ved siden af tekstfeltet.

5.12.4 Videoopløsning
Her kan du vælge den ønskede opløsning for MPEG-4-videobillederne. Der findes følgende 

opløsninger:

– QCIF

176 × 144/120 pixel

– CIF

352 × 288/240 pixel

– 1/2 D1

352 × 576/480 pixel

– 2CIF
704 × 288/240 pixel

– 4CIF/D1

704 × 576/480 pixel

– 2/3 D1
464 × 576/480 pixel

5.12.5 Standard
Klik på Standard for at nulstille profilen til standardværdierne fra fabrikken.

5.12.6 Detaljer
Hvis du klikker på knappen Detaljer >>, vises yderligere oplysninger om billedkvalitet og 

datatransmission. 

Disse indstillinger kræver grundig viden om MPEG-standarden og komprimering af videodata. 

Forkerte indstillinger kan medføre, at videobillederne ikke kan bruges.

5.12.7 Maks. datahastighed
Denne maksimale datahastighed overskrides ikke under nogen omstændigheder. Alt efter 

indstillingerne for videokvalitet for I- og P-frame kan dette betyde, at enkelte billeder springes 

over.

Den værdi, der indtastes her, skal være mindst 10% højere end den værdi, der indtastes i 

feltet Måldatahastighed. Hvis den indtastede værdi er for lav, justeres den automatisk.
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5.12.8 I-frame-afstand
Med denne parameter kan du angive de intervaller, med hvilke I-frames komprimeres. 0 er 

automatisk tilstand, hvor videoserveren indsætter I-frames, når det er nødvendigt. Værdien 1 

angiver, at der genereres I-frames kontinuerligt. Værdien 2 angiver, at kun hvert 2. billede er 

en I-frame, 3 angiver, at det kun er hvert 3. osv. Frames derimellem komprimeres som P-

frames.

5.12.9 P-frame-kvalitet
Med denne indstilling kan du justere billedkvalitet for P-frames afhængigt af bevægelse i 

billedet. Indstillingen Auto justerer automatisk enheden, så den har den optimale kombination 

af bevægelse og billeddefinition (fokus). Hvis du vælger Manuel, kan du angive en værdi 

mellem 4 og 31 på skydebjælken. Værdien 4 er den bedste billedkvalitet, om nødvendigt med 

en lavere opdateringshastighed, afhængigt af indstillingerne for maks. datahastighed. Værdien 

31 resulterer i en meget høj opdateringshastighed og en lavere billedkvalitet.

5.12.10 I-frame-kvalitet
Med denne indstilling kan du justere billedkvalitet for I-frames. Indstillingen Auto justerer 

automatisk kvaliteten efter indstillingerne for videokvalitet for P-frame. Hvis du vælger 

Manuel, kan du angive en værdi mellem 4 og 31 på skydebjælken. Værdien 4 er den bedste 

billedkvalitet, om nødvendigt med en lavere opdateringshastighed, afhængigt af 

indstillingerne for maks. datahastighed. Værdien 31 resulterer i en meget høj 

opdateringshastighed og en lavere billedkvalitet.
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5.13 Videoindgang

Du kan aktivere det terminerende modstandselement på 75 ohm for hver videoindgang på 

VIP X1600-modulet. Det terminerende modstandselement skal være deaktiveret, hvis 

videosignalet skal gennemsløjfes. Alle videoindgangene er lukkede ved leveringen.

5.13.1 75 Ohm terminering
Vælg Fra, hvis videosignalet skal gennemsløjfes.

5.13.2 Kildetype
Du kan tillade, at videooptagere tilsluttes som videokilde, ved at ændre egenskaben for 

videokilden fra den forudindstillede værdi Kamera til VCR.    Videooptagere kræver en mere 

tolerant indstilling for den interne PLL pga. rystelserne fra de mekaniske komponenter i en 

videooptager.

i
OPLYSNING! 

Nummereringen følger mærkningen af videoindgange på modulet.

i
OPLYSNING! 

I nogle tilfælde kan det forbedre videobillederne at vælge indstillingen VCR, selv med et 

tilsluttet kamera.
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5.14 Audio (kun audioversioner)

Du kan indstille audiosignalernes forstærkning, så den passer til dine behov. Det aktuelle 

videobillede vises i det lille vindue ved siden af skydebjælkerne, så du kan kontrollere den 

valgte audiokilde og forbedre tildelingerne. Ændringerne gælder med det samme.

Hvis du opretter forbindelse via en webbrowser, skal du aktivere audiotransmission på siden 

Konfiguration af liveside (se Afsnit 5.32 Konfiguration af liveside, Side 84). Ved andre 

forbindelser afhænger transmissionen af audioindstillingerne for det pågældende system.

5.14.1 Indgang
Du kan indstille audiosignalets forstærkning for indgangene. Sørg for, at displayet ikke 

overskrider den grønne zone under modulation.

5.14.2 Valg
Klik på et af felterne, og klik derefter på Angiv for at vise niveauet for den pågældende 

audioindgang til orientering og for at indstille forstærkningen. 

i
OPLYSNING! 

Nummereringen af audioindgange følger mærkningen på modulet og tildelingen til de 

respektive videoindgange. Tildelingen kan ikke ændres via en webbrowser.
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5.15 JPEG-posting

Du kan gemme individuelle JPEG-billeder på en FTP-server med bestemte intervaller. Du kan 

derefter hente disse billeder senere, hvis du får brug for at rekonstruere alarmhændelser.

5.15.1 Billedstørrelse
Vælg den opløsning, som JPEG-billederne skal have:

– Lille

176 × 144/120 pixel (QCIF)

– Medium

352 × 288/240 pixel (CIF)

– Stor

704 × 576/480 pixel (4CIF)

5.15.2 Filnavn
Du kan vælge, hvordan filnavnene for de enkelte billeder, der transmitteres, skal oprettes.

– Overskriv 

Det samme filnavn anvendes altid, og eksisterende filer overskrives med den aktuelle fil.

– Inkrement

Et tal mellem 000 og 255 føjes til filnavnet og øges automatisk med 1. Når det når 255, 

startes der forfra med 000.

– Dato-/tidssuffiks

Datoen og klokkeslættet føjes automatisk til filnavnet. Når du indstiller denne parameter, 

skal du altid kontrollere, at dato og tid er korrekt indstillet. Eksempel: Filen 

snap011005_114530.jpg blev gemt 1. oktober 2005 kl. 11:45:30.
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5.15.3 Postinginterval
Indtast det interval i sekunder, med hvilket billederne skal sendes til en FTP-server. Indtast 0, 

hvis du ikke vil sende billeder.

5.15.4 FTP-serverens IP-adresse
Indtast IP-adressen på den FTP-server, JPEG-billederne skal gemmes på.

5.15.5 FTP-serverlogin
Indtast dit login-navn til FTP-serveren.

5.15.6 Adgangskode til FTP-server
Indtast den adgangskode, der giver dig adgang til FTP-serveren.

5.15.7 Sti på FTP-server
Indtast den præcise sti på FTP-serveren, hvortil billederne skal sendes.

5.15.8 Send JPEG fra kameraet
Klik på afkrydsningsfeltet for at aktivere kameraindgangen til JPEG-billedet. En aktiveret 

kameraindgang angives med et flueben.

i
OPLYSNING! 
Nummereringen følger mærkningen af videoindgange på modulet.
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5.16 Lagringsmedie

Du kan optage billeder fra de kameraer, der er tilsluttet til VIP X1600-modulet, i enhedens 

RAM-hukommelse eller på et korrekt konfigureret iSCSI-system.

Den indbyggede RAM-hukommelse er egnet til korttidsoptagelser og før-alarm-optagelser i 

ringtilstand.

Til langtidsoptagelser af autoritative billeder er det meget vigtigt at bruge et iSCSI-system 

med tilstrækkelig plads.

Det er også muligt at lade VRM (Video Recording Manager, Videooptagelsesadministrator) 

styre al optagelse, når der bruges et iSCSI-system. VRM er et eksternt program, der anvendes 

til at konfigurere optagelsesopgaver til videoservere. Du kan få yderligere oplysninger ved at 

kontakte den lokale kundeserviceafdeling hos Bosch Security Systems.

5.16.1 Type
Vælg det ønskede lagringsmedie, så du kan konfigurere optagelsesparametrene.

Hvis du vælger VRM, vil videooptagelsesadministratoren styre alle optagelser, og du har ikke 

mulighed for at foretage yderligere konfiguration.

5.16.2 Lageroplysninger

Status for det aktuelt valgte lagringsmedie og dataoverførslen vises her til orientering. Du kan 

ikke ændre disse indstillinger.

1. Klik på Log for at se en statusrapport med de loggede handlinger. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik på Ryd i dette vindue for at slette alle poster. Posterne slettes med det samme. 

Handlingen kan ikke fortrydes.

3. Klik på knappen Luk for at lukke vinduet.

!
FORSIGTIG! 

Hvis du ændrer lagringsmediet fra iSCSI-system til en anden indstilling, mistes indstillingerne 

på siden iSCSI. Du kan kun gendanne dem ved at konfigurere dem igen.
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5.17 iSCSI

Hvis du vælger typen iSCSI-system som lagringsmedie, skal du oprette forbindelse til det 

ønskede iSCSI-system og angive konfigurationsparametrene.

5.17.1 iSCSI IP-adresse
1. Indtast det ønskede iSCSI-måls IP-adresse her.

2. Klik på knappen Læs. Forbindelsen til IP-adressen oprettes. Feltet iSCSI LUN-kort 

indeholder de tilsvarende logiske drev.

i
OPLYSNING! 

Det valgte lagringssystem skal være tilgængeligt på netværket og være fuldstændigt 

konfigureret. Den skal bl.a. have en IP-adresse og være opdelt i logiske drev (LUN).
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5.17.2 iSCSI LUN-kort
LUN-kortet viser de logiske drev, der er konfigureret for iSCSI-systemet. Den aktuelle bruger 

vises for hvert drev.

1. Dobbeltklik på et ledigt drev (LUN). De tilhørende oplysninger hentes og vises automatisk 

i felterne under kortet.

2. Hvis det logiske drev er beskyttet med adgangskode, skal du først indtaste adgangskoden 

i feltet Adgangskode til mål og derefter klikke på knappen Angiv.

Hvis oplysningerne ikke kan læses pga. netværkstopologien, skal du indtaste data manuelt, så 

VIP X1600-modulet kan tilgå drevet. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at 

indtastningerne stemmer fuldstændigt overens med konfigurationen af iSCI-systemet.

1. Indtast de nødvendige data i de tilhørende felter.

2. Klik på knappen Angiv. VIP X1600-modulet vil nu bruge disse data til at forsøge at oprette 

forbindelse til drevet.

Når forbindelsen er oprettet, anvendes det valgte drev til optagelser.

5.17.3 Mål-IP-adresse
Indtast det ønskede iSCSI-måls IP-adresse her.

5.17.4 Destinationsnode
Indtast nummeret på iSCSI-destinationsnoden.

5.17.5 Mål-LUN
Indtast LUN for det ønskede drev.

5.17.6 Adgangskode til mål
Hvis drevet er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste adgangskoden.

5.17.7 Initiatornavn
Initiatornavnet vises automatisk, når der er oprettet forbindelse.

5.17.8 Initiator-filtype
Indtast filtypenavnet for initiatoren. Du kan gøre det mere tydeligt ved at indtaste et navn eller 

det eksisterende filtypenavn med en kommentar, f.eks. "– kamera 2".

i
OPLYSNING! 

Du kan ikke indtaste en ny adgangskode. Det kan du kun, når du konfigurerer iSCSI-systemet.
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5.17.9 Frakobling af det anvendte drev
Hvert drev kan kun tilknyttes én bruger. Hvis et drev allerede anvendes af en anden bruger, 

kan du frakoble brugeren og tilslutte drevet til VIP X1600-modulet.

1. Dobbeltklik på et drev, der allerede er i brug på LUN-kortet. Der vises en 

advarselsmeddelelse.

2. Bekræft frakoblingen af den aktuelle bruger. Drevet frigives og kan nu tilsluttes 

VIP X1600-modulet.

5.17.10 Lageroplysninger

Status for det aktuelt valgte lagringsmedie og dataoverførslen vises her til orientering. Du kan 

ikke ændre disse indstillinger.

1. Klik på Log for at se en statusrapport med de loggede handlinger. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik på Ryd i dette vindue for at slette alle poster. Posterne slettes med det samme. 

Handlingen kan ikke fortrydes.

3. Klik på knappen Luk for at lukke vinduet.

!
FORSIGTIG! 

Kontroller inden frakoblingen, at brugeren ikke længere har behov for drevet.
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5.18 Partition

Der kan defineres fire partitioner til optagelser fra de kameraer, der er tilsluttet til VIP X1600-

modulet. Det svarer til den partitionering, der ofte foretages på en computers harddisk. For 

hver partition kan angives parametre for f.eks. størrelse og typen af videooptagelse. Ændring 

af disse parametre resulterer i omorganisering, under hvilken lagrede data mistes.

Modulet kræver en dedikeret partition til optagelserne fra hvert tilsluttet kamera. Hver 

partition er linket til sin egen videoserver eller kameraindgang: kameraindgang Video In 1 med 

partitionsnummer 01, kameraindgang Video In 2 med partition 02 osv. Denne tildeling kan 

ikke ændres. Derfor vises alle numre altid på listen, uanset om den tilsvarende partition er 

tilgængelig eller er blevet slettet. Alle fire potentielle partitioner skal konfigureres, hvis der 

skal optages fra fire kameraer.

Alle partitioner er anført i tabellen på siden Partitionering sammen med videoindgangens 

nummer (Kamera), partitionens navn, alarmspor, type og størrelse.

Siden giver også en oversigt over drev-data, f.eks. den samlede størrelse på hukommelsen og 

antallet af oprettede partitioner. Et lagkagediagram viser, hvor meget hukommelse, der er 

partitioneret til optagelser.
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5.18.1 Oprettelse af en partition

Oprettelse af en ny partition sker i separate vinduer, hvor der vises forskellige oplysninger, og 

du føres trin-for-trin gennem de nødvendige indstillinger.

Processen skal fuldføres for hver partition, der skal oprettes på harddisken. Når du er i gang, 

kan du vælge det samlede antal partitioner, der skal oprettes. Opsætningsprocessen startes 

derefter det antal gange, der er nødvendigt for at konfigurere alle partitioner.

1. Klik på knappen Opret partition for at starte guiden til oprettelse af partitioner. Det 

første vindue vises.

2. Du skal altid starte med at læse oplysningerne i vinduets øverste del.

3. Klik i tekstfelterne for at indtaste værdier, eller brug de andre tilgængelige knapper, 

afkrydsningsfelter eller lister.

4. Klik på knappen Næste > nederst i vinduet for at fortsætte med næste trin.

5. Klik på knappen < Tilbage nederst i vinduet for at se det forrige trin igen.

6. Klik på knappen Annuller for at annullere processen og lukke guiden.

i
OPLYSNING! 

Det maksimale antal partitioner er forudindstillet og svarer til antallet af videoindgange på 

modulet.

Du kan oprette flere partitioner af samme type i én proces. For at gøre dette skal du markere 

afkrydsningsfeltet Anvend samme indstillinger til alle nye partitioner i det første vindue.
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5.18.2 Lagring af ændringer
Når du har foretaget alle nødvendige ændringer, skal du overføre ændringerne til enheden og 

gemme dem.

1. Skift til det sidste vindue.

2. Klik på Overflade (Afslut) for at afslutte konfigurationen. Alle indstillinger overføres nu til 

enheden, og anvendes derefter.

5.18.3 Status for partition

I vinduet Status for partition vises en oversigt over den aktuelle partitionskonfiguration. Der 

kan ikke foretages ændringer her.

1. Klik på den partition på listen, som du vil ændre, for at vælge den partition.

2. Klik på knappen Status for partition. Der vises et nyt vindue med poster for den valgte 

partition.

3. Klik på knapperne << og >> for at se status for andre partitioner.

4. Klik på OK for at lukke vinduet.

!
FORSIGTIG! 

