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1 Innledning

1.1 Om denne håndboken
Denne håndboken skal brukes av personer som er ansvarlige for installeringen og driften av 
VIP X1600. Internasjonalt, nasjonalt og regionalt lovverk for elektroteknikk skal til enhver tid 
overholdes. Relevant kunnskap om nettverksteknologi er nødvendig. Håndboken beskriver 
installeringen og driften av enheten.

1.2 Betegnelser og symboler i håndboken
I denne håndboken brukes følgende symboler og anmerkninger for å gjøre brukeren 
oppmerksom på spesielle situasjoner:

1.3 Tilsiktet bruk
VIP X1600-nettverksvideoserveren er beregnet på bruk sammen med ITV-systemer og -servere 
for å overføre video- og kontrollsignaler via datanettverk (Ethernet-lokalnett og Internett). 
Lydsignaler kan også overføres med lydversjonene av VIP X1600-modulene. Alle VIP X1600-
modulene inneholder RAM-minne for kortsiktig opptak på tilkoblede kameraer. Forskjellige 
funksjoner kan utløses automatisk ved å innlemme eksterne alarmsensorer. Andre 
bruksområder er ikke tillatt.
Hvis du har spørsmål om bruk av enheten, som ikke besvares i denne håndboken, kan du ta 
kontakt med forhandleren eller:
Robert Bosch AS Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Norge
www.boschsecurity.no

!
FORSIKTIG! 
Dette symbolet indikerer at hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til 
personskade og til skader på enheten eller annet utstyr.
Det knyttes til direkte fare.

i
MERKNAD! 
Dette symbolet refererer til funksjoner og indikerer tips og informasjon for enklere og mer 
bekvem bruk av enheten.
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1.4 EU-direktiver
VIP X1600-nettverksvideoserveren er i samsvar med kravene i EU-direktivene 89/336 
(elektromagnetisk kompatibilitet) og 73/23, endret av 93/68 (lavspenningsdirektivet).

1.5 Typeskilt
Du finner nøyaktig identifikasjon, modellnavnet og serienummeret nederst på VIP X1600-
sokkelen og på typeskiltene på kretskortene på VIP X1600-modulene. Merk deg denne 
informasjonen før du installerer enheten. Du kan få behov for denne informasjonen hvis du har 
spørsmål eller skal bestille reservedeler.
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2 Sikkerhetsinformasjon

2.1 Fare for elektrisk støt
– Ikke prøv å koble enheten til et strømnettverk som er av en annen type enn det som 

enheten er ment å brukes sammen med.
– Bruk bare strømforsyningsenheter som er godkjent av Bosch Security Systems.
– Ikke åpne kapslingen til strømforsyningsenheten.
– Installer alltid VIP X1600-modulen bare i den riktige VIP X1600-sokkelkapslingen.
– Hvis det oppstår en feil, må du koble VIP X1600 fra strømmen og alle andre enheter.
– Strømforsyningen og enheten må bare installeres på et tørt, beskyttet sted.
– Hvis sikker drift av enheten ikke kan sikres , må den tas ut av bruk og sikres for å 

forhindre uautorisert bruk. I slike tilfeller bør enheten kontrolleres av Bosch Security 
Systems.
Sikker drift er ikke lenger mulig i følgende tilfeller:

– hvis det er synlig skade på enheten eller strømledningene
– hvis enheten ikke lenger fungerer på riktig måte
– hvis enheten har blitt utsatt for regn eller fukt
– hvis fremmedlegemer har kommet inn i enheten
– etter lengre lagring under ugunstige forhold 
– etter eksponering for ekstreme forhold under transport

2.2 Installering og drift
– Det relevant regelverket for elektroteknikk må overholdes til enhver tid under 

installeringen.
– Den som installerer enheten, må ha relevant kunnskap om nettverksteknologi.
– Før enheten installeres eller brukes, må du lese og forstå dokumentasjonen for annet 

utstyr som er koblet til enheten, for eksempel kameraer. Dokumentasjonen inneholder 
viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om tillatte bruksområder.