Alle ændringer af indstillingerne anvendes kun, hvis du afslutter konfigurationen i det sidste 

vindue ved at klikke på Overflade (Afslut).
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5.18.4 Redigering af en partition

Du kan når som helst ændre konfigurationen af en partition.

Du kan udføre de ønskede ændringer i vinduet Egenskaber for partition.

1. Klik på den partition på listen, som du vil ændre, for at vælge den partition.

2. Klik på knappen Rediger partition. Der vises et nyt vindue med poster for den valgte 

partition.

3. Foretag de ønskede ændringer.

4. Klik på knapperne << og >> for at redigere andre partitioner.

5. Klik på knappen Angiv for at gemme ændringerne.

5.18.5 Partitionens navn
Her kan du angive et nyt navn på partitionen.

5.18.6 Partitionens nummer
Partitionsnummeret (= videoindgangens nummer) vises til orientering.

5.18.7 Optagelsestype
Vælg den ønskede optagelsestype.

Hvis du vælger Ringtilstand, foregår optagelsen kontinuerligt. Hvis der ikke er mere ledig 

plads på harddisken, overskrives de ældste optagelser automatisk.

Hvis du vælger Lineær tilstand, fortsætter optagelsen, til der ikke er mere ledig plads på 

harddisken. Optagelsen stoppes derefter, indtil de ældste optagelser slettes.

!
FORSIGTIG! 

Ændringer medfører, at partitionen omorganiseres, og alle de sekvenser, der er lagret på den, 

går derfor tabt. 

Du bør derfor tage en backup af alle vigtige sekvenser til computerens harddisk, før du ændrer 

partitionen.
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5.18.8 Antal alarmspor

Enheden anvender en særlig optagelsestilstand under alarmoptagelse, som gør optimal brug 

af lagringskapaciteten: Så snart et tidsinterval for alarmoptagelse startes, foretages en 

optagelse kontinuerligt på et segment, som har størrelsen på en komplet alarmsekvens (før-

alarm-tid og efter-alarm-tid).

Dette segment på partitionen fungerer på samme måde som en ringbuffer, og overskrives, 

indtil der udløses en faktisk alarm. Der optages kun på segmentet i det forudindstillede efter-

alarm-tidsrum, hvorefter et nyt segment anvendes på samme måde.

Vælg det antal alarmspor, der skal anvendes i partitionen. Der kan optages én alarmhændelse 

på hvert alarmspor. Antallet af alarmer kan noteres og arkiveres. En partition kan indeholde 

maksimalt 128 alarmoptagelser.

Hvis indstillingen Ringtilstand vælges for partitionen, gemmes de seneste alarmoptagelser 

altid i det forudindstillede nummer. Hvis indstillingen Lineær tilstand vælges, stoppes 

optagelsen, så snart det totale antal alarmspor er optaget.

5.18.9 Størrelse på alarmspor
Størrelsen på alarmsporene kan beregnes ved hjælp af forskellige parametre. Den beregnede 

størrelse gælder for alle alarmsporene.

1. Klik på knappen Beregn. Et nyt vindue åbnes.

2. Vælg den ønskede indstilling på de enkelte parameterlister.

3. Klik på knappen Angiv for at anvende den beregnede værdi.

5.18.10 Format
Du kan slette alle optagelser på en partition på et hvilket som helst tidspunkt.

Klik på knappen Format for at slette alle optagelser i den valgte partition.

5.18.11 Sletning af alle partitioner
Du kan slette alle partitioner på et hvilket som helst tidspunkt. Det er ikke muligt at slette en 

enkelt partition.

Klik på knappen Slet alle partitioner. Linjerne med nummeret bevares i displayet, 

partitionsnavnene slettes, og størrelsen angives til 0 i hvert tilfælde.

!
FORSIGTIG! 

Ved alarmoptagelse skal alarmspor være angivet for den relevante partition.

!
FORSIGTIG! 

Kontroller optagelserne før du sletter, og tag en backup til computerens harddisk af vigtige 

sekvenser.

!
FORSIGTIG! 

Sletning af partitioner medfører omorganisering af hele harddisken, og alle de sekvenser, der 

er lagret på den, går derfor tabt. 

Du bør derfor kontrollere optagelserne, inden du sletter partitioner, og oprette en 

sikkerhedskopi af vigtige sekvenser på computerens harddisk.
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5.19 Optagelsesprofiler

Du kan definere op til ti forskellige optagelsesprofiler. Optagelsesprofilerne bruges derefter i 

optagelsesskemaet, hvor de knyttes til de individuelle dage og klokkeslæt (se 

Afsnit 5.20 Optagelsesskema, Side 57).

I hver profil kan du konfigurere forskellige indstillinger for hver kameraindgang.

1. Klik på et af fanebladene for at redigere den tilhørende profil.

2. Klik på navnet på den kameraindgang i tabellen, du vil redigere indstillingerne for. 

3. Du kan vælge flere kameraindgange ved at holde shift- eller [Ctrl]-tasten nede, som 

normalt i Windows. Følgende indstillinger gælder for alle valgte poster.

4. Klik på knappen Standard for at nulstille alle indstillinger til standardværdien, hvis det er 

relevant.

5. Klik på knappen Kopier indstillinger, hvis du vil kopiere de indstillinger, der aktuelt vises, 

til andre profiler. Et nyt vindue åbnes, hvor du kan vælge de profiler, du vil kopiere 

indstillingerne til.

6. Klik på knappen Angiv for hver profil for at gemme indstillingerne i enheden.

i
OPLYSNING! 

Du kan ændre beskrivelsen af optagelsesprofilerne på fanebladene på siden Optagelsesskema 

(se Afsnit 5.20.3 Tidsperioder, Side 58).
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5.19.1 Standardprofil
I dette felt kan du vælge den komprimeringsprofil, der skal bruges til kontinuerlig optagelse 

(se Afsnit 5.11 Profil for indkoder, Side 37).

5.19.2 Indkoder
Her kan du vælge den data-stream, der skal bruges til optagelsen.

5.19.3 Optagelse af alarm-spor

Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere optagelse med alarmspor. Før-alarm-tiden vises 

automatisk til orientering.

5.19.4 Efter-alarm-tid
Du kan vælge den ønskede efter-alarm-tid på listen.

5.19.5 Efter-alarm-profil
Du kan vælge den indkoderprofil, der skal anvendes til optagelse i efter-alarm-tiden (se 

Afsnit 5.11 Profil for indkoder, Side 37).

Indstillingen Standardprofil overtager den valgte værdi for kontinuerlige optagelser øverst på 

siden.

5.19.6 Alarmindgang/Bevægelsesalarm/Videoalarm
Her kan du vælge den alarmsensor, der skal udløse en optagelse. Du kan også bruge et 

kameras bevægelsesalarm og videoalarm til at udløse optagelse med et andet kamera.

i
OPLYSNING! 

Optagelsesprofilen kan være forskellig fra standardindstillingen Aktiv profil, der er angivet for 

videoindgangen, og anvendes kun under aktiv optagelse.

i
OPLYSNING! 

Denne parameter er kun aktiv, hvis der er konfigureret alarmspor for den pågældende 

kameraindgang, dvs. den tilsvarende partition (se Afsnit 5.18.8 Antal alarmspor, Side 54).

i

OPLYSNING! 

Bevægelsesalarmerne konfigureres og aktiveres for hvert kamera på siden VCA (se 

Afsnit 5.23 VCA, Side 63).

Alarmindgangene konfigureres og aktiveres på siden Alarmkilder (se Afsnit 5.21 Alarmkilder, 

Side 59).

Nummereringen af afkrydsningsfelterne for alarmindgangene modsvarer mærkningen af 

alarmindgangene på VIP X1600-modulet. Numrene på bevægelsesalarmer og alarmer ved 

videotab modsvarer mærkningen af videoindgangene.
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5.20 Optagelsesskema

Med optagelsesskemaet kan du knytte de oprettede optagelsesprofiler til de dage og 

klokkeslæt, hvor billederne fra de valgte kameraer skal optages i tilfælde af en alarm.

Du kan knytte et hvilket som helst antal intervaller på hver 15 minutter til optagelsesprofilerne 

for hver ugedag. Når du bevæger musemarkøren hen over tabellen, vises tidspunktet under 

den. Det gør det nemmere at orientere sig.

Ud over de almindelige ugedage kan du definere helligdage, som ikke findes i 

standardugeskemaet, hvor der skal foretages optagelser. På den måde kan du anvende et 

søndagsskema til andre dage med datoer, der falder på forskellige ugedage.

1. Klik på den profil, du vil tilknytte, i feltet Tidsperioder.
2. Klik på et felt i tabellen, hold museknappen nede, og træk markøren hen over alle de 

perioder, der skal tilknyttes til den valgte profil.

3. Du kan fravælge intervaller med den højre museknap.

4. Klik på knappen Vælg alle for at tilknytte alle tidsintervaller til den valgte profil.

5. Klik på knappen Ryd alt for at fravælge alle intervallerne.

6. Klik på knappen Angiv, når du er færdig, for at gemme indstillingerne i enheden.
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5.20.1 Helligdage
Du kan definere helligdage, som ikke findes i standardugeskemaet, hvor der skal foretages 

optagelser. På den måde kan du anvende et søndagsskema til andre dage med datoer, der 

falder på forskellige ugedage.

1. Klik på fanebladet Helligdage. De dage, der allerede er valgt, vises i tabellen.

2. Klik på knappen Tilføj. Et nyt vindue åbnes.

3. Vælg den ønskede dato i kalenderen. Du kan vælge flere fortløbende kalenderdage ved at 

holde museknappen nede. De vises senere som en enkelt post i tabellen.

4. Klik på OK for at acceptere valget. Vinduet lukkes.

5. Tilknyt de enkelte helligdage til optagelsesprofilerne som beskrevet ovenfor.

5.20.2 Sletning af helligdage
Du kan når som helst slette helligdage, du selv har defineret.

1. Klik på knappen Slet. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik på den dato, du vil slette.

3. Klik på OK. Posten slettes i tabellen, og vinduet lukkes.

4. Gentag fremgangsmåden, hvis du vil slette flere dage.

5.20.3 Tidsperioder
Du kan ændre navnene på optagelsesprofilerne.

1. Klik på en profil og derefter på knappen Omdøb.

2. Indtast et navn efter eget valg, og klik derefter på knappen Omdøb igen. 

5.20.4 Aktivering af optagelse
Når konfigurationen er udført, skal du aktivere optagelsesskemaet og starte optagelsen. Når 

optagelsen går i gang, deaktiveres siderne Optagelsesprofiler og Optagelsesskema, og 

konfigurationen kan ikke ændres.

Du kan når som helst stoppe optagelsen og ændre indstillingerne.

1. Klik på knappen Start for at aktivere optagelsesskemaet.

2. Klik på knappen Stop for at deaktivere optagelsesskemaet. De optagelser, der er i gang, 

stoppes, og konfigurationen kan ændres.

5.20.5 Optagelsesstatus
Grafikken viser optagelsesaktiviteten på VIP X1600-modulet. Når en optagelse er i gang, vises 

animeret grafik.
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5.21 Alarmkilder 

Du kan konfigurere alarmindgangene på VIP X1600-modulet.

5.21.1 Alarmindgang
Vælg Aktiv høj, hvis alarmen skal udløses, når kontakten lukkes. Vælg Aktiv lav, hvis alarmen 

skal udløses, når kontakten åbnes.

5.21.2 Navn
Du kan indtaste et navn til hver alarmindgang, som derefter vises under ikonet for 

alarmindgangen på LIVESIDE, hvis det er konfigureret korrekt (se Afsnit 5.32 Konfiguration af 

liveside, Side 84).
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5.22 Alarmforbindelser

Du kan vælge, hvordan VIP X1600-modulet skal reagere på en alarm. I tilfælde af en alarm kan 

enheden automatisk oprette forbindelse til en forudindstillet IP-adresse. Du kan indtaste op til 

ti IP-adresser, som VIP X1600-modulet kontakter i rækkefølge i tilfælde af en alarm, indtil der 

oprettes forbindelse.

5.22.1 Tilslut ved alarm
Vælg Til, så VIP X1600-modulet automatisk opretter forbindelse til en forudindstillet IP-

adresse i tilfælde af en alarm.

Hvis du vælger Følger indgang 1, opretholder enheden den forbindelse, der automatisk er 

blevet oprettet, så længe der er en alarm for indgang 1.

5.22.2 Nummer på destinationens IP-adresse
Angiv numrene på de IP-adresser, der skal kontaktes i tilfælde af en alarm. Enheden kontakter 

de eksterne enheder en efter en i den angivne rækkefølge, indtil der er oprettet forbindelse.

5.22.3 Destinationens IP-adresse
Indtast for hvert nummer den tilhørende IP-adresse på den ønskede eksterne enhed.

i
OPLYSNING! 

Stream 2 transmitteres som standard for alarmforbindelser. Vær opmærksom på dette, når du 

tildeler profilen (se Afsnit 5.11 Profil for indkoder, Side 37).
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5.22.4 Adgangskode til destinationen
Hvis den eksterne enhed er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste adgangskoden her.

På denne side kan du gemme op til ti IP-destinationsadresser og dermed op til ti 

adgangskoder til forbindelser til eksterne enheder. Du kan gemme en generel adgangskode 

her, hvis det skal være muligt at oprette forbindelse til mere end ti eksterne enheder, f.eks. 

når der oprettes forbindelse via systemer på et højere niveau som for eksempel VIDOS eller 

Bosch Video Management System. VIP X1600-modulet kan bruge den generelle adgangskode 

til at oprette forbindelse til alle eksterne enheder, der er beskyttet med samme adgangskode. 

Det kan du gøre på denne måde:

1. Vælg 10 på listen Nummer på destinationens IP-adresse.

2. Indtast adressen 0.0.0.0 i feltet Destinationens IP-adresse.

3. Indtast den valgte adgangskode i feltet Adgangskode til destinationen.

4. Definer adgangskoden som user-adgangskoden for alle eksterne enheder, det skal være 

muligt at oprette forbindelse til.

5.22.5 Videotransmission
Hvis enheden er bag en firewall, skal TCP (HTTP-port) vælges som overførselsprotokol. Vælg 

UDP ved brug i et lokalnetværk.

5.22.6 Fjernport
Vælg en browserport her afhængigt af netværkskonfigurationen. Portene til HTTPS-

forbindelser vil kun være til rådighed, hvis indstillingen Til vælges for den næste parameter, 

SSL-kryptering.

5.22.7 Videoudgang
Hvis du ved, hvilken enhed der benyttes som modtager, kan du vælge den analoge 

videoudgang, som signalet skal sluttes til. Hvis destinationsenheden er ukendt, anbefales det 

at vælge indstillingen Første tilgængelige. På denne måde placeres billedet på den første frie 

videoudgang. Dette er en udgang, hvor der ikke er noget signal. Den tilsluttede skærm viser 

kun billeder, når der er udløst en alarm. Hvis du vælger en bestemt videoudgang og der er 

indstillet et delt billede til denne udgang på modtageren, kan du også vælge dekoderen i den 

modtager, der bruges til at vise alarmbilledet, under Dekoder. 

i
OPLYSNING! 
Hvis du angiver destinationens IP-adresse som 0.0.0.0 for destination 10, vil VIP X1600-

modulet ikke længere bruge denne adresse til det tiende forsøg på at oprette forbindelse 

automatisk i tilfælde af en alarm. Parameteren anvendes så kun til at gemme den generelle 

adgangskode.

!
FORSIGTIG! 

Bemærk, at der under visse omstændigheder skal være en stor båndbredde tilgængelig på 

netværket til yderligere videobilleder i tilfælde af en alarm, hvor multicast-drift ikke er mulig. 

For at gøre multicast-drift mulig, skal du vælge indstillingen UDP til parameteren 

Videotransmission her og på siden Netværk (se Afsnit 5.28.5 Videotransmission, Side 76).

i
OPLYSNING! 