– Bare installerings- og driftsprosedyrer som beskrives i denne håndboken, skal utføres. 
Eventuelle andre tiltak kan føre til personskade, skade på eiendom eller skade på 
utstyret.

2.3 Vedlikehold og reparasjoner
– Ikke åpne kapslingen til VIP X1600-sokkelen. Enheten inneholder ingen deler som kan 

repareres av brukeren. Du kan bare fjerne det medfølgende dekslet når du installerer en 
VIP X1600-modul. 

– Ikke endre noen komponenter i en VIP X1600-sokkel eller VIP X1600-modul. Enhetene 
inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.

– Ikke åpne kapslingen til strømforsyningsenheten. Strømforsyningsenheten inneholder 
ingen deler som kan repareres av brukeren.

– Kontroller at alt vedlikehold eller reparasjonsarbeid utføres av kvalifisert personell 
(elektromontører eller spesialister på nettverksteknologi).
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Levering av VIP X1600-sokkel
– VIP X1600-sokkel
– Monteringssett for installering i 19-tommers stativer
– Selvklistrende elastiske støtinnretninger
– Hurtiginstalleringsveiledning
– Produkt-CD med følgende innhold:

– Hurtiginstalleringsveiledning
– Manuell
– System Requirements-dokument
– Ytterligere informasjon om Bosch Security Systems-produkter
– Configuration Manager
– MPEG ActiveX-kontroll
– Player og Archive Player
– DirectX-kontroll
– Microsoft Internet Explorer
– Sun JVM
– Adobe Acrobat Reader

3.2 Levering av VIP X1600-modul
– VIP X1600-modul
– Monteringssett for installering av VIP X1600-sokkelen
– Terminalstøpsler
– Hurtiginstalleringsveiledning

i
MERKNAD! 
Kontroller at leveringen er fullstendig og i god stand. Enheten bør kontrolleres av Bosch 
Security Systems hvis du oppdager en skade.
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3.3 Systemkrav

3.3.1 Generelle krav
– Datamaskin med Windows 2000- eller Windows XP-operativsystem
– nettverkstilgang (intranett eller Internett)
– Skjermoppløsning 1024 × 768 piksler
– 16- eller 32-biters fargedybde
– Installert Sun JVM

3.3.2 Flere konfigurasjonskrav
– Microsoft Internet Explorer (versjon 6.0 eller nyere)

eller

– det installerte programmet Configuration Manager (versjon 1.60 eller høyere)

3.3.3 Flere driftskrav
– Microsoft Internet Explorer (versjon 6.0 eller nyere)

eller

– Mottakerprogramvare, for eksempel VIDOS (versjon 3.11 eller høyere) eller Bosch Video 
Management System
eller

– MPEG-4-kompatibel hardwaredekoder fra Bosch Security Systems (for eksempel VIP XD) 
som mottaker og tilkoblet videomonitor

– Avspilling av opptak: tilkobling til lagringsmedium

i

MERKNAD! 
Legg også merke til informasjonen i dokumentet System Requirements som finnes på 
produkt-CDen som følger med. Om nødvendig kan du installere de nødvendige programmene 
og kontrollene fra den medfølgende produkt-CDen (se Avsnitt 3.2 Levering av VIP X1600-modul, 
Side 11).
Du finner informasjon om hvordan du bruker Microsoft Internet Explorer, i den elektroniske 
hjelpen i Internet Explorer.
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3.4 Oversikt over funksjonene

3.4.1 Nettverksvideoserver
VIP X1600 er en nettverksvideoserver for opptil 16 uavhengige videokanaler i fire VIP X1600-
moduler. Nettverket er hovedsakelig utformet for koding av video- og kontrolldata for 
overføring over et IP-nettverk. Lydsignaler kan også overføres til kompatible enheter med 
lydversjonene av VIP X1600-modulene.
Bruk av eksisterende nettverk betyr at integrering med CCTV-systemer eller lokale nettverk 
kan oppnås raskt og enkelt.
VIP X1600 har 2/3 D1- eller 2CIF-oppløsning ved full bildehastighet på 25 (PAL) eller 
30 (NTSC) bilder per sekund for opptil 16 kanaler.
To enheter, for eksempel en VIP X1600 som sender og en VIP XD som mottaker, kan utgjøre et 
frittstående system for dataoverføring uten en PC. Videobilder fra én enkelt sender kan 
mottas samtidig på flere mottakere.
VIP X1600-modulene er utformet for installering i VIP X1600-sokkelen. Installering av enhetene 
er en rask og enkel prosedyre og krever ingen ekstra verktøy. Alle modulene kan kobles om i 
drift, og kan byttes ut mens systemet er i gang.