Se dokumentationen til destinationsenheden mht. billedvisningsindstillinger og tilgængelige 

videoudgange.
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5.22.8 Dekoder
Vælg en dekoder på modtageren til at vise alarmbilledet. Den valgte dekoder har indflydelse 

på billedpositionen på en delt skærm. Via en VIP XD kan du f.eks. specificere, at kvadratet 

øverst til højre skal bruges til at vise alarmbilledet, ved at vælge dekoder 2. 

5.22.9 SSL-kryptering
Forbindelsens data, for eksempel adgangskoden, kan transmitteres sikkert ved hjælp af SSL-

kryptering. Hvis du har valgt indstillingen Til, kan der kun vælges krypterede porte for 

parameteren Fjernport.

Du kan aktivere og konfigurere kryptering af mediedataene (video, audio, metadata) på siden 

Kryptering (se Afsnit 5.30 Kryptering, Side 81).

5.22.10 Automatisk tilslutning
Vælg indstillingen Til for automatisk at genetablere en forbindelse til en af de tidligere angivne 

IP-adresser efter hver genstart, efter afbrydelse af forbindelsen eller efter en netværksfejl.

5.22.11 Audio
Vælg indstillingen Til, hvis du også vil transmittere en separat G.711-krypteret audio-stream 

med alarmforbindelserne.

5.22.12 Standardkamera
Her kan du vælge det kamera, hvis billede automatisk vises først på modtageren, når en 

alarmforbindelse er oprettet. Afhængigt af systemets konfiguration kan modtageren også 

vælge de andre kameraer.

i
OPLYSNING! 

Bemærk, at SSL-kryptering skal aktiveres og konfigureres i begge ender af en forbindelse. Det 

kræver, at de relevante certifikater uploades til VIP X1600-modulet (se 

Afsnit 5.36.4 Vedligeholdelseslog, Side 90).

i
OPLYSNING! 

Stream 2 transmitteres som standard for automatiske forbindelser. Vær opmærksom på dette, 

når du tildeler profilen (se Afsnit 5.11 Profil for indkoder, Side 37).

i
OPLYSNING! 
Nummereringen følger mærkningen af videoindgange på modulet.
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5.23 VCA

VIP X1600-modulerne har en integreret funktion til analyse af videoindhold (VCA - Video 

Content Analysis), som kan detektere og analysere ændringer i signalet. Sådanne ændringer 

kan skyldes bevægelser i kameraets synsfelt.

Du kan konfigurere analyse af videoindhold individuelt for hver kameraindgang.

1. Klik på et af fanebladene for at åbne konfigurationssiden for den tilhørende videoindgang.

2. Indtast de ønskede indstillinger.

3. Klik på knappen Standard for at nulstille alle indstillinger til standardværdien, hvis det er 

relevant.

i
OPLYSNING! 
Hvis der er for lidt computerkraft, har live-billeder og optagelser altid højest prioritet. Det kan 

påvirke analysen af videoindhold. Du bør derfor holde øje med processorbelastningen og 

optimere indstillingerne for komprimering eller videoindholdsanalyse efter behov (se 

Afsnit 8.5 Processorbelastning, Side 114).
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5.23.1 Analyse
Vælg Til, hvis du vil aktivere analyse af videoindhold.

Så snart analyse af videoindhold er aktiveret, oprettes metadata. Alt efter den valgte 

analysetype og den relevante konfiguration overlejres yderligere oplysninger på videobilledet i 

eksempelvinduet ved siden af parameterindstillingerne. Således vil der med analysetypen 

MOTION+ blive vist rektangler på de sensorfelter, hvor der registreres bevægelse.

5.23.2 Analysetype
Vælg den ønskede analysealgoritme. Som standard er kun MOTION+ tilgængelig - den 

indeholder en bevægelsesdetektor og grundlæggende sabotagegenkendelse. Den aktuelle 

alarmstatus vises til information.

5.23.3 Bevægelsesdetektor (kun MOTION+)
Hvis detektoren skal fungere, skal de følgende forhold være opfyldt:

– Analyse skal være aktiveret.

– Mindst ét sensorfelt skal være aktiveret.

– De enkelte parametre skal være konfigureret efter driftsmiljøet og de ønskede reaktioner.

– Følsomheden skal være indstillet til en værdi højere end nul.

i
OPLYSNING! 

På siden Konfiguration af liveside kan du også aktivere overlejring af yderligere oplysninger 

for LIVESIDE (se Afsnit 5.32 Konfiguration af liveside, Side 84).

i
OPLYSNING! 

Flere analysealgoritmer med omfattende funktioner, som f.eks. IVMD og IVA, kan fås fra Bosch 

Security Systems.

Hvis du vælger en af disse algoritmer, kan du indstille de tilsvarende  parametre direkte her. 

Du kan finde information om dette i de respektive produktdokumenter på den medfølgende 

produkt-CD (se Afsnit 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Side 11).

!

FORSIGTIG! 

Refleksioner fra lys (fra glasoverflader mm.), lys, der tændes og slukkes, eller ændringer i 

lysniveauet, der skyldes skyernes bevægelser på en solrig dag, kan udløse utilsigtede 

reaktioner fra bevægelsesdetektoren og generere falske alarmer. Kør en række test på 

forskellige tidspunkter på dagen og om natten for at sikre, at videosensoren fungerer efter 

hensigten.

Ved indendørs overvågning skal du sikre, at områderne har ensartet belysning dag og nat.
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5.23.4 Følsomhed (kun MOTION+)
Bevægelsesdetektorens grundlæggende følsomhed kan justeres efter kameraets omgivelser. 

Sensoren reagerer på ændringer i videobilledets lysstyrke. Jo mørkere, det overvågede 

område er, desto højere skal den indstillede værdi være.

5.23.5 Min. genstandsstørrelse (kun MOTION+)
Du kan angive antallet af sensorfelter, som en genstand, der bevæger sig, skal dække, før en 

alarm genereres. Formålet er at forhindre, at for små genstande udløser en alarm.

Den anbefalede minimumsværdi er 4. Denne værdi modsvarer fire sensorfelter.

5.23.6 Vælg område (kun MOTION+)
Du kan vælge, hvilke områder, der skal overvåges af bevægelsesdetektoren. Videobilledet er 

opdelt i 858 kvadratiske felter. Hvert felt kan aktiveres og deaktiveres særskilt. Hvis du ønsker 

at udelukke bestemte områder af kameraets synsfelt fra overvågning (f.eks. pga. kontinuerlige 

bevægelser fra træer, der svajer i vinden osv.), kan du deaktivere de relevante felter.

1. Klik på Vælg område for at konfigurere sensorfelterne. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik om nødvendigt først på Ryd alt for at rydde det nuværende valg (felter markeret med 

gult).

3. Venstreklik på de felter, der skal aktiveres. De aktiverede felter er markeret med gult.

4. Klik om nødvendigt på Vælg alle for at vælge at overvåge hele videobilledet.

5. Højreklik på de felter, der skal deaktiveres.

6. Klik på OK for at gemme konfigurationen.

7. Klik på lukkeknappen X i vinduets titellinje for at lukke vinduet uden at gemme 

ændringerne.
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5.23.7 Sabotagedetektering
Du kan afsløre sabotage på kameraer og videokabler ved hjælp af forskellige indstillinger. Kør 

en række test på forskellige tidspunkter på dagen og om natten for at sikre, at videosensoren 

fungerer efter hensigten.

5.23.8 Følsomhed

Følsomheden for detektering af sabotage kan justeres efter kameraets omgivelser.

Algoritmen reagerer på forskellene mellem referencebilledet og det aktuelle videobillede. Jo 

mørkere, det overvågede område er, desto højere skal den indstillede værdi være.

5.23.9 Forsinkelse af udløser (sek.)
Du kan indstille forsinket alarmudløsning. Alarmen udløses først efter et tidsinterval i 

sekunder, og derefter kun, hvis det forhold, der udløste alarmen, stadig eksisterer. Hvis det 

oprindelige forhold ikke længere eksisterer, når tiden er gået, udløses alarmen ikke. På denne 

måde kan du undgå, at der udløses falske alarmer pga. korttids-ændringer, som f.eks. 

rengøring i kameraets direkte synsfelt.

5.23.10 Global ændring
Du kan indstille, hvor stor den samlede ændring i videobilledet skal være, før en alarm 

udløses. Denne indstilling er uafhængig af de sensorfelter, der er valgt i Vælg område. Angiv 

en høj værdi, hvis færre sensorfelter skal ændre sig for at udløse en alarm. Med en lav værdi 

skal ændringer opstå samtidigt i mange sensorfelter for at udløse en alarm.

Parameteren er uafhængig af bevægelsesalarmer og gør det muligt at detektere manipulation 

af et kameras retning eller placering, f.eks. hvis kameraets beslag drejes.

5.23.11 Scenen er for skarp
Aktiver denne funktion, hvis sabotage i form af kraftigt lys (f.eks. en lommelygte, der rettes 

direkte mod objektivet) skal udløse en alarm. Motivets gennemsnitlige lysstyrke er basis for 

genkendelsen.

5.23.12 Scenen er for mørk
Aktiver denne funktion, hvis sabotage i form af tildækning af objektivet (f.eks. spraymaling) 

skal udløse en alarm. Motivets gennemsnitlige lysstyrke er basis for genkendelsen.

i
OPLYSNING! 

Indstillingerne for sabotagedetektering kan kun angives for faste kameraer. Bevægelige 

kameraer eller andre motoriserede kameraer kan ikke beskyttes på denne måde, da 

kameraernes egne bevægelser forårsager for store ændringer i videobilledet.

i
OPLYSNING! 

Denne og de følgende parametre er kun tilgængelige, hvis referencekontrollen er aktiveret.
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5.23.13 Scenens støjniveau er for højt
Aktiver denne funktion, hvis sabotage i form af elektromagnetisk interferens (f.eks. signaler 

med stærk interferens langs videokablerne) skal udløse en alarm.

5.23.14 Global ændring
Aktiver denne funktion, hvis den globale ændring, der er indstillet med skydebjælken Global 

ændring, skal udløse en alarm.

5.23.15 Referencekontrol
Du kan gemme et referencebillede, der hele tiden bruges til sammenligning med det aktuelle 

videobillede. Hvis det aktuelle videobillede f.eks. er forskelligt fra referencebilledet på de 

markerede områder, udløses en alarm. På denne måde kan du detektere sabotage, der ellers 

ikke ville blive opdaget, f.eks. hvis kameraet drejes.

1. Klik på Reference for at lagre det aktuelle videobillede som reference.

2. Klik på Vælg område, og vælg de områder på referencebilledet, der skal overvåges.

3. Marker afkrydsningsfeltet Referencekontrol for at aktivere løbende sammenligning. Det 

lagrede referencebillede vises i sort/hvid under det aktuelle videobillede, og de valgte 

områder markeres med gult.

5.23.16 Vælg område
Du kan vælge de billedområder på referencebilledet, der skal overvåges. Videobilledet er 

opdelt i 858 kvadratiske felter. Hvert felt kan aktiveres og deaktiveres særskilt.

1. Klik på Vælg område for at konfigurere sensorfelterne. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik om nødvendigt først på Ryd alt for at rydde det nuværende valg (felter markeret med 

gult).

3. Venstreklik på de felter, der skal aktiveres. De aktiverede felter er markeret med gult.

4. Klik om nødvendigt på Vælg alle for at vælge at overvåge hele videobilledet.

5. Højreklik på de felter, der skal deaktiveres.

6. Klik på OK for at gemme konfigurationen.

7. Klik på lukkeknappen X i vinduets titellinje for at lukke vinduet uden at gemme 

ændringerne.

i
OPLYSNING! 

Vælg kun de områder til overvågning, hvor der ikke er bevægelse, og som altid er oplyst på 

samme måde, da det ellers kan føre til udløsning af falske alarmer.
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5.24 Alarm-e-mail

Som et alternativ til automatisk forbindelse kan alarmtilstande også dokumenteres via e-mail. 

På denne måde er det muligt at advisere en modtager, der ikke har en videomodtager. I det 

tilfælde sender VIP X1600-modulet automatisk en e-mail til en forudangivet e-mail-adresse.

5.24.1 Send alarm-e-mail
Vælg Til, hvis du ønsker, at enheden automatisk skal sende en alarm-e-mail i tilfælde af en 

alarm.

5.24.2 Mailserverens IP-adresse
Indtast IP-adressen på en mailserver, der anvender SMTP-standarden (Simple Mail Transfer 

Protocol). Udgående e-mails sendes til mailserveren via den indtastede adresse. Ellers skal du 

lade feltet være tomt (0.0.0.0).

5.24.3 SMTP-brugernavn
Indtast et registreret brugernavn til den valgte mail-server her.

5.24.4 Adgangskode til SMTP
Indtast adgangskoden til det registrerede brugernavn her.

5.24.5 Layout
Du kan vælge alarmmeddelelsens dataformat.

– Standard (med JPEG)

E-mail med en vedhæftet JPEG-billedfil.

– SMS

En e-mail i SMS-format til en e-mail-til-SMS-gateway (hvis der f.eks. skal sendes en alarm 

via en mobiltelefon) uden et vedhæftet billede.

!
FORSIGTIG! 

Hvis modtageren er en mobiltelefon, skal du sørge for at aktivere telefonens e-mail- eller SMS-

funktion, afhængigt af formatet, så disse meddelelser kan modtages.

Du kan få flere oplysninger om betjening af mobiltelefonen fra din udbyder.
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5.24.6 Vedhæft JPEG fra kameraet
Klik på afkrydsningsfeltet for at angive de kameraer, som JPEG-billederne skal sendes fra. En 

aktiveret videoindgang angives med et flueben.

5.24.7 Destinationsadresse
Indtast e-mail-adressen til alarm-e-mails her. Adressen kan maksimalt være på 49 tegn.

5.24.8 Afsenderens navn
Indtast et unikt navn på afsenderen af e-mailen, f.eks. enhedens lokation. Dette vil gøre det 

nemmere at identificere, hvor e-mailen kommer fra.

5.24.9 Test-e-mail
Du kan teste e-mail-funktionen ved at klikke på knappen Send nu. Der oprettes og afsendes en 

alarm-e-mail med det samme.
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5.25 Alarm Task Editor

Som alternativ til alarmindstillingerne på de forskellige alarmsider kan du indtaste de 

alarmfunktioner, du ønsker, i script-form her. Dette vil overskrive alle indstillinger og poster på 

de andre alarmsider.

1. Klik på linket Examples under feltet Alarm Task Editor for at se nogle script-eksempler. 

Et nyt vindue åbnes.

2. Indtast nye scripts i feltet Alarm Task Editor eller foretag ændringer af eksisterende 

scripts iht. dine krav.

3. Klik på knappen Angiv, når du er færdig, for at transmittere disse scripts til enheden. Hvis 

overførslen lykkedes, vises meddelelsen Scriptet blev fortolket over tekstfeltet. Hvis den 

ikke lykkedes, vises der en fejlmeddelelse med yderligere information.

!

FORSIGTIG! 

Redigering af scripts på denne side overskriver alle indstillinger og poster på de andre 

alarmsider. Proceduren kan ikke fortrydes.

For at kunne redigere denne side skal du have kendskab til programmering og have kendskab 

til informationen i Alarm Task Script Language dokumentet. Du kan finde dokumentet på den 

medfølgende produkt-CD (se Afsnit 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Side 11).
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5.26 Relæindstillinger

Du kan konfigurere relæudgangenes skift. For hvert relæ kan du angive et åben kontakt-relæ 

(normalt lukket kontakt) eller et lukket kontakt-relæ (normalt åben kontakt).

Du kan også angive, om en udgang skal fungere som bistabilt eller monostabilt relæ. I bistabil 

tilstand opretholdes relæets udløste tilstand. I monostabil tilstand kan du angive den tid, efter 

hvilken relæet skal vende tilbage til inaktiv tilstand. 

Du kan vælge forskellige hændelser, der automatisk aktiverer en udgang. Det er f.eks. muligt 

at tænde en projektør ved at udløse en bevægelsesalarm, og slukke den igen, når alarmen er 

stoppet.