3.4.2 Mottaker
Kompatible MPEG-4-aktiverte hardwaredekodere, slik som VIP XD, kan brukes som mottakere. 
Datamaskiner som har dekodingsprogramvare installert, slik som VIDOS, eller datamaskiner 
med nettleseren Microsoft Internet Explorer, kan også brukes som mottakere.

3.4.3 Videokoding
VIP X1600 bruker MPEG-4-videokompresjon som standard. Takket være effektiv koding forblir 
datahastigheten lav, selv med høy bildekvalitet, og den kan også tilpasses til lokale forhold 
innenfor vide grenser. På denne måten støttes samtidig koding av alle de 16 videokanalene.

3.4.4 Dual streaming
Dual streaming gjør at innkommende datastream kan kodes samtidig, i henhold til to 
forskjellige, individuelt tilpassede profiler. Denne funksjonen oppretter to datastreamer per 
kamera som kan tjene til forskjellige formål, for eksempel én for opptak og én for optimert 
overføring over lokalnettet.

3.4.5 Multicast
I riktig konfigurerte nettverk aktiverer multicast-funksjonen samtidig videooverføring i sanntid 
til flere mottakere. UDP- og IGMP V2-protokollene må implementeres på nettverket for at 
denne funksjonen skal kunne brukes.

3.4.6 Koding
VIP X1600 har en rekke alternativer for beskyttelse mot uautorisert lesing. 
Nettlesertilkoblingene kan beskyttes ved hjelp av HTTPS. Du kan beskytte protokollkanalene 
via SSL-krypteringsprotokollen. Med en ekstra lisens kan selve brukerdataene krypteres.
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3.4.7 Fjernkontroll
Ved fjernkontroll av eksterne enheter, for eksempel pan/tilt-hoder for kameraer eller 
motoriserte zoomelinser, sendes kontrolldata via VIP X1600s toveis serielle grensesnitt. Dette 
grensesnittet kan også brukes til å sende gjennomsiktige data.

3.4.8 Sabotasjedeteksjon og bevegelsesdetektorer
VIP X1600 tilbyr en rekke konfigurasjonsalternativer for alarmsignalering i tilfelle tilkoblede 
kameraer blir sabotert. Det leveres også en algoritme for å oppdage bevegelse i videobildet 
som alternativt kan utvides til å inkludere spesielle videoanalysealgoritmer.

3.4.9 Snapshots
Det kan hentes frem individuelle videobilder (snapshots) fra VIP X1600, som er lagret på 
datamaskinens harddisk, eller som vises i et separat nettleservindu i JPEG-format.

3.4.10 Sikkerhetskopi
En funksjon for å lagre videobilder som vises på harddisken til datamaskinen, er tilgjengelig på 
SANNTIDSSIDE i tillegg til på OPPTAK-siden. Videosekvensene kan lagres ved hjelp av et 
museklikk, og kan vises på nytt ved hjelp av Player, som inngår i leveringen.
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3.4.11 Oppsummering
VIP X1600 har følgende hovedfunksjoner:
– opptil 16 uavhengige, analoge BNC-komposittvideoinnganger (PAL/NTSC)
– Video-, og dataoverføring via IP-datanettverk
– Dual streaming-funksjon for hver videoinngang for samtidig koding med to profiler som 

defineres enkeltvis
– Multicast-funksjon for samtidig bildeoverføring til flere mottakere
– videokoding til den internasjonale standarden MPEG-4
– to redundant integrerte Ethernet-porter (10/100/1000 Base-T)
– gjennomsiktig, toveis datakanal via et serielt RS232-/RS422-/RS485-grensesnitt
– konfigurering og fjernkontroll av alle interne funksjoner med TCP/IP, også sikret via 

HTTPS
– passordbeskyttet for å forhindre uautorisert tilkobling eller konfigurasjonsendringer
– Omfattende, fleksible lagringsalternativer
– fire alarminnganger og fire reléutganger per VIP X1600-modul
– innebygd videosensor for bevegelse- og sabotasjealarmer
– Hendelseskontrollert automatisk tilkobling
– valgfri, fullstendig redundant strømforsyning
– alternativ for redundant nettverkstilkobling eller direkte tilkobling til et iSCSI-system
– enkelt vedlikehold via opplastninger
– fleksibel kryptering av kontroll- og datakanaler
– autentisering i henhold til den internasjonale standarden 802.1x

Lydversjonene av VIP X1600-modulene tilbyr også følgende:
– Overføring av lydsignaler via IP-datanettverk
– Lydkoding til internasjonal standard G.711
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3.5 Tilkoblinger og skjermer

1 Installert VIP X1600-modul

2 Audio In 1/2 og Audio In 3/4 lydlinjeinnganger (mono)
3,5 mm / 0,14 tommer stereokontakter linje-ut for tilkobling av lydkabler
(bare lydversjoner på VIP X1600-modulene)

3 Terminalblokk
for alarminnganger, reléutganger og serielt grensesnitt

4 Video In 1 til Video In 4 videoinnganger
BNC-kontakter for tilkobling av videokilder

5 Deksel for ledig spor

6 Kontakter for tilkobling av én eller to strømforsyningsenheter

7 ETH 1 RJ45-kontakt
for tilkobling til et Ethernet-LAN (lokalt nettverk), 10/100/1000 MBit Base-T

8 ETH 2 RJ45-kontakt
for redundant tilkobling til nettverket eller et iSCSI-system

9 LED-lamper, statusinformasjon for VIP X1600-modulene og VIP X1600-sokkelen

i
MERKNAD! 
Hvis du vil ha mer informasjon om LED-lampene, går du til Avsnitt 8.4 LED-lamper, Side 114.
Hvis du vil tildele terminalblokk, går du til Avsnitt 8.7 Terminalblokk, Side 115.
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4 Installering

4.1 Forberedelser
VIP X1600-modulene er bare ment til installering i VIP X1600-sokkelen. Installering av 
enhetene er en rask og enkel prosedyre og krever ingen ekstra verktøy.
VIP X1600 er utformet for installering i et koblingsskap. Det går raskt og enkelt å montere et 
19-tommers stativ ved hjelp av installeringsmateriellet som følger med.
Det går også an å bruke den som en skrivebordsenhet. De fire elastiske støtinnretningene 
inkludert i leveringen gjør enheten sklisikker.

Kontroller følgende betingelser for installering:
– Ikke installer enheten i nærheten av varmeovner eller andre varmekilder. Unngå steder 

som er utsatt for direkte sollys.
– La det være tilstrekkelig plass til å trekke kabler.
– Kontroller at enheten har tilstrekkelig ventilasjon. Ta med totalt varmeutslipp i 

beregningen, særlig når du installerer enhetene i et koblingsskap.
– Når du oppretter koblinger, skal du bare bruke kabler som følger med, eller kabler som er 

immune mot elektromagnetisk interferens. 
– Plasser og trekk alle kablene slik at de er beskyttet mot skade, og pass på at de avlastes 

tilstrekkelig for kabelspenning der det er behov.
– Unngå støt, slag og vibrasjoner siden disse kan skade enheten ugjenkallelig.

4.2 Installere VIP X1600-moduler
Du finner beskrivelsen av installering av de ulike VIP X1600-modulene i VIP X1600-sokkelen i 
den relevante hurtiginstalleringsveiviseren. Legg også merke til følgende grunnleggende 
merknader når du installerer en enhet.

!