5.26.1 Inaktiv tilstand
Vælg Åben, hvis relæet skal fungere som en NO-kontakt, og vælg Lukket, hvis relæet skal 

fungere som en NC-kontakt.

5.26.2 Driftstilstand
Vælg en driftstilstand for relæet.

Hvis du f.eks. vil have, at en alarmaktiveret lampe skal forblive tændt, når alarmen er stoppet, 

skal du vælge Bistabil. Hvis du ønsker, at en alarmaktiveret sirene skal lyde i f.eks. ti sekunder, 

skal du vælge 10 sek.
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5.26.3 Relæ følger
Om ønsket kan du vælge en specifik hændelse, der skal udløse relæet. De følgende hændelser 

kan bruges som udløsere:

– Fra

Relæet udløses ikke af hændelser

– Tilslutning

Udløs, når der oprettes forbindelse

– Videoalarm

Udløs, når videosignalet afbrydes ved den tilsvarende indgang

– Bevægelsesalarm

Udløs ved bevægelsesalarm ved den tilsvarende indgang som konfigureret på siden VCA 

(se Afsnit 5.23 VCA, Side 63)

– Lokal indtastning

Udløs ved den tilsvarende eksterne alarmindgang

– Fjernindtastning

Udløs ved den eksterne enheds tilsvarende kontakt (kun hvis der er oprettet forbindelse)

5.26.4 Relænavn
Her kan du give relæet et navn. Navnet vises på knappen ved siden af Relæ-udløser. Livesiden 

kan også konfigureres til at vise navnet under relæ-ikonet.

5.26.5 Relæ-udløser
Klik på knappen for at udløse relæet manuelt (f.eks. for at teste funktionen eller betjene en 

døråbner).

i
OPLYSNING! 

Numrene på listerne med hændelser, der kan vælges, henviser til de tilsvarende tilslutninger 

på VIP X1600-modulet, så Videoalarm 1 for eksempel svarer til Video In 1-tilslutningen.
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5.27 COM1

Du kan konfigurere parametre for det serielle interface (den orange klemmerække), så de 

opfylder dine behov.

5.27.1 Funktion for seriel port
Vælg en styrbar enhed på listen. Hvis du vil bruge den serielle port til at transmittere 

transparente data, skal du vælge Transparent. Vælg Terminal, hvis du vil betjene enheden fra 

en terminal.

i
OPLYSNING! 
Hvis VIP X1600-modulet arbejder i multicast-tilstand (se Afsnit 5.29 Multicasting, Side 79), 

tildeles den første eksterne enhed, der opretter videoforbindelse til enheden, også 

forbindelsen til transparente data. Dataforbindelsen afbrydes dog automatisk efter 15 

sekunders inaktivitet, og en anden fjernlokation kan udveksle transparente data med enheden.

i
OPLYSNING! 

Når du har valgt en enhed, indstilles de resterende parametre i vinduet automatisk. Disse 

parametre bør ikke ændres.
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5.27.2 Kamera-ID
Indtast om nødvendigt id'et for den perifere enhed, du vil styre (f.eks. et domekamera eller et 

panorerings/vippehoved). Det indtastede id henviser til den perifere enhed, der er tilsluttet til 

den første videoindgang. For yderligere videoindgange tælles id'et automatisk op og tildeles 

den perifere enhed, der er tilsluttet til den.

5.27.3 Baud-hastighed
Vælg transmissionshastigheden i bps.

5.27.4 Databits
Antallet af databit pr. tegn kan ikke ændres.

5.27.5 Stopbits
Vælg antallet af stopbit pr. tegn.

5.27.6 Paritetskontrol
Vælg paritetskontroltypen.

5.27.7 Interfacetilstand
Vælg den krævede protokol til det serielle interface.
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5.28 Netværk 

Indstillingerne på dette skærmbillede anvendes til at integrere VIP X1600-modulet i et 

eksisterende netværk.
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Ændringer af felter, der følges af linket Genstart, transmitteres til enheden ved at der klikkes 

på knappen Angiv; men de aktiveres kun, når enheden genstartes.

1. Foretag de ønskede ændringer.

2. Klik på knappen Angiv.

3. Klik på et Genstart-link for at udløse en genstart. VIP X1600-modulet genstartes, og de 

ændrede indstillinger aktiveres.

5.28.1 IP-adresse
Indtast den ønskede IP-adresse på VIP X1600-modulet. IP-adressen skal være gyldig for 

netværket.

5.28.2 Undernetmaske
Indtast den relevante undernetmaske for den valgte IP-adresse her.

5.28.3 Gateway-adresse
Hvis du ønsker, at enheden skal oprette forbindelse til en fjernlokation i et andet undernet, 

skal du indtaste IP-adressen på gateway'en her. Ellers skal du lade feltet være tomt (0.0.0.0).

5.28.4 DNS-serveradresse
Det er nemmere at få adgang til VIP X1600-modulet, hvis enheden er registreret på en DNS-

server. Hvis du f.eks. vil etablere en internetforbindelse til VIP X1600-modulet, er det 

tilstrækkeligt at indtaste det navn, enheden er tildelt på DNS-serveren, som URL i browseren. 

Indtast DNS-serverens IP-adresse. Servere understøttes for sikker og dynamisk DNS.

5.28.5 Videotransmission
Hvis enheden er bag en firewall, skal TCP (HTTP-port) vælges som overførselsprotokol. Vælg 

UDP ved brug i et lokalnetværk.

5.28.6 HTTP-browserport
Vælg om nødvendigt en anden HTTP-browserport på listen. Standard-HTTP-porten er 80. Hvis 

du kun vil tillade sikre forbindelser via HTTPS, skal du deaktivere HTTP-porten. I det tilfælde 

skal du vælge Fra.

!
FORSIGTIG! 

Hvis du ændrer IP-adressen, undernetmasken eller gateway-adressen, kan VIP X1600-modulet 

først nås via de nye adresser efter genstarten.

!
FORSIGTIG! 

Multicast-drift er kun muligt med UDP-protokollen. TCP-protokollen understøtter ikke 

multicast-forbindelser.

MTU-værdien i UDP-tilstand er 1,514 byte.
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5.28.7 HTTPS-browserport
Hvis du vil tillade browseradgang på netværket via en sikker forbindelse, skal du vælge en 

HTTPS-browserport på listen. HTTPS-standardporten er 443. Vælg indstillingen Fra, hvis du vil 

deaktivere HTTPS-porte, så der kun kan bruges ikke-sikre forbindelser.

VIP X1600-modulet anvender krypteringsprotokollen TLS 1.0. Du skal muligvis aktivere 

protokollen i konfigurationen af browseren. Du skal også aktivere protokollen for Java-

programmer (via Java-kontrolpanelet i Windows Kontrolpanel).

Du kan aktivere og konfigurere kryptering af mediedataene (video, audio, metadata) på siden 

Kryptering (se Afsnit 5.30 Kryptering, Side 81).

5.28.8 RCP+ port 1756
Du kan aktivere den ikke-sikre RCP+ port nr. 1756, hvis der skal udveksles forbindelsesdata. 

Hvis der kun skal transmitteres krypterede forbindelsesdata, skal du vælge indstillingen Fra 

for at deaktivere porten.

5.28.9 Telnet-support
Hvis du kun vil tillade sikre forbindelser med krypteret datatransmission, skal du vælge 

indstillingen Fra for at deaktivere Telnet-support. Der vil så ikke længere være adgang til 

modulet via Telnet-protokollen.

5.28.10 Ethernetlinktype 1
Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Ethernetlinktype til interface ETH 1. Afhængigt den 

tilsluttede enhed, kan det være nødvendigt at vælge en speciel driftstype.

5.28.11 Ethernetlinktype 2
Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Ethernetlinktype til interface ETH 2. Afhængigt den 

tilsluttede enhed, kan det være nødvendigt at vælge en speciel driftstype.

5.28.12 Netværks-MSS (Byte)
Du kan indstille den maks. segmentstørrelse til IP-pakkens brugerdata. På den måde kan du 

tilpasse størrelsen på datapakkerne til netværksmiljøet og optimere datatransmission. 

Overhold MTU-værdien på 1.514 bytes i UDP-tilstand.

5.28.13 iSCSI-MSS (Byte)
Du kan specificere en højere MSS-værdi for en forbindelse til iSCSI-systemet end for anden 

datatrafik via netværket. Den potentielle værdi afhænger af netværksstrukturen. En højere 

værdi kan kun bruges, hvis iSCSI-systemet befinder sig på samme undernet som VIP X1600.

i
OPLYSNING! 

Hvis du kun vil tillade sikre forbindelser med SSL-kryptering, skal du vælge indstillingen Fra 

for hver af parametrene HTTP-browserport, RCP+ port 1756 og Telnet-support. Derved 

deaktiveres alle ikke-sikre forbindelser. Derefter kan der kun oprettes forbindelse via HTTPS-

porten.
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5.28.14 SNMP
VIP X1600-modulerne understøtter SNMP V2 (Simple Network Management Protocol) til 

administration og overvågning af netværkskomponenter og kan sende SNMP-meddelelser 

(traps) til IP-adresser. Enheden understøtter SNMP MIB II i den generelle kode. Hvis du vil 

sende SNMP traps, skal du indtaste IP-adressen på en eller to destinationsenheder her.

Hvis du vælger Til for SNMP-parameteren og ikke indtaster en SNMP-værtsadresse, sender 

VIP X1600-modulet dem ikke automatisk, men svarer blot på SNMP-forespørgsler. Hvis du 

indtaster en eller to SNMP-værtsadresser, sendes SNMP traps automatisk. Vælg Fra for at 

deaktivere SNMP-funktionen.

5.28.15 1. SNMP-værtsadresse / 2. SNMP-værtsadresse
Hvis du vil sende SNMP traps automatisk, skal du indtaste IP-adressen på en eller to 

destinationsenheder her.

5.28.16 SNMP traps
Du kan vælge, hvilke traps der skal sendes.

1. Klik på Vælg. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik på afkrydsningsfelterne for at vælge de relevante traps. Alle de markerede traps vil 

blive sendt.

3. Klik på OK for at anvende valget.

5.28.17 Godkendelse
Hvis en RADIUS-server bruges i netværket til at administrere adgangsrettigheder, skal du 

aktivere godkendelse af brugere her, så der kan kommunikeres med modulet. RADIUS-

serveren skal have de tilsvarende data.

Det er kun nødvendigt at angive indstillinger for brugervalidering (godkendelse) for modulet i 

stik 1. De andre moduler valideres automatisk.

Når VIP X1600 skal konfigureres, skal enheden tilsluttes direkte til en computer med et 

netværkskabel. Det skyldes, at kommunikation via netværket ikke er muligt, før parametrene 

Identitet og Adgangskode er angivet og valideret.

5.28.18 Identitet
Skriv det navn, som RADIUS-serveren skal bruge til at identificere VIP X1600-modulet.

5.28.19 Adgangskode
Indtast den adgangskode, der er lagret på RADIUS-serveren.

5.28.20 Automatisk IP-tildeling
Hvis en DHCP-server bruges på netværket til at tildele dynamiske IP-adresser, kan du vælge, at 

automatisk tildelte IP-adresser til VIP X1600-modulet accepteres.

Bestemte programmer (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, 

Configuration Manager) bruger IP-adressen til den unikke allokering af enheden. Når der 

anvendes sådanne programmer, skal DHCP-serveren understøtte allokering af statiske IP-

adresser baseret på MAC-adresser, og skal være konfigureret herefter, så enheden modtager 

de samme IP-adresser efter hver genstart.

!
FORSIGTIG! 

Den switch, der bruges til netværket, skal understøtte flere værter ved brug af 802.1x-

brugervalidering og skal konfigureres, så en VIP X1600 med flere moduler kan prøve flere 

værter ved kommunikation over netværket.
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5.29 Multicasting

Ud over en 1:1-forbindelse mellem en videoserver og en enkelt modtager (unicast) kan 

VIP X1600-modulerne sætte flere modtagere i stand til at modtage videosignaler fra en 

videoserver samtidigt. Modulet kopierer enten selve data-streamen og distribuerer den 

derefter til flere modtagere (multi-unicast), eller også sender det en enkelt data-stream til 

netværket, hvor data-streamen distribueres samtidigt til flere modtagere i en defineret gruppe 

(multicast). For hver videoserver (videoindgang) kan du angive en dedikeret multicast-adresse 

og port for hver stream. Du kan skifte mellem de forskellige streams ved at klikke på de 

relevante faneblade.

Der skal være konfigureret en særlig IP-adresse (klasse D-adresse), hvis multicast skal 

anvendes i et netværk.

Netværket skal understøtte IP-gruppeadresser og protokollen IGMP V2 (Internet Group 

Management Protocol). Adresseområdet er 225.0.0.0 til 239.255.255.255.

Multicastadressen kan være den samme for flere streams. Det er dog nødvendigt at anvende 

forskellige porte, så flere data-streams ikke sendes samtidigt via samme port og multicast-

adresse.

i
OPLYSNING! 
Multicast-drift kræver et netværk, der er konfigureret til multicast og anvender protokollerne 

UDP og IGMP (Internet Group Management Protocol). Andre protokoller til 

gruppeadministration understøttes ikke. TCP-protokollen understøtter ikke multicast-

forbindelser.

i
OPLYSNING! 

Du skal angive parametrene for hver videoserver (videoindgang) og for hver stream enkeltvis. 

Nummereringen følger mærkningen af videoindgange på selve modulet.
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5.29.1 Multicast-adresse video 1 til Multicast-adresse video 4
Indtast en gyldig multicast-adresse for hver stream fra den relevante videoserver 

(videoindgang), som skal bruges i multicast-tilstand (kopiering af data-streams i netværket).

Med indstillingen 0.0.0.0 fungerer videoserveren for den relevante stream i multi-unicast-

tilstand (kopiering af data-streams i enheden). VIP X1600-modulerne understøtter multi-

unicast-forbindelser til op til fem samtidigt tilsluttede modtagere.

5.29.2 Port
Tildel forskellige porte til hver data-stream, hvis der er samtidige data-streams til den samme 

multicast-adresse.

Indtast port-adressen for den relevante stream her.

5.29.3 Streaming
Klik på afkrydsningsfeltet for at aktivere multicast-streaming-tilstand for den relevante stream. 

En aktiveret stream angives med et flueben.

5.29.4 Multicast-pakke-TTL
Du kan indtaste en værdi for at angive, hvor længe multicast-pakker skal være aktive på 

netværket. Denne værdi skal være større end 1, hvis multicast foregår via en router.

i
OPLYSNING! 

Kopiering af data udgør en stor belastning af enheden, og kan føre til, at billedkvaliteten 

forringes under visse omstændigheder.
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5.30 Kryptering

Der kræves en speciel licens, sammen med hvilken der følger en tilsvarende aktiveringsnøgle 

til at kryptere brugerdata. Du kan indtaste aktiveringsnøglen for at frigive funktionen på siden 

Licenser (se Afsnit 5.35 Licenser, Side 88).

Her kan du aktivere kryptering af mediedata (video, audio og metadata). Hvis du aktiverer 

kryptering her, krypteres desuden automatisk udvekslingen af forbindelsesdata (RCP+).

Du har mulighed for at vælge individuelle datakanaler til krypteringen. Så snart der er 

genereret en nøgle, transmitteres dataene til den tilsvarende kanal kun, hvis de er krypteret. 

Hvis du sletter en nøgle, overføres dataene til kanalen uden kryptering.

!
FORSIGTIG! 

Hvis du vil arbejde med krypteret datatransmission, skal du kun tillade sikre 

webbrowserforbindelser med SSL-kryptering. Det gøres ved at deaktivere alle åbne porte og 

protokoller (se Afsnit 5.28 Netværk, Side 75).

Derefter kan der kun oprettes forbindelse via HTTPS-porten.

i
OPLYSNING! 

Kryptering af videodata kræver øgede computerressourcer.
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5.30.1 Kryptering
1. Vælg indstillingen Til på listen Kryptering for at aktivere kryptering. Derefter genereres 

nøgler til alle datakanaler.