FORSIKTIG! 
Enheten er utformet for innendørs bruk.
Velg en passende plassering for installeringen som oppfyller kravene til miljøforhold. 
Romtemperaturen må være mellom 0 og +50 °C (+32 og +122 °F). Den relative fuktigheten må 
være mellom 20 % og 80 % (ikke-kondenserende).
VIP X1600 genererer varme når den er i drift. I løpet av installeringen må du legge merke til 
den maksimale varmeverdien på 205 BTU/h. Kontroller at det er rikelig med ventilasjon og nok 
rom mellom enheten og gjenstander eller utstyr som er følsomme for varme.

!
FORSIKTIG! 
Ikke installer en VIP X1600-modul i en annen kapsling, og ikke bruk enheten utenfor 
VIP X1600-sokkelen. Romtemperaturen under installeringen må være mellom 0 og +50 °C 
(+32 og +122 °F), og den relative luftfuktigheten må ikke overstige 80 % (ikke-
kondenserende).
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4.2.1 Installeringssekvensen og kapasiteten til VIP X1600-sokkelen

Du kan installere opptil fire VIP X1600-moduler i en VIP X1600-sokkel. Spor 1 skal alltid være 
det første sporet som brukes. De gjenværende sporene kan brukes i hvilken som helst 
rekkefølge. Det er også mulig å installere og fjerne modulene under drift.

4.2.2 Kjøling

De installerte VIP X1600-modulene genererer høyt varmevolum under drift. Derfor er det svært 
viktig at et funksjonelt varmeenergitapssystem er på plass, slik at driften av VIP X1600 blir 
problemfri.

4.2.3 Typeskilt
Alle VIP X1600-moduler har en etikett på kretskortet som inneholder en trykt MAC-adresse 
som modulen kan identifiseres unikt etter. Noter deg denne MAC-adressen og plasseringen av 
VIP X1600-sokkelen før installeringen, slik at du senere kan identifisere modulen, selv etter at 
den har blitt satt inn, for eksempel når du utfører feildiagnostisering.

4.2.4 Fjerne og skifte ut VIP X1600-moduler
Det er også mulig å installere, fjerne og bytte ut modulene under drift.

1. Før du fjerner en modul, må du avslutte alle opptak som pågår på modulen.
2. Når du installerer en modul, må du passe på å ta vare på dekslet for fremtidig bruk.
3. Når du fjerner en modul, er det svært viktig at det tilsvarende sporet lukkes med dekslet 

hvis en modul ikke lenger skal brukes i dette sporet.

!
FORSIKTIG! 
Kontroller at det alltid står en modul i Spor 1, selv når du modifiserer installeringen. Det kan 
oppstå feil når VIP X1600 er slått på uten at det finnes en funksjonell modul i Spor 1.

!
FORSIKTIG! 
Når installasjonen er modifisert eller modulene skiftes ut eller legges til, er det svært viktig at 
alle de ubrukte sporene er skikkelig dekket til på baksiden av VIP X1600-sokkelen.

!
FORSIKTIG! 
Kontroller at det alltid står en modul i Spor 1, selv når du modifiserer installeringen. Det kan 
oppstå feil når VIP X1600 er slått på uten at det finnes en funksjonell modul i Spor 1.
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4.3 Installere i et koblingsskap

4.3.1 Forberedelser
VIP X1600 er klargjort for installering i et 19-tommers stativ. Det nødvendige 
installeringsutstyret følger med leveringen.

Når du installerer enheten i et koblingsskap, må du kontrollere at skrueleddene er fri for 
spenning og utsettes for så lite mekanisk belastning som mulig. Kontroller at enheten og 
strømforsyningsenhetene har tilstrekkelig jording.

4.3.2 Installere og koble til VIP X1600

1. Klargjør koblingsskapet på en slik måte at du enkelt kan sette inn VIP X1600 direkte på 
installeringspunktet.

2. Plasser burmutrene i tilsvarende borehull eller hull i koblingsskapsrammen.
3. Løft VIP X1600 inn i rammen til koblingsskapet og sett inn festeskruene sammen med 

skivene.
4. Trekk til skruene, én etter én, og kontroller deretter enda en gang at alle skruene sitter 

godt fast.
5. Koble én eller to strømforsyningsenheter til kontaktene bak på kapslingen, og trekk til 

koblingsmutrene for pluggen for hånd.