2. Klik på knappen Nøgler >>. Nøglerne til de enkelte datakanaler vises.

3. Klik på en post på listen for at vælge den.

4. Hold [Ctrl]-tasten nede for at vælge flere poster.

5. Klik på knappen Ryd nøgler for at slette de valgte nøgler. Dataene til kanalen vil nu blive 

transmitteret uden kryptering.

6. Klik på knappen Generer nøgler for at generere en ny nøgle til en valgt kanal.

7. Klik på knappen Rediger, hvis du selv vil indtaste en nøgle for en valgt post.

5.30.2 Automatisk nøgleskift
Du kan aktivere automatisk nøgleskift mellem to enheder (eller enhed og softwareindkoder) 

over en sikker forbindelse. Hvis feltet markeres, udveksles nøgler automatisk.
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5.31 Versionsoplysninger

Dataene på denne side er kun til orientering og kan ikke ændres. Hav denne information parat, 

hvis du får brug for teknisk assistance.

i
OPLYSNING! 

Du kan vælge den nødvendige tekst på denne side med musen og kopiere den over på 

udklipsholderen med tasterne [Ctrl]+[C], hvis du f.eks. vil sende den via e-mail.
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5.32 Konfiguration af liveside

I dette vindue kan du tilpasse udseendet på LIVESIDE, så siden passer til dine behov. Ud over 

videobilledet kan du vælge at få vist forskellige oplysninger og knapper.

Du kan eventuelt også erstatte producentlogoet (øverst til højre) og produktnavnet (øverst til 

venstre) øverst i vinduet med andre billeder.

1. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, der skal vises på LIVESIDE. De valgte 

elementer angives af et flueben.

2. Gå til LIVESIDE for at kontrollere om og hvordan de ønskede elementer vises.

i
OPLYSNING! 

Du kan bruge GIF- eller JPEG-billeder. Filstien skal stemme overens med adgangsmetoden 

(f.eks. C:\Images\Logo.gif ved adgang til lokale filer eller http://www.mitfirma.com/images/
logo.gif ved adgang via internet//intranet). 

Hvis du får adgang til filerne via internettet/intranettet, skal du sørge for, at der altid er en 

forbindelse, så billederne kan vises. Billedfilerne lagres ikke i VIP X1600-modulet.
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5.32.1 Virksomhedslogo
1. Indtast stien til en egnet grafikfil, hvis du vil udskifte producentens logo. Billedfilen kan 

lagres på en lokal computer, på lokalnetværket eller på en internetadresse.

2. Klik om nødvendigt på knappen Gennemse for at søge efter en egnet grafikfil på 

lokalnetværket.

5.32.2 Enhedslogo
1. Indtast stien til en egnet grafikfil, hvis du vil udskifte produktnavnet. Billedfilen kan lagres 

på en lokal computer, på lokalnetværket eller på en internetadresse.

2. Klik om nødvendigt på knappen Gennemse for at søge efter en egnet grafikfil på 

lokalnetværket.

5.32.3 Transmitter audio (kun audioversioner)
Audiosignalerne sendes i en separat data-stream parallelt med videodata, hvilket øger 

netværksbelastningen. Audiodata komprimeres i henhold til G.711 og kræver ekstra 

båndbredde på ca. 80 kbps for hver forbindelse.

5.32.4 Vis alarmindgange
Alarmindgangene vises ved siden af videobilledet som ikoner, sammen med deres tildelte 

navne. Hvis en alarm er aktiv, skifter det tilsvarende ikon farve.

5.32.5 Vis relæudgange
Relæudgangene vises ved siden af videobilledet som ikoner sammen med deres tildelte navn. 

Hvis relæet udløses, ændrer ikonet farve.

5.32.6 Vis VCA-baner
Banerne (objekters bevægelser) fra videoindholdsanalysen vises på live-videobilledet, hvis en 

tilsvarende analysetype aktiveres (se Afsnit 5.23 VCA, Side 63).

5.32.7 Vis VCA-metadata
Når analysefunktionen aktiveres, vises de yderligere oplysninger fra videoindholdsanalysen 

(VCA) på live-videobilledet (se Afsnit 5.23 VCA, Side 63). Således vil der med analysetypen 

MOTION+ blive vist rektangler på de sensorfelter, hvor der registreres bevægelse.

i
OPLYSNING! 

Hvis du vil anvende de originale grafikfiler igen, skal du bare slette indtastningerne i felterne 

Virksomhedslogo og Enhedslogo.
Bosch Security Systems Installations- og betjeningsvejledning  V3.5 | 2007.12



86 da | Konfiguration med en webbrowser VIP X1600
5.32.8 JPEG-størrelse
Du kan vælge mellem to givne billedstørrelser til visning af M-JPEG-billedet.

5.32.9 JPEG-interval
Du kan specificere det interval, med hvilket de individuelle billeder skal genereres til M-JPEG-

billedet.

5.32.10 JPEG-kvalitet
Du kan specificere billedkvaliteten til visning af M-JPEG på LIVESIDE.

5.32.11 Vis hændelseslog
Hændelsesmeddelelserne vises sammen med dato og klokkeslæt i et felt ved siden af 

videobilledet.

5.32.12 Vis systemlog
Systemmeddelelserne vises sammen med dato og klokkeslæt i et felt ved siden af 

videobilledet og giver f.eks. oplysninger om oprettelse og afbrydelse af forbindelser.

5.32.13 Gem hændelseslog
Marker denne indstilling, hvis du vil gemme hændelsesmeddelelser i en tekstfil på din lokale 

computer.

Du kan derefter se, redigere og udskrive denne fil med et hvilken som helst 

tekstredigeringsprogram eller almindelige kontorprogrammer.

5.32.14 Gem systemlog
Marker denne indstilling, hvis du vil gemme systemmeddelelser i en tekstfil på din lokale 

computer.

Du kan derefter se, redigere og udskrive denne fil med et hvilken som helst 

tekstredigeringsprogram eller almindelige kontorprogrammer.

5.32.15 Fil til hændelseslog
1. Indtast stien til den placering, hvor hændelsesloggen skal gemmes.

2. Klik om nødvendigt på Gennemse for at finde et passende bibliotek.

5.32.16 Fil til systemlog
1. Indtast stien til den placering, hvor systemloggen skal gemmes.

2. Klik om nødvendigt på Gennemse for at finde et passende bibliotek.

5.32.17 Sti til JPEG- og MPEG-filer
1. Indtast stien til den placering, hvor du vil gemme de enkelte billeder og videosekvenser, 

der kan gemmes fra LIVESIDE.

2. Klik om nødvendigt på Gennemse for at finde et passende bibliotek.
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5.33 Systemtilstand

De lagringsenheder, der bruges af VIP X1600-modulet, overvåges. Hvis en lagringsenhed ikke 

længere er tilgængelig for optagelser, f.eks. pga. en teknisk defekt, vises der en Mislykket-
meddelelse i dette vindue. Du kan nulstille fejlmeddelelsen for at fastslå om fejlen stadig er til 

stede.

5.34 Strømforsyning/blæsere

I dette vindue vises oplysninger om status for blæsere og strømforsyning.

5.34.1 Kontroller redundans
Vælg indstillingen Til, hvis VIP X1600 skal forsynes med strøm fra to strømforsyninger. Dette 

valg er vigtigt, hvis statusmeddelelser om strømforsyning skal kunne vises korrekt.

i
OPLYSNING! 
Vinduet kan kun vises for et VIP X1600-modul i stik 1.
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5.35 Licenser

Du kan indtaste aktiveringsnøglen i vinduet for at aktivere flere funktioner eller 

softwaremoduler.

i
OPLYSNING! 

Aktiveringsnøglerne kan ikke deaktiveres, og de kan ikke overføres til andre enheder.
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5.36 Service

5.36.1 Firmware
VIP X1600-modulerne er designet på en sådan måde, at deres funktioner og parametre kan 

opdateres med firmware. Det gør du ved at overføre den aktuelle firmwarepakke til modulet 

via det valgte netværk. Derefter installeres den automatisk.

På denne måde kan et VIP X1600-modul serviceres og opdateres fjernbetjent, uden at en 

tekniker skal ændre installationen på lokationen.

Du kan få den nyeste firmware fra kundeservice eller fra download-området på vores 

hjemmeside på internettet.

1. Først skal du gemme firmware-filen på harddisken på din computer.

2. Indtast hele stien til firmware-filen i feltet, eller klik på Gennemse for at finde og vælge 

filen.

3. Klik derefter på Upload for at starte overførslen af filen til modulet. Du kan følge 

overførslen vha. statusbjælken.

Den nye firmware pakkes ud, og flash-EPROM omprogrammeres. Den resterende tid vises med 

meddelelsen going to reset Reconnecting in ... seconds (Nulstiller - opretter forbindelse igen 

om ... sekunder). Modulet genstartes automatisk, når uploaden er udført uden fejl.

Hvis lysdioden for det pågældende modul på VIP X1600's frontpanel lyser rødt, er uploaden 

mislykket og må gentages. For at udføre uploaden skal du nu gå til en særlig side:

1. Indtast VIP X1600-modulets IP-adresse efterfulgt af /main.htm i browserens adresselinje 

(f.eks. 192.168.0.16/main.htm).

2. Gentag uploaden.

!

FORSIGTIG! 

Før du starter upload af firmware skal du kontrollere, at du har valgt den korrekte upload-fil. 

Hvis du uploader de forkerte filer, kan det føre til, at du ikke længere kan få adgang til 

modulet, hvorefter modulet skal udskiftes.

Du må aldrig afbryde installation af firmware. En afbrydelse kan medføre at Flash EPROM'en 

fejlprogrammeres. Det kan medføre, at der ikke længere er adgang til modulet, som derfor må 

udskiftes. Selv skift til en anden side eller lukning af browservinduet resulterer i en afbrydelse.
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5.36.2 Konfiguration
Du kan gemme konfigurationsdata for VIP X1600-modulet på en computer og derefter indlæse 

gemte konfigurationsdata fra en computer til modulet.

Upload
1. Indtast hele stien til den fil, der skal uploades, eller klik på Gennemse for at vælge den 

ønskede fil.

2. Sørg for, at den fil, der skal indlæses, kommer fra den samme type enhed som det modul, 

du vil konfigurere.

3. Klik derefter på Upload for at starte overførslen af filen til modulet. Du kan følge 

overførslen vha. statusbjælken.

Når uploaden er fuldført, aktiveres den nye konfiguration. Den resterende tid vises med 

meddelelsen going to reset Reconnecting in ... seconds (Nulstiller - opretter forbindelse igen 

om ... sekunder). Modulet genstartes automatisk, når uploaden er udført uden fejl.

Download

1. Klik på knappen Download. En dialogboks åbnes.

2. Følg instruktionerne på skærmen for at gemme de aktuelle indstillinger.

5.36.3 SSL-certifikat
Brug af en dataforbindelse med SSL-kryptering forudsætter, at begge ender af forbindelsen 

har de relevante certifikater. Du kan uploade SSL-certifikatet bestående af en eller flere filer 

til VIP X1600-modulet. 

Hvis du vil uploade flere filer til VIP X1600-modulet, skal du vælge dem en efter en.

1. Indtast hele stien til den fil, der skal uploades, eller klik på Gennemse for at vælge den 

ønskede fil.

2. Klik derefter på Upload for at starte overførslen af filen til modulet.

3. Modulet skal genstartes, når alle filer er uploadet uden fejl. Indtast VIP X1600-modulets 

IP-adresse efterfulgt af /reset i browserens adresselinje (f.eks. 192.168.0.16/reset).

Det nye SSL-certifikat er gyldigt.

5.36.4 Vedligeholdelseslog
Du kan downloade en intern vedligeholdelseslog fra modulet for at sende den til kundeservice 

til support-formål. Klik på Download, og vælg det sted, filen skal gemmes.
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5.37 Funktionstest
Der er mange konfigurationsindstillinger for VIP X1600.    Du bør derfor kontrollere, at den 

fungerer korrekt efter installation og konfiguration.

En funktionstest er den eneste måde, du kan sikre, at VIP X1600 fungerer som forventet i 

tilfælde af en alarm. 

Kontrollen bør omfatte de følgende funktioner:

– Kan VIP X1600 adresseres eksternt?

– Transmitterer VIP X1600 alle de påkrævede data?

– Reagerer VIP X1600 på alarmhændelser som påkrævet?

– Foregår optagelserne efter hensigten?

– Er det muligt at styre de perifere enheder (om nødvendigt)?
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6 Drift

6.1 Betjening med Microsoft Internet Explorer
En computer med Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller nyere) kan modtage live-

billeder fra VIP X1600-modulerne, styre kameraer eller andre perifere enheder og afspille 

gemte videosekvenser.

6.1.1 Systemkrav
– Computer med operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP

– Netværksadgang (intranet eller internet)

– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senere)

– Skærmopløsning 1.024 × 768 pixel

– 16- eller 32-bit farver

– Installeret Sun JVM

– Til afspilning af optagelser: forbindelse til et lagringsmedie

6.1.2 Installation af MPEG ActiveX
Afspilning af live-videobilleder kræver, at passende MPEG ActiveX-software installeres på 

computeren. Du kan om nødvendigt installere programmet fra den medfølgende produkt-cd.

1. Indsæt produkt-cd'en i computerens cd-rom-drev. Hvis cd'en ikke starter automatisk, skal 

du åbne en stifinder, gå til roden af cd-rom-drevet og dobbeltklikke på filen MPEGAx.exe.

2. Følg instruktionerne på skærmen.

i
OPLYSNING! 

Bemærk også oplysningerne i dokumentet System Requirements på den medfølgende 

produkt-cd. Du kan om nødvendigt installere de nødvendige programmer og objekter fra den 

medfølgende produkt-cd (se Afsnit 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Side 11).

Du kan få hjælp til brugen af Microsoft Internet Explorer i onlinehjælpen i Internet Explorer.
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6.1.3 Oprettelse af forbindelsen
Som minimum skal VIP X1600-modulet i stik 1 tildeles en gyldig IP-adresse, hvis VIP X1600 

skal kunne bruges på netværket.

Den følgende standardadresse er forudindstillet fra fabrikken: 192.168.0.1

1. Start webbrowseren.

2. Indtast VIP X1600-modulets IP-adresse som URL'en i browserens adresselinje. 

Forbindelsen oprettes, og efter et kort øjeblik vises LIVESIDE med videobillederne.
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6.2 LIVESIDE
Når forbindelsen er oprettet, vises LIVESIDE i webbrowseren. Den viser live-videobilledet i 

højre side af browservinduet. Afhængigt af konfigurationen vises forskellige overlejrede 

tekster på live-videobilledet (se Afsnit 5.5 Visning af mærke, Side 30).

Der vises muligvis andre oplysninger ved siden af live-videobilledet på LIVESIDE. Visningen 

afhænger af indstillingerne på siden Konfiguration af liveside (se Afsnit 5.32 Konfiguration af 

liveside, Side 84).

6.2.1 Maksimalt antal forbindelser
Hvis der ikke oprettes forbindelse, kan det maksimale antal forbindelser være nået på 

enheden. Afhængigt af enheden og netværkskonfigurationen kan hvert VIP X1600-modul have 

op til 25 webbrowserforbindelser eller op til 50 forbindelser via VIDOS eller Bosch Video 

Management System.

6.2.2 Beskyttet VIP X1600-modul
Hvis VIP X1600-modulet er beskyttet med adgangskode mod uautoriseret adgang, vises en 

meddelelse om det i webbrowseren, og du bliver bedt om at indtaste din adgangskode, når du 

forsøger at få adgang til beskyttede områder.

1. Indtast brugernavn og adgangskode i de tilsvarende tekstfelter.

2. Klik på OK. Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises den relevante side i 

webbrowseren.

6.2.3 Beskyttet netværk
Hvis en RADIUS-server bruges i netværket til at administrere adgangsrettigheder (802.1x-

brugervalidering), skal VIP X1600 konfigureres herefter. Ellers er kommunikation ikke muligt 

(se Afsnit 5.28.17 Godkendelse, Side 78).

i
OPLYSNING! 