!

FORSIKTIG! 
Når du installerer i et koblingsskap, må du kontrollere at det er tilstrekkelig ventilasjon for 
enheten. Det må være minst 5 cm (1,97 tommer) mellomrom på venstre og høyre side av 
enheten og minst 10 cm (3,94 tommer) på baksiden.
VIP X1600 genererer varme når den er i drift. I løpet av installeringen må du legge merke til 
den maksimale varmeverdien på 205 BTU/h.
Når du monterer tilleggsenheter, er direkte kontakt med VIP X1600 tillatt, avhengig av at 
overflatetemperaturen til de tilstøtende enhetene ikke overstiger +50 °C (+122 °F).

!
FORSIKTIG! 
Bruk bare strømforsyningsenheter som er godkjent av Bosch Security Systems.
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4.4 Tilkoblinger

4.4.1 Kameraer
Du kan koble maksimalt fire standard videokilder til hver VIP X1600-modul. Alle kameraer og 
andre videokilder som produserer et standard PAL- eller NTSC-signal, kan brukes.
1. Koble kameraene eller andre videokilder til BNC-kontaktene Video In 1 til Video In 4 ved 

hjelp av en videokabel (75 ohm, BNC-plugg).
2. Hvis videosignalet ikke sendes i en sløyfe, utføres avslutningen eventuelt av en 

programvareinnstilling (se Avsnitt 5.13 Videoinngang, Side 42).

4.4.2 Lydtilkoblinger
Lydversjonene av VIP X1600-modulene inneholder to lydlinjeinnganger for til sammen fire 
mono-innganger, som er automatisk tildelt de fire kamerainngangene.
Lydsignalene overføres samtidig som videosignalene. 
Koble til stereokontaktene slik:

4.4.3 Nettverk
Du kan koble VIP X1600 til et 10/100/1000 Base-T-nettverk ved hjelp av en standard UTP-kabel 
av kategori 5 med RJ45-kontakter. Det andre Ethernet-grensesnittet kan brukes til å opprette 
en redundant tilkobling til nettverket.

1. Koble VIP X1600 til nettverket via ETH 1-kontakten.
2. Koble VIP X1600 til en redundant bryter eller hub på det samme nettverket via ETH 2-

kontakten.

4.4.4 Direkte iSCSI-tilkobling
Du kan koble VIP X1600 direkte til en iSCSI-server via ETH 2-grensesnittet. Denne tilkoblingen 
er et alternativ til å bruke det andre Ethernet-grensesnittet som en redundant 
nettverkstilkobling. Bruk en UTP-nettverkskabel av kategori 5 med RJ45-støpsel for direkte 
tilkobling til et iSCSI-system.

Kontakt Audio In 1/2 Audio In 3/4

Tips Linje inn 1 (kamera 1) Linje inn 3 (kamera 3)

Midtre ring Linje inn 2 (kamera 2) Linje inn 4 (kamera 4)

Nedre ring Jording Jording

i
MERKNAD! 
Du kan ikke opprette en tilkobling til et annet nettverk.

i
MERKNAD! 
Du kan innhente en liste over kompatible iSCSI-systemer fra leverandøren eller direkte fra 
Bosch Security Systems. Denne listen oppdateres og utvides kontinuerlig.
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4.4.5 Datagrensesnitt
Det toveis datagrensesnittet til hver VIP X1600-modul brukes til å kontrollere de tilkoblede 
enhetene, for eksempel et domekamera med motorisert linse. Tilkoblingen støtter 
overføringsstandardene RS232, RS422 og RS485.
Hver VIP X1600-modul har et serielt grensesnitt via den oransje terminalblokken (se 
Avsnitt 8.7 Terminalblokk, Side 115).
Omfanget av kontrollerbart utstyr utvides stadig. Produsentene av det relevante utstyret gir 
spesifikk informasjon om installering og kontroll.

4.4.6 Alarminnganger
Hver VIP X1600-modul har fire alarminnganger på den oransje terminalblokken (se 
Avsnitt 8.7 Terminalblokk, Side 115).  Alarminngangene brukes for å koble til eksterne 
alarmenheter, for eksempel dørkontakter eller sensorer. Når enheten er konfigurert på riktig 
måte, kan en alarmenhet for eksempel få VIP X1600-modulen til å opprette en tilkobling til en 
ekstern stasjon.
Et nullpotensial oppretter kontakt eller bryteren kan brukes som aktuator.

Koble linjene til de relevante terminalene på den oransje terminalblokken (IN1 til IN4), og 
kontroller at tilkoblingen er sikker.

4.4.7 Reléutganger
Hver VIP X1600-modul har fire reléutganger som gjør det mulig å bytte mellom eksterne 
enheter som lamper eller alarmsirener. Du kan bruke disse reléutgangene manuelt samtidig 
som det finnes en aktiv tilkobling til VIP X1600-modulen. Utgangene kan også konfigureres til å 
aktivere sirener eller andre alarmenheter automatisk som svar på et alarmsignal. 
Reléutgangene befinner seg også på den oransje terminalblokken (se 
Avsnitt 8.7 Terminalblokk, Side 115).

Koble linjene til de relevante terminalene på den oransje terminalblokken (R1 til R4), og 
kontroller at tilkoblingen er sikker.

!
FORSIKTIG! 
Følg den aktuelle dokumentasjonen når du installerer og bruker enheten som skal 
kontrolleres.
Dokumentasjonen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om tillatte 
bruksområder. 

i
MERKNAD! 
En videotilkobling er nødvendig for å overføre gjennomsiktige data.

i
MERKNAD! 
Hvis det er mulig, bør du bruke et støtfritt kontaktsystem som aktuator.

!
FORSIKTIG! 
En maksimumsbelastning på 30 V og 2 A kan brukes på relékontaktene.
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4.5 Strøm på / strøm av

4.5.1 Strømforsyning
VIP X1600 har ikke en strømbryter. Det leveres strøm når én eller to separate 
strømforsyningsenheter har blitt installert. Koble VIP X1600 til en strømforsyningsenhet, og 
koble den til strømnettet. Nå er enheten klar til bruk. Det følger ikke med en 
strømforsyningsenhet med VIP X1600. 

Enheten er klar til bruk etter at VIP X1600 har blitt koblet til strømforsyningen og de monterte 
VIP X1600-modulene har blitt startet opp.
Driftstilstanden til hver modul indikeres av en LED-lampe på det fremre panelet på VIP X1600.
Hvis nettverkstilkoblingen er satt opp riktig, lyser den grønne LED-lampen på ETH 1 RJ45-
kontakten. Den blinkende oransje LED-lampen signaliserer at datapakker overføres via 
nettverket. Hvis det gjelder en redundant nettverkstilkobling eller direkte tilkobling til et 
iSCSI-system, kan du også se disse signalene på LED-lampene for ETH 2-RJ45-kontakten.

4.6 Oppsett ved hjelp av Configuration Manager
Programmet Configuration Manager finner du på produkt-CDen som følger med i leveringen 
av VIP X1600-sokkelen. Med dette programmet kan du implementere og konfigurere nye 
videoservere i nettverket raskt og enkelt.

4.6.1 Installere programmet
1. Sett installasjons-CDen inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon. 
2. Hvis CDen ikke starter automatisk, åpner du Configuration Manager-katalogen ved hjelp 

av Windows Utforsker og dobbeltklikker på Setup.exe.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

!
FORSIKTIG! 
Bruk bare strømforsyningsenheter som er godkjent av Bosch Security Systems.
Bruk egnet utstyr for å sikre at strømforsyningen er fri for interferens, slik som overspenning, 
spenningsstigning eller spenningsfall, ved behov.
Ikke koble VIP X1600 til strømforsyningen før alle andre tilkoblinger er utført.

i
MERKNAD! 
Du kan bruke Configuration Manager til å angi alle parameterne i VIP X1600 Dette er et 
alternativ til å konfigurere ved hjelp av en nettleser, slik det blir beskrevet i kapittel 5 i denne 
håndboken.
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4.6.2 Konfigurere VIP X1600-modulen
Du kan starte Configuration Manager umiddelbart etter installeringen.
1. Dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet, eller start programmet via Start-menyen. Etter at 

programmet har startet opp, søkes det umiddelbart etter kompatible videoservere på 
nettverket.