VIP X1600-modulerne giver mulighed for at begrænse adgangen med forskellige 

adgangsniveauer (se Afsnit 5.6 Adgangskode, Side 32).
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6.2.4 Skift mellem VIP X1600-moduler
Hvis der er installeret flere moduler i en VIP X1600, kan du nemt skifte mellem modulerne i 

den samme enhed.

Klik på et af linkene Modul 1 til Modul 4 i den øverste del af vinduet for at skifte til det 

pågældende modul i samme VIP X1600.

6.2.5 Valg af billeder
Du kan se billedet fra hvert kamera enkeltvis i fuld skærm. Du kan også få vist 

kamerabillederne fra alle videoindgange samtidigt (Quad-video).

1. Klik på et af fanebladene oven over videobilledet for at se ét kamerabillede eller alle 

kamerabillederne.

2. Klik på et af fanebladene MPEG-4 Stream 1, MPEG-4 Stream 2 eller M-JPEG neden 

under videobilledet for at skifte mellem de forskellige visninger af kamerabillederne. 

Valget gælder for alle kamerabilleder.

i
OPLYSNING! 
Et VIP X1600-modul, der er installeret i en anden VIP X1600, skal vælges via IP-adressen.
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6.2.6 Visningsstyring
Styringsmuligheder for de perifere enheder (f.eks. et panorerings/vippehoved eller et 

domekamera) afhænger af den installerede enheds type og konfigurationen af VIP X1600-

modulet.

Hvis en kontrollerbar enhed er konfigureret og tilsluttet til VIP X1600-modulet, vises 

kontrolenhederne til den perifere enhed ved siden af videobilledet.

1. Klik på de relevante kontrolenheder for at styre en perifer enhed.

2. Bevæg musemarkøren hen over videobilledet. Der vises flere muligheder for styring af 

perifere enheder vha. musemarkøren.

6.2.7 Digital indgang/udgang

Alarmikonerne Indgang 1 til Indgang 4 vises til orientering og indikerer status for en 

alarmindgang. Når en alarm udløses, lyser det tilhørende ikon blåt. Modulets konfiguration 

bestemmer, om alarmen vises, samt flere andre detaljer (se Afsnit 5.32 Konfiguration af 

liveside, Side 84).

6.2.8 Relæ-udløser
Du kan aktivere tilsluttede enheder vha. relæerne i VIP X1600-modulet (f.eks. lamper eller 

døråbnere).

For at aktivere dette skal du klikke på ikonet for det tilhørende relæ ved siden af 

videobilledet. Ikonet lyser rødt, når relæet er aktiveret.
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6.2.9 Systemlog / Hændelseslog

Feltet Systemlog indeholder oplysninger om VIP X1600-modulets driftsstatus og forbindelse. 

Meddelelser kan automatisk blive gemt i en fil (se Afsnit 5.32 Konfiguration af liveside, 

Side 84).

Hændelser såsom udløsning af alarmer eller afslutning af dem vises i feltet Hændelseslog. 

Meddelelser kan automatisk blive gemt i en fil (se Afsnit 5.32 Konfiguration af liveside, 

Side 84).

Du kan slette indtastningerne i felterne. For at gøre dette skal du klikke på ikonet i øverste 

højre hjørne af det relevante felt.

6.2.10 Audiofunktion (kun audioversioner)
Afhængigt af konfigurationen kan der transmitteres audiodata fra modulet. Alle brugere, der er 

tilsluttet via en webbrowser, kan modtage audiosignaler fra modulet.

i
OPLYSNING! 
Der kan ikke sendes audiosignaler til enheden.
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6.3 Lagring af snapshots
Du kan gemme enkelt billeder fra den videosekvens, der aktuelt vises på LIVESIDE, i JPEG-

format på din computers harddisk.

Du kan lagre snapshots fra hvert af de fire kameraer i Quad-video-visningen. Ikonerne neden 

under kamerabillederne gælder for de fire kamerabilleder i følgende rækkefølge: øverst til 

venstre, øverst til højre, nederst til venstre, nederst til højre.

Klik på ikonerne for at gemme de enkelte billeder. Billedet gemmes med en opløsning på 

704 × 576 pixel (4CIF). Det sted, billeder gemmes, afhænger af konfigurationen af 

VIP X1600-modulet (se Afsnit 5.32.17 Sti til JPEG- og MPEG-filer, Side 86).

6.4 Optagelse af videosekvenser
Du kan gemme dele af den videosekvens, der aktuelt vises på LIVESIDE, på din computers 

harddisk.

Du kan lagre videosekvenser fra hvert af de fire kameraer i Quad-video-visningen. Ikonerne 

neden under kamerabillederne gælder for de fire kamerabilleder i følgende rækkefølge: øverst 

til venstre, øverst til højre, nederst til venstre, nederst til højre.

1. Klik på ikonet for optagelse af videosekvenser for at starte optagelsen. Det sted, billeder 

gemmes, afhænger af konfigurationen af VIP X1600-modulet (se Afsnit 5.32.17 Sti til 

JPEG- og MPEG-filer, Side 86). En rød prik i ikonet indikerer at optagelsen er i gang.

2. Klik på ikonet igen for at stoppe optagelsen.

6.4.1 Billedopløsning
Sekvenserne gemmes med den opløsning, der er forudindstillet i konfigurationen for 

videoserveren (se Afsnit 5.11 Profil for indkoder, Side 37).

i
OPLYSNING! 

Du kan afspille gemte videosekvenser fra Bosch Security Systems vha. programmet Player, 

som kan installeres fra den medfølgende produkt-cd (se Afsnit 3.1 Dele, der følger med 

VIP X1600-basen, Side 11).
Bosch Security Systems Installations- og betjeningsvejledning  V3.5 | 2007.12



100 da | Drift VIP X1600
6.5 Kørsel af optagelsesprogrammet
Harddiskikonet under kamerabillederne på LIVESIDE skifter under automatisk optagelse.

Der vises en animation, der indikerer at der er en optagelse i gang. Hvis der ikke er nogen 

optagelser i gang, vises et statisk ikon.

i
OPLYSNING! 

Fra Quad-video-visningen kan du kontrollere, hvilket kamera der optages fra, ved at flytte 

musemarkøren hen over ikonet. Der vises en meddelelse under musemarkøren.
V3.5 | 2007.12 Installations- og betjeningsvejledning Bosch Security Systems



VIP X1600 Drift | da 101
6.6 Siden OPTAGELSER
Siden OPTAGELSER til afspilning af gemte videosekvenser kan åbnes fra LIVESIDE og fra 

menuen INDSTILLINGER.

Linket OPTAGELSER er kun synligt, hvis der er valgt et lagringsmedie (se 

Afsnit 5.16 Lagringsmedie, Side 46).

Klik på linket OPTAGELSER i navigationsbjælken øverst i vinduet. Afspilningssiden vises.

6.6.1 Valg af optagelser
Først skal du vælge den partition, der indeholder de optagelser, du vil se, i venstre del af 

siden.

Alle de sekvenser, der er lagret på den valgte partition, vises på listen. Hver sekvens tildeles et 

løbenummer (et spor). Starttid, stoptid, optagelsens varighed, antallet af alarmer samt 

optagelsestypen vises.

1. Klik på navnet på en partition på listen for at se optagelserne på denne partition.

2. Klik på en post på listen. Afspilning af den valgte sekvens startes med det samme i 

videovinduet.
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6.6.2 Styring af en afspilning

Der vises en tidsbjælke neden under videobilledet til hurtig orientering. Hvis der er klikket på 

og valgt en bestemt sekvens til afspilning, markeres den valgte sekvens på listen. Det 

tilhørende tidsinterval vises med gråt på bjælken. Den grønne pil over bjælken angiver, hvor i 

sekvensen det aktuelt viste billede er placeret.

Der er flere muligheder for at navigere i og mellem sekvenser vha. tidsbjælken.

1. Du kan ændre det viste tidsinterval ved at flytte det grå område til venstre eller til højre, 

mens du holder museknappen nede.

2. Du kan ændre det viste tidsinterval ved at klikke på zoom-tasterne (forstørrelsesglas-

ikonerne). Visningen kan spænde over alt mellem to måneder og nogle få sekunder.

3. Du kan vælge en anden sekvens, der skal afspilles, ved at klikke på den tilhørende grå 

markering.

4. Om nødvendigt kan du trække den grønne pil til det tidspunkt, afspilningen skal starte 

fra. Du kan også klikke direkte i det grå tidsinterval eller i tidsskalaen for at springe til den 

ønskede placering. Under bjælken vises dato og klokkeslæt helt ned til sekunder.

6.6.3 Knapper
Du kan styre afspilningen vha. knapperne under videobilledet. Knapperne har følgende 

funktioner:

Start eller sæt afspilningen på pause

Spring til begyndelsen af den aktive videosekvens eller 

til den forrige sekvens på listen

Spring til starten af den næste videosekvens på listen
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6.6.4 Skydebjælke
Du kan styre afspilningshastigheden og spole frem og tilbage med skydebjælken: placeringen i 

midten betyder afspilning ved optagelseshastighed; til venstre betyder tilbagespoling og til 

højre betyder fremadspoling. Den hastighed, med hvilken der spoles frem eller tilbage, 

ændres afhængigt af hvor langt, du flytter skydebjælken mod løber-ikonerne.

Du kan vælge den faste afspilningshastighed vha. hastighedsregulatoren:

Røde streger i de grå sekvensfelter angiver de tidspunkter, hvor der blev udløst alarmer. Træk 

i den grønne pil for at gå til disse punkter hurtigt.

6.6.5 Bogmærker
Du kan også sætte mærker i sekvenserne, såkaldte bogmærker, og gå direkte til disse. 

Bogmærkerne angives som små gule pile oven over tidsintervallet. Brug bogmærkerne således:

Højreklik på et bogmærke for at slette det.

Spring til det forrige bogmærke

Angiv bogmærke

Spring til det næste bogmærke

i
OPLYSNING! 

Bogmærkerne kan kun anvendes, når du er på siden OPTAGELSER; de gemmes ikke med 

sekvensen. Når du forlader siden, slettes alle bogmærker.
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6.7 Backup
Du kan oprette en sikkerhedskopi af videosekvenserne eller af enkeltbilleder, der er gemt på  

VIP X1600-modulets lagringsmedie, på computerens harddisk.

Først skal du vælge den ønskede sekvens som beskrevet i det forrige afsnit. Til backup kan de 

følgende knapper anvendes:

1. Start afspilning af den sekvens, du vil gemme enten helt eller delvist på computerens 

harddisk.

2. Klik på ikonet for sekvens-backup. Backuppen starter med det samme. Processen angives 

af en blinkende rød plet i ikonet.

3. Klik på ikonet for sekvens-backup igen for at stoppe backuppen.

Denne procedure kan gentages mange gange inden for sekvensen for at tage backup af flere 

dele af en længere sekvens.

Klik på knappen til enkeltbillede-backup for at tage en backup af snapshots fra den 

kørende sekvens til din computers harddisk.

De enkelte billeder vises med det samme i området Screenshots, når du har klikket. Du kan 

angive, hvor sekvenser og enkeltbilleder skal lagres, i konfigurationen af VIP X1600-modulet 

(se Afsnit 5.32.17 Sti til JPEG- og MPEG-filer, Side 86).

6.7.1 Udskrivning af et screenshot
Du kan få vist og udskrive de gemte screenshots individuelt.

1. Klik på en forhåndsvisning i området Screenshots. Et nyt vindue åbnes.

2. Klik på knappen Print for at starte udskrivningsprocessen.

3. Klik på lukkeknappen X i vinduets titellinje for at lukke vinduet igen.

Tag en backup af en sekvens til computerens harddisk 

Tag en backup af et enkelt billede til computerens harddisk 
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6.8 Installation af Player
Du kan afspille gemte videosekvenser fra Bosch Security Systems vha. programmet Player, 

som findes på den medfølgende produkt-cd (se Afsnit 3.1 Dele, der følger med VIP X1600-

basen, Side 11).

1. Indsæt cd'en i computerens cd-rom-drev. Hvis cd'en ikke starter med det samme, skal du 

åbne en stifinder, gå til cd-rom-drevet og dobbeltklikke på filen index.html for at starte 

menuen.

2. Vælg det ønskede sprog på listen øverst, og klik på Tools i menuen.

3. Klik på punktet Archive Player. Installationen starter. Følg instruktionerne fra 

installationsprogrammet. Archive Player installeres samtidig med Player.

4. Når installationen er udført, findes to nye ikoner på skrivebordet for henholdsvis Player 

og Archive Player.

5. Start Player ved at dobbeltklikke på ikonet Player.

i
OPLYSNING! 

For at afspille gemte sekvenser vha. Player, skal der installeres den passende MPEG ActiveX-

software på computer.
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6.9 Hardwaretilslutninger mellem videoservere
Det er nemt at tilslutte en VIP X1600 med tilsluttede kameraer som sender og en egnet MPEG-

4-kompatibel hardwaredekoder (f.eks. VIP XD) med en tilsluttet skærm som modtager via et 

Ethernet-netværk. På denne måde kan du dække store afstande uden store installationer eller 

kabling.

6.9.1 Installation
Kompatible videoservere er designet til at oprette forbindelse til hinanden automatisk, når de 

er korrekt konfigureret. De skal blot være en del af et lukket netværk. Enhederne installeres 

som følger:

1. Tilslut enhederne til det lukkede netværk vha. Ethernet-kabler.

2. Tilslut strømforsyningerne.

6.9.2 Tilslutning
Der kan oprettes forbindelse mellem en sender og en kompatibel modtager i et lukket netværk 

på tre måder:

– en alarm,

– et terminalprogram eller

– Internet Explorer.

6.9.3 Tilslutning ved alarm
Hvis konfigurationen er korrekt, oprettes automatisk forbindelse mellem en sender og en 

modtager, når en alarm udløses (se Afsnit 5.22 Alarmforbindelser, Side 60). Efter et kort stykke 

tid vises live-videobilledet fra senderen på den tilsluttede skærm.

Denne indstilling kan også bruges til at oprette forbindelse mellem en sender og en 

kompatibel modtager vha. en kontakt, der er tilsluttet alarmindgangen. I dette tilfælde skal du 

ikke bruge en computer.

i
OPLYSNING! 

Senderen og modtageren skal være i samme undernet for at etablere en hardware-

forbindelse.

i
OPLYSNING! 

Sørg for, at enhederne er konfigureret til netværksmiljøet, og at den korrekte IP-adresse på 

den fjernlokation, der skal kontaktes i tilfælde af en alarm, er indstillet på konfigurationssiden 

Alarmforbindelser (se Afsnit 5.22 Alarmforbindelser, Side 60). 

i
OPLYSNING! 
Tilslutning via en webbrowser er beskrevet i manualen til den enhed, der skal bruges som 

modtager, f.eks. VIP XD.
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6.9.4 Tilslutning vha. et terminalprogram
Forskellige krav skal opfyldes, hvis du skal betjene enheden vha. et terminalprogram (se 

Afsnit 8.8 Kommunikation med terminalprogram, Side 116).

1. Start terminalprogrammet og indtast kommandoen 1 i hovedmenuen for at skifte til IP-

menuen.

2. Indtast kommandoen 4 i IP-menuen for at ændre den eksterne IP-adresse, og indtast 

derefter IP-adressen for det VIP X1600-modul, du vil oprette forbindelse til.

3. Indtast kommandoen 0 for at gå tilbage til hovedmenuen, og indtast derefter 

kommandoen 4 for at skifte til menuen Rcp+.

4. Indtast kommandoen 5 i Rcp+-menuen for at aktivere automatisk tilslutning.

6.9.5 Afbryde forbindelsen med et terminalprogram
1. Start terminalprogrammet, og indtast kommandoen 4 i hovedmenuen for at skifte til 

Rcp+-menuen.

2. Indtast kommandoen 5 i Rcp+-menuen for at deaktivere automatisk tilslutning.
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6.10 Betjening vha. softwaredekodere
VIP X1600-videoserveren kombineret med VIDOS giver en højtydende systemløsning.