2. Du kan starte konfigureringen hvis en VIP X1600-modul vises i listen i den venstre delen 
av vinduet. Klikk på oppføringen for modulen hvis du vil gjøre dette.

3. Klikk på Nettverk-kategorien i den høyre delen av vinduet. De aktuelle 
nettverksinnstillingene vises.

4. I feltet IP-adresse til enhet angir du ønsket IP-adresse (for eksempel 192.168.0.16) og 
klikker på Angi-knappen nederst til høyre i vinduet. Den nye IP-adressen er gyldig neste 
gang du starter opp enheten.

5. Angi en subnettmaske og ytterligere nettverksdata hvis det er nødvendig.

4.6.3 Start på nytt
Du kan utløse omstarten direkte ved hjelp av Configuration Manager.

Høyreklikk på oppføringen for enheten i listen i venstre del av vinduet, og velg 
Tilbakestill-kommandoen fra kontekstmenyen.

4.6.4 Tilleggsparametere
Du kan kontrollere og angi ytterligere parametere ved hjelp av Configuration Manager. Du 
finner detaljert informasjon om dette i dokumentasjonen som følger med dette programmet.

i
MERKNAD! 
Start på nytt for å aktivere den nye IP-adressen, en ny subnettmaske eller en gateway-adresse.
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5 Konfigurere ved hjelp av en nettleser

5.1 Tilkobling
Den integrerte HTTP-serveren i VIP X1600-modulen gir deg muligheten til å konfigurere 
enheten via nettverket med en nettleser. Dette er et alternativ til å konfigurere med 
programmet Configuration Manager, og det er langt mer funksjonelt og praktisk enn å bruke 
terminalprogrammet.

5.1.1 Systemkrav
– Datamaskin med Windows 2000- eller Windows XP-operativsystem
– nettverkstilgang (intranett eller Internett)
– Microsoft Internet Explorer (versjon 6.0 eller nyere)
– Skjermoppløsning 1024 × 768 piksler
– 16- eller 32-biters fargedybde
– Installert Sun JVM

5.1.2 Installere MPEG ActiveX
Hvis videobildene i sanntid skal avspilles, må en egnet MPEG ActiveX-programvare installeres 
på datamaskinen. Du kan eventuelt installere programmet fra produkt-CDen som følger med.
1. Sett produkt-CDen inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis CDen ikke starter 

automatisk, åpner du rotkatalogen til CDen i Windows Utforsker og dobbeltklikker på 
MPEGAx.exe.

2. Følg instruksjonene på skjermen.

i

MERKNAD! 
Legg også merke til informasjonen i dokumentet System Requirements som finnes på 
produkt-CDen som følger med. Om nødvendig kan du installere de nødvendige programmene 
og kontrollene fra den medfølgende produkt-CDen (se Avsnitt 3.2 Levering av VIP X1600-modul, 
Side 11).
Du finner informasjon om hvordan du bruker Microsoft Internet Explorer, i den elektroniske 
hjelpen i Internet Explorer.
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5.1.3 Opprette tilkobling
I hvert fall VIP X1600-modulen i Spor 1 må være tilordnet en gyldig IP-adresse for å bruke 
VIP X1600 på nettverket.
Følgende standardadresse er forhåndsinnstilt på fabrikken for alle moduler: 192.168.0.1
1. Start nettleseren.
2. Skriv inn IP-adressen til VIP X1600-modulen i adressefeltet. Tilkoblingen opprettes, og 

etter en kort stund vil du se SANNTIDSSIDE med videobildet. 

5.1.4 Maksimalt antall tilkoblinger
Hvis du ikke kobles til, kan enheten ha nådd det maksimale antallet tilkoblinger. Avhengig av 
enheten og nettverkskonfigurasjonen kan hver VIP X1600-modul ha opptil 
25 nettlesertilkoblinger eller opptil 50 tilkoblinger via VIDOS eller