VIDOS er en softwarepakke til betjening, styring og administration af CCTV-installationer (som 

f.eks. overvågningssystemer) på fjernlokationer. Det kører under operativsystemet Microsoft 

Windows. Det er primært designet til at afkode video-, audio- og styringsdata, der modtages 

fra en fjernsender.

Der er mange muligheder med hensyn til betjening og konfiguration, når en VIP X1600 

anvendes sammen med VIDOS. For yderligere oplysninger henvises til 

softwaredokumentationen.

Et andet program, der understøtter VIP X1600, er Bosch Video Management System.

Bosch Video Management System er en IP-videosikkerhedsløsning, der muliggør problemfri 

styring af digital video, audio og data i et hvilket som helst IP-netværk. Det er udviklet til at 

fungere sammen med videoovervågningsprodukter fra Bosch som en af komponenterne i en 

omfattende sikkerhedsløsning med videoovervågning. Det giver mulighed for at integrere 

eksisterende komponenter i et system, der er let at styre, eller integrere dem med hele 

udvalget fra Bosch og dermed drage fordel af en komplet sikkerhedsløsning, som er baseret 

på den nyeste teknologi og mange års erfaring.

VIP X1600-videoserveren er også beregnet til brug sammen med DiBos 8-digitaloptageren.

DiBos 8 kan optage op til 32 video- og audio-streams og fås som IP-software eller som en 

digital hybridvideooptager med ekstra analoge kamera- og audioindgange. DiBos understøtter 

de mest forskelligartede funktioner på VIP X1600-videoserveren, f.eks. relæaktivering, 

fjernstyring af perifere enheder og fjernkonfiguration. DiBos 8 kan bruge alarmindgangene til 

udløsning af hændelser og kan ved udløsning af MOTION+-bevægelsesdetektoren registrere 

de aktiverede celler, så der kan foretages intelligent bevægelsessøgning.
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7 Service og opgradering

7.1 Test af netværksforbindelsen 
Du kan bruge kommandoen ping til at kontrollere forbindelsen mellem to IP-adresser. På 

denne måde kan du teste, om en enhed i netværket er aktiv.

1. Åbn en DOS-kommandoprompt.

2. Skriv ping efterfulgt af enhedens IP-adresse.

Hvis enheden bliver fundet, vises svaret som Reply from ... (Svar fra...) efterfulgt af det sendte 

antal byte og transmissionstiden i millisekunder. Hvis ikke, er der ikke adgang til enheden via 

netværket. Dette kan skyldes:

– At VIP X1600 ikke er tilsluttet korrekt til netværket. I dette tilfælde skal du kontrollere 

kabelforbindelserne.

– At VIP X1600-modulet ikke er korrekt integreret i netværket. Kontroller IP-adressen, 

undernetmasken og gateway-adressen.

7.2 Nulstilling af enhed
Du kan bruge fabriksnulstillingsknappen til gendanne VIP X1600-modulets oprindelige 

indstillinger. Eventuelle ændrede indstillinger overskrives af fabriksstandardværdierne. Det 

kan for eksempel være nødvendigt at nulstille enheden, hvis den har ugyldige indstillinger, der 

forhindrer den i at fungere som ønsket.

1. Der kan eventuelt oprettes en sikkerhedskopi af den aktuelle konfiguration ved hjælp af 

knappen Download på konfigurationssiden Service (se Afsnit 5.36 Service, Side 89).

2. Fabriksnulstillingsknappen er placeret under den orange klemmerække. Tryk på knappen 

med en spids genstand, indtil modulets lysdiode på VIP X1600's frontpanel blinker rødt 

(se Afsnit 3.5 Tilslutninger og visninger, Side 16). Alle modulindstillinger går tilbage til 

standardværdien.

3. Skift IP-adresse for VIP X1600-modulet, hvis det er nødvendigt.

4. Konfigurer modulet, så det opfylder dine behov.

!
FORSIGTIG! 

Alle konfigurerede indstillinger slettes ved en nulstilling.

Der kan eventuelt oprettes en sikkerhedskopi af den aktuelle konfiguration ved hjælp af 

knappen Download på konfigurationssiden Service (se Afsnit 5.36 Service, Side 89).

i
OPLYSNING! 

Efter nulstilling er der kun adgang til VIP X1600-modulet via den fabriksindstillede IP-adresse. 

IP-adressen kan ændres som beskrevet i kapitlet Installation (se Afsnit 4.6 Opsætning med 

Configuration Manager, Side 23).
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7.3 Reparation

Sørg for, at al service og reparation kun udføres af uddannet personale (elektrikere eller 

netværksspecialister). Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandlers tekniske 

servicecenter.

7.4 Overdragelse og bortskaffelse
VIP X1600, VIP X1600-basen og VIP X1600-modulerne  må kun overdrages til andre sammen 

med denne installations- og betjeningsvejledning.

Dit Bosch-produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, 

som kan genbruges.

Dette symbol angiver, at elektriske og elektroniske komponenter ikke må bortskaffes sammen 

med husholdningsaffald, når de er udtjente.

I EU findes der separate indsamlingssystemer til brugte elektriske og elektroniske produkter. 

Dette udstyr skal bortskaffes på den kommunale genbrugsstation.

!
FORSIGTIG! 

Udskift aldrig komponenter i VIP X1600-modulet eller VIP X1600-basen. Enheden har ingen 

dele, der kan efterses af brugeren.
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8 Tillæg

8.1 Problemløsning
Hvis du ikke kan afhjælpe en teknisk fejl, skal du kontakte din leverandør eller 

systemintegrator eller henvende dig direkte hos Bosch Security Systems's 

kundeserviceafdeling.

Du kan få vist en række oplysninger om din enheds version på siden Versionsoplysninger (se 

Afsnit 5.31 Versionsoplysninger, Side 83). Skriv disse oplysninger ned, før du kontakter 

kundeservice. Du kan downloade en intern servicelog fra enheden på siden Service, hvis du vil 

sende den til kundeservice via e-mail (se Afsnit 5.36.4 Vedligeholdelseslog, Side 90).

Følgende tabeller er ment som en hjælp til at identificere årsagerne til tekniske fejl og om 

muligt rette dem.
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8.2 Generelle tekniske fejl

Teknisk fejl Mulige årsager Anbefalet løsning

Ingen forbindelse mellem 

modulet og 

terminalprogrammet.

Forkerte kabelforbindelser. Kontroller alle kabler, stik, 

kontakter, 

klemmerækketilslutninger og 

forbindelser.

Computerens serielle interface 

er ikke tilsluttet.

Kontroller det andet serielle 

interface.

Interfaceparametrene passer 

ikke sammen.

Vælg om nødvendigt et andet 

interface, og kontroller, at 

computerens 

interfaceparametre passer til 

modulets. Prøv med følgende 

standardparametre: 

19.200 baud, 8 databit, ingen 

paritet, 1 stopbit. Frakobl 

derefter enheden fra 

strømforsyningen, og tilslut den 

igen efter et par sekunder.

Ingen billedtransmission 

til ekstern enhed.

Kamerafejl. Tilslut en lokal skærm til 

kameraer, og kontroller, at 

kameraet fungerer.

Defekte kabelforbindelser. Kontroller alle kabler, stik, 

kontakter og forbindelser.

Ingen forbindelse 

oprettet, ingen 

billedtransmission.

Modulets konfiguration. Kontroller alle 

konfigurationsparametre.

Forkert installation. Kontroller alle kabler, stik, 

kontakter og forbindelser.

Forkert IP-adresse. Kontroller IP-adresserne 

(terminalprogram).

Fejlbehæftet datatransmission i 

LAN'et.

Kontroller datatransmissionen 

med ping.

Det maksimale antal 

forbindelser er nået.

Vent, til der er en ledig 

forbindelse, og kald så senderen 

igen.

Ingen audiotransmission 

til ekstern enhed.

Hardwarefejl. Kontroller, at de tilsluttede 

audioenheder fungerer korrekt.

Defekte kabelforbindelser. Kontroller alle kabler, stik, 

kontakter og forbindelser.

Forkert konfiguration. Kontroller audioparametre på 

konfigurationssiderne til Audio  

og Konfiguration af liveside.
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8.3 Tekniske fejl i forbindelse med iSCSI-forbindelser

Modulet rapporterer ikke 

en alarm.

Alarmkilden er ikke valgt. Vælg de mulige alarmkilder på 

konfigurationssiden 

Alarmkilder.

Ingen alarmreaktion angivet. Angiv den ønskede 

alarmreaktion på 

konfigurationssiden 

Alarmforbindelser, og ret om 

nødvendigt IP-adressen.

Det er ikke muligt at styre 

kameraer eller andre 

enheder.

Kabelforbindelsen mellem det 

serielle interface og den 

tilsluttede enhed er ikke korrekt.

Kontroller alle kabelforbindelser 

og sørg for, at alle stik er korrekt 

monteret.

Interfaceparametrene passer 

ikke til parametrene for den 

anden tilsluttede enhed.

Kontroller, at indstillingerne for 

alle berørte enheder er 

kompatible.

Modulet fungerer ikke 

efter en firmwareupload.

Strømafbrydelse under 

programmering med firmware-

filen.

Få modulet efterset og om 

nødvendigt udskiftet af 

kundeservice.

Forkert firmware-fil. Indtast modulets IP-adresse 

efterfulgt af /main.htm i 

webbrowseren, og gentag 

uploaden.

Teknisk fejl Mulige årsager Anbefalet løsning

Teknisk fejl Mulige årsager Anbefalet løsning

Der vises ingen LUN'er, 

efter der er oprettet 

forbindelse til iSCSI-

destinationen.

Forkert LUN-mapping under 

konfiguration af iSCSI-system.

Kontroller iSCSI-systemets 

konfiguration, og opret 

forbindelse igen.

"LUN FAIL" vises under en 

node, efter der er 

oprettet forbindelse til 

iSCSI-destinationen.

LUN-listen kunne ikke læses, da 

den er blevet tildelt til det 

forkerte netværksinterface.

Kontroller iSCSI-systemets 

konfiguration, og opret 

forbindelse igen.

LUN-mapping er ikke 

mulig.

Visse iSCSI-systemer 

understøtter ikke brug af en 

initiator-filtype.

Slet initiator-filtypen på 

konfigurationssiden til iSCSI.
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8.4 LED'er
VIP X1600-netværksvideoserveren er udstyret med en række lysdioder, der viser driftsstatus 

og kan indikere mulige tekniske fejl:

8.4.1 RJ45-stik 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Modul 1 / Modul 2 / Modul 3 / Modul 4

8.4.3 Strøm/fejl

8.5 Processorbelastning
Hvis VIP X1600 betjenes via en webbrowser, vises modulets indikatorer for 

processorbelastning øverst til venstre i vinduet ved siden af producentlogoet.

Når musen bevæges hen over en af de to grafiske indikatorer, vises status for den tilsvarende 

processor sammen med talværdierne. Disse oplysninger kan være en hjælp ved 

problemløsning eller ved finjustering af enheden.

Grøn lysdiode lyser ikke: Ingen netværksforbindelse.

Grøn lysdiode lyser: Netværksforbindelse oprettet.

Orange lysdiode blinker: Datatransmission over netværk i gang.

Lyser ikke: Stik ikke anvendt.

Lyser grønt: VIP X1600-modul er tændt.

Blinker grønt: VIP X1600-modul bruges.

Blinker rødt: Startprocedure i gang.

Lyser rødt: VIP X1600-modul har en fejl, f.eks. efter mislykket 

firmwareupload.

Lyser ikke: VIP X1600 er slukket.

Lyser grønt: VIP X1600 er startet og klar til brug.

Blinker rødt: Defekte blæsere eller defekt redundant strømforsyning.
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8.6 Serielt interface
Indstillingerne vedr. brug af det serielle interface omfatter overførsel af transparente data, 

styring af tilsluttede enheder og betjening af enheden med et terminalprogram. 

Det serielle interface understøtter transmissionsstandarderne RS232, RS422 og RS485. Den 

anvendte tilstand afhænger af den aktuelle konfiguration (se Afsnit 5.27 COM1, Side 73). 

Tilslutning sker via klemmerækken.

8.7 Klemmerække
Klemmerækken har flere kontakter til:

– 4 alarmindgange

– 4 relæudgange

– Seriel datatransmission

Kontakterne er inddelt i tre stikgrupper, så de er nemmere at bruge.

8.7.1 Benkonfiguration
Benkonfigurationen for det serielle interface afhænger af den anvendte interfacetilstand (se 

Afsnit 5.27 COM1, Side 73).

Tilslut hver alarmindgang til en jordet kontakt (GND), når du tilslutter alarmindgange.

Kontakt RS232-tilstand RS422-tilstand RS485-tilstand

CTS CTS (clear to send, ryd for 

at sende)

RxD– (receive data minus, 

modtag data minus)

Data-

TXD TxD (transmit data, 

transmitter data)

TxD– (transmit data minus, 

transmitter data minus)

RXD RxD (receive data, modtag 

data)

RxD+ (receive data plus, 

modtag data plus)

Data+

RTS RTS (ready to send, klar til 

at sende)

TxD+ (transmit data plus, 

transmitter data plus)

GND GND (ground, jord) — —

Kontakt Funktion

IN1 Alarmindgang 1

IN2 Alarmindgang 2

IN3 Alarmindgang 3

IN4 Alarmindgang 4

GND Jord

R1 Relæudgang 1

R2 Relæudgang 2

R3 Relæudgang 3

R4 Relæudgang 4
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8.8 Kommunikation med terminalprogram

8.8.1 Dataterminal
Hvis et VIP X1600-modul ikke kan findes i netværket, eller forbindelsen til netværket afbrydes, 

kan du tilslutte en dataterminal til VIP X1600-modulet, så du kan foretage startopsætningen 

og indstille vigtige parametre. Dataterminalen består af en computer med et terminalprogram.

Du skal bruge et serielt transmissionskabel med et Sub-D-stik med 9 ben til tilslutning til 

computeren og åbne ender til tilslutning til klemmerækken på VIP X1600-modulet (se 

Afsnit 8.7.1 Benkonfiguration, Side 115).

HyperTerminal, som er et kommunikationsprogram, der leveres med Microsoft Windows, kan 

anvendes som terminalprogram.

1. Du skal frakoble VIP X1600 fra Ethernet-netværket, før du begynder at arbejde med 

terminalprogrammet.

2. Tilslut VIP X1600-modulets serielle interface med et hvilket som helst ledigt serielt 

interface på computeren.

8.8.2 Konfiguration af terminalen
Hvis terminalprogrammet skal kommunikere med VIP X1600-modulet, skal 

transmissionsparametrene passe til hinanden. Angiv de følgende indstillinger for 

terminalprogrammet:

– 19.200 bps

– 8 databits

– Ingen paritetskontrol

– 1 stopbit

– Ingen protokol

8.8.3 Kommandoer
Når forbindelsen er oprettet, skal du logge på VIP X1600-modulet for at få adgang til 

hovedmenuen. Du kan få adgang til de andre undermenuer og funktioner vha. kommandoer på 

skærmen.

1. Deaktiver om nødvendigt lokalt ekko, så de indtastede værdier ikke gentages på 

skærmen.

2. Indtast en kommando ad gangen.

3. Når du har indtastet en værdi, f.eks. en IP-adresse, skal du kontrollere indtastningen, før 

du trykker på Enter for at overføre værdierne til VIP X1600-modulet.

i
OPLYSNING! 

Oplysninger om installation og brug af HyperTerminal findes i vejledningen eller online-

hjælpen til MS Windows. 
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8.8.4 Tildeling af en IP-adresse
Før du kan bruge et VIP X1600-modul i netværket, skal du tildele det en IP-adresse, der er 

gyldig i netværket.

Den følgende standardadresse er forudindstillet fra fabrikken: 192.168.0.1

1. Start et terminalprogram som f.eks. HyperTerminal.

2. Indtast brugernavnet service. Terminalprogrammet viser hovedmenuen.

3. Indtast kommandoen 1 for at åbne IP-menuen.

4. Indtast 1 igen. Terminalprogrammet viser den nuværende IP-adresse og beder dig 

indtaste en ny IP-adresse.

5. Indtast den ønskede IP-adresse og tryk på Enter. Terminalprogrammet viser den nye IP-

adresse.

6. Du kan bruge de viste kommandoer til at foretage eventuelle andre indstillinger.

8.8.5 Genstart
Tag kort strømmen fra VIP X1600 for at genstarte (frakobl strømforsyningen fra lysnettet, og 

sæt den i igen efter et par sekunder).

8.8.6 Yderligere parametre
Du kan anvende terminalprogrammet til at kontrollere andre grundlæggende parametre, og 

om nødvendigt ændre dem. Brug kommandoerne på skærmen i de forskellige undermenuer til 

dette.

i
OPLYSNING! 

Du skal genstarte enheden for at aktivere den nye IP-adresse, en ny undernetmaske eller en 

gateway-adresse.
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9 Ordliste

Symboler

10/100/1000 Base-T IEEE-802.3-specifikation for 10, 100 eller 1000 Mbps Ethernet

802.1x IEEE 802.1x-standarden er en generel metode til brugervalidering og tildeling af 

adgangstilladelser i IEEE-802-netværk. Brugervalidering udføres af valideringsfunktionen, som 

kontrollerer transmitterede brugervalideringsoplysninger ved hjælp af en 

brugervalideringsserver (se RADIUS-server) og tildeler eller afviser adgang til de udbudte 

tjenester (LAN, VLAN eller WLAN) i overensstemmelse med resultatet.

A

ARP Address Resolution Protocol: en protokol, der konverterer MAC-adresser til IP-adresser og 

omvendt

B

Baud Enhed til måling af hastigheden for datatransmission

bps Bits pr. sekund, den faktiske datahastighed

C

CIF Common Intermediate Format: videoformat med 352 × 288/240 pixel

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol: en passende server bruges til at tildele IP-adresse og 

andre konfigurationsparametre dynamisk til computere i et netværk (internet eller LAN).

DNS Domain Name Service

F

FTP File Transfer Protocol

Fuld dupleks Samtidig datatransmission i begge retninger (afsendelse og modtagelse)

G

GoP Group of Pictures

H

HTTP Hypertext Transfer Protocol: protokol, der bruges til at transmittere data over et netværk

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure: krypterer og godkender kommunikation mellem 

webserver og browser
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I

ICMP Internet Control Message Protocol

Id Identifikation: en tegnfølge, der kan læses af en maskine

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IGMP Internet Group Management Protocol

Internet Protocol Den mest anvendte protokol på internettet. Den bruges normalt sammen med Transfer 

Control Protocol (TCP): TCP/IP

IP Se Internet Protocol

IP-adresse Et tal på 4 byte, der unikt identificerer hver enhed på internettet. Det skrives normalt i 

punktumformat (dotted decimal notation), f.eks. "209.130.2.193"

iSCSI Storage over IP, en proces til lagernetværk: angiver, hvordan lagringsprotokollerne anvendes 

over IP.

ISDN Integrated Services Digital Network

J

JPEG En komprimeringsproces for stillbilleder (Joint Photographic Experts Group)

K

kbps Kilobits pr. sekund, den faktiske datahastighed

L

LAN Se Local area network

Local area network Et kommunikationsnetværk, der servicerer brugere i et geografisk begrænset område, som 

f.eks. en bygning eller et universitetsområde. Det styres af et netværksoperativsystem, og 

anvender en overførselsprotokol.

LUN Logical Unit Number: logisk drev i iSCSI-lagersystemer

M

MAC Media Access Control

MIB Management Information Base: en samling af oplysninger til fjernservicering vha. SNMP-

protokollen

MPEG-4 En videreudvikling af MPEG-2, der er designet til transmission af audiovisuelle data ved meget 

lave overførselshastigheder (f.eks. over internettet)

MSS Maks. segmentstørrelse; maks. antal byte for brugerdataene i en datapakke

N

Netmaske En maske, der forklarer hvilken del af den IP-adresse, der er en netværksadresse, og hvilken 

del, der er host-adressen. Den skrives normalt adskilt af punktummer (dotted decimal 

notation), f.eks. "255.255.255.192"
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NTP Network Time Protocol: en standard til synkronisering af computeres systemur i 

pakkebaserede kommunikationsnetværk. NTP anvender den forbindelsesløse 

netværksprotokol UDP. Den blev udviklet med det specifikke formål at gøre det muligt at 

sende tid pålideligt over netværk med variabel pakkeoverførselstid (Ping).

P

Parametre Værdier, der anvendes til konfiguration

Q

QCIF Quarter CIF, videoformat med 176 × 144/120 pixels

R

RADIUS-server Remote Authentication Dial-In User Service: en klient/server-protokol, der anvendes til 

brugervalidering, tildeling af adgangstilladelser og kontering for brugere med 

opkaldsforbindelser på et computernetværk. RADIUS er den gældende standard for central 

brugervalidering for modemopkaldsforbindelser, ISDN, VPN, trådløs LAN (se 802.1x) og DSL.

RFC 868 En protokol til synkronisering af computerure over internettet

RS232/RS422/RS485 Standarder for seriel datatransmission

RTP Realtime Transport Protocol: en overførselsprotokol til video og audio i realtid

S

SNIA Storage Networking Industry Association: en sammenslutning af virksomheder, der har til 

formål at definere iSCSI-standarden

SNMP Simple Network Management Protocol: en protokol til netværksadministration, til 

administration og overvågning af netværkskomponenter

SNTP Simple Network Time Protocol: en forenklet version af NTP (se NTP)

SSL Secure Sockets Layer: en krypteringsprotokol til datatransmission i IP-baserede netværk

Undernetmaske Se Netmaske

T

TCP Transfer Control Protocol

Telnet Loginprotokol, med hvilken brugere kan få adgang til en fjerncomputer (en host) på 

internettet

TLS Transport Layer Security: TLS 1.0 og 1.1 er standardvidereudviklingerne af SSL 3.0 (se SSL)

TTL Time-To-Live: en datapakkes levetid i overførsler mellem stationer

U

UDP User Datagram Protocol

URL Uniform Resource Locator
Bosch Security Systems Installations- og betjeningsvejledning  V3.5 | 2007.12



122 da | Ordliste VIP X1600
UTP Unshielded Twisted Pair

W

WAN Se Wide area network

Wide area network Et langdistancelink, der anvendes til at forlænge eller oprette forbindelse til lokalnetværk på 

fjernlokationer
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10 Specifikationer

10.1 VIP X1600-base

Driftspænding 12 V DC, redundant

Strømforbrug Maks. 60 W med 4 VIP X1600-moduler

LAN-interfaces 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, automatisk justering,

halv/fuld dupleks, RJ45

Indikatorer 5 lysdioder (modulstatus, drift/fejl), 

2 lysdioder (netværksforbindelse, datatransmission)

på hvert LAN-interface

Termisk værdi Maks. 205 BTU/t

Driftsbetingelser Temperatur: 0 til +50 °C / +32 to +122 °F,

relativ luftfugtighed: 20 % til 80 %, ikke-kondenserende,

højde 0 til 3.000 m / 1,86 miles

Godkendelser IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 

EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 

EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Kapitel 1 Afsnit 15

Dimensioner (H × B × D) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27", 

inkl. BNC-modultilslutninger

Vægt Ca. 4 kg / 8,82 lb med 4 VIP X1600-moduler
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10.2 VIP X1600-modul

Driftspænding Forsyning via VIP X1600-basekabinet

Strømforbrug Maks. 12 W

Datainterfaces 1 × RS232/RS422/RS485, tovejs, klemmestik

RAM-hukommelse 8 MB pr. kanal

Alarmindgange 4 × klemmestik (ikke-isoleret lukkekontakt), maks. 

aktiveringsmodstand 10 ohm

Relæudgange 4 × klemmestik, 30 Vp-p, 2 A, 8 kontakter

Videoindgange 4 × BNC-stik, 0,7 til 1,2 Vp-p, 75 ohm, PAL/NTSC

Audioindgange (Line In) Kun audioversioner:

2 × 3,5 mm / 0,14" stereostik, mono

5,5 Vp-p maks., impedans 9 kohm typ.

Termisk værdi 41 BTU/t

Driftsbetingelser Temperatur: 0 til +50 °C / +32 to +122 °F,

relativ luftfugtighed: 20 % til 80 %, ikke-kondenserende,

højde 0 til 3.000 m / 1,86 miles

Godkendelser IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 

EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 

EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Kapitel 1 Afsnit 15

Vægt Ca. 120 g / 0,27 lb
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10.3 Protokoller/standarder

10.4 Billedopdateringshastighed

Videostandarder PAL, NTSC

Videokomprimeringsprotokoller MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Videodatahastighed 9,6 kbps til 6 Mbps

Billedopløsninger (PAL/NTSC) 704 × 576/480 pixel (4CIF/D1)

704 × 288/240 pixel (2CIF)

464 × 576/480 pixel (2/3 D1)

352 × 576/480 pixel (1/2 D1)

352 × 288/240 pixel (CIF)

176 × 144/120 pixel (QCIF)

Samlet forsinkelse 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, ingen netværksforsinkelse)

Billedopdateringshastighed 25/30 ips maks.

Netværksprotokoller RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, IGMP V2, 

IGMP V3, ICMP, ARP, SNTP, SNMP (V1/V2c/V3 MIB-II), 

802.1x

Kun audioversioner:

Audiokomprimeringsprotokol G.711, 300 Hz til 3,4 kHz

Audiosamplingshastighed 8 kHz

Audiodatahastighed 80 kbps

4 kameraer 2 kameraer 1 kamera

4CIF 12,5/15 ips 25/30 ips 25/30 ips

2/3 D1 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips

2CIF 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips
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11 Indeks
A
Adgangskode 27, 32, 95
Adgangskode til modtager 61
Ændringer 28, 52
Ændringer i lysniveauet 64
Afspilning 101
Afspilningsknap 102
Aktiver 73
Aktivering af optagelse 58
Aktiveringsnøgle 88
Aktuator 22
Alarm 16, 31, 97
Alarmbesked 31
Alarm-e-mail 68
Alarmindgang 22
Alarmkilder 59
Alarmsensorer 56
Alarmspor 54
Analyse af videoindhold 63
Antal forbindelser 26, 95
Audio-indgang 16
Audioindgange 21
Audio-indstillinger 43
Audio-stream ved alarm 62
Audiotilslutninger 16
Audiotransmission 85
Automatisk nøgleskift 82
Automatisk tilslutning 62
B
Backup 104
Bagpaneltilslutninger 16
Baud-hastighed 74
Benkonfiguration 115
Bestemmelser 7
Bevægeligt kamera 22
Bevægelsesdetektor 63
Bevægelsesdetektorens følsomhed 65, 66
Billedindstillinger 36
Billedkvalitet 80
Billedopløsning 99
Bogmærker 103
Brightness 36
Browservindue 95
Brugernavn 32
C
COM1 73
D
Databits 74
Datainterface 22
Dataterminal 116
Dato 33
Datoformat 33
Defaults (standardværdier) 55, 63
Dobbeltstreaming 13, 37
Download af konfiguration 90
Drift 9, 93
E
Efter-alarm-profil 56

Efter-alarm-tid 56
Ekko 116
Elektromagnetisk kompatibilitet 8
E-mail 68
Enhedens dato 33
Enhedens klokkeslæt 33
Enhedens navn 29
Enheds-id 29
EPROM 89
F
Falske alarmer 64
Fare 9
Firewall 61, 76
Fjernbetjening 14
Formål med levering 11
Format 54
FTP-server 44, 45
Funktion for seriel port 73
Funktionstest 91
G
Gateway 76
Generel adgangskode 61
Genstandsstørrelse for 
bevægelsesdetektoren 65
Genstart 24, 117
H
Hændelses-log 86, 98
Helligdage 58
Hovedfunktioner 15
HTTP-port 76
HTTPS-port 77
I
Identifikation 8, 29
Identifikation af enheden 29
IEEE 802.1x 78
IGMP 79
Indikator for processorbelastning 114
Indkoder 56
Indkodning 13
Installation 9, 17
Installation i et rack 17, 19
Installationens placering 17
Installationsforhold 17
Installationsudstyr 19
Interface 115
Interfacetilstand 74
Internt ur 33
Interval for JPEG-posting 45
IP-adresse 76, 117
iSCSI-indstillinger 47
J
JPEG-format 44
JPEG-posting 44
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Kamera 74
Kameraer 21
Kameranavn 30
Kameravalg 96
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Kildetype 42
Konfiguration 25, 90
Konfigurationstilstand 27
Kontinuerlig optagelse 56
Kontrast 36
Kontrol af netværk 109
Kontrolfunktioner 97
Konventioner 7
Kryptering 81
Krypteringsprotokol 77
L
Lageroplysninger 46, 49
Lagring af hændelseslog 86
Lagring af systemlog 86
Lagringsmedie 46
Lavpas-filter 36
Lavspændingsdirektivet 8
Licenser 88
Lineær tilstand 53, 54
Liveside 84
Live-videobilleder 25, 93
M
Mætning 36
Måldatahastighed 40
Medie-afspilning 101
Modtager 13
MPEG ActiveX 25, 93, 105
MPEG-4-komprimering 37
MTU-værdi 76, 77
Multicast-adresse 80
Multicast-forbindelse 76, 79
Multicast-funktion 13
Multicasting 79
Multi-unicast 79
N
Navigation 28
Netværk 21, 75
Netværksforbindelse 16
Nulstil 109
Nulstilling af enhed 109
O
Oprettelse af en partition 51
Oprettelse af forbindelsen 26, 94
Optagelse af alarm-spor 56
Optagelse af videosekvenser 99
Optagelsesprofiler 55
Optagelsesprogram 100
Optagelsesskema 57
Optagelsesstatus 58
Overførselsprotokol 61, 76
Oversigt over funktionerne 13
P
Parametre 24, 117
Paritetskontrol 74
Partition 50
Player 105
Port 76, 80
Processorbelastning 114
Producentens logo 84
Produktnavn 84

Profiler 37
Profilkonfiguration 39
Protokol 74
R
RADIUS 78
Redigering af en partition 53
Refleksioner fra lys 64
Relæ 16, 22
Relæudgang 71
Relæudgange 22
Relæ-udløser 72
Reparation 9, 110
Ringtilstand 53, 54
Router 80
S
Sabotagedetektering 66
Sådan vælger du en profil 37
Sensorfelter 65, 67
Serielt interface 16
Serienummer 8
Service 9
Signalkilde 22
Sikkerhed 9
Skærmopløsning 12, 25, 93
Slette optagelser 54
Sluk 23
Sluttekontakt 22
SMS 68
Snapshots 14, 99
SNMP 78
SNTP-server 35
Software-dekoder 108
Sommertid 34
Sprog 33
SSL-certifikat 90
SSL-kryptering 62
Standard 40
Standardindstillinger for bevægelsesdetektor 
63
Standardkamera 62
Standardprofil 40, 56
Standardværdier for optagelsesprofil 55
Status for partition 52
Stopbits 74
Størrelse på alarmspor 54
Streaming 80
Strømforsyning 9, 23
Styring af en afspilning 102
Styring af perifere enheder 97
Symboler 7
Synkronisering 33
Systemkrav 12, 25, 93
Systemlog 86, 98
T
Tænd 23
Tænd/slukkontakt 23
TCP 61, 76
Terminal 73
Terminering 42
Termisk værdi 19
Test 91
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Tid 30, 33
Tidsserver 34
Tidsserverens IP-adresse 35
Tidsserverprotokol 34
Tidssignal 34
Tidszone 34
Tilslutning 25, 106
Tilslutning ved alarm 60
TLS 77
Transmissionshastighed 74
Transmissionsparametre 116
Transmissionsstandarder 22, 115
Transparent 73
Traps 78
TTL 80
U
UDP 61, 76
Undernetmaske 76
Unicast 79
Upload af firmware 89
URL 26, 94
V
Vælg område 65, 67
Valg af audiokilde 43
Valg af billeder 96
Vandmærker 31
VCR 42
Ventilation 19
Videoindgang 42
Videosensor 63
Visning af mærke 30
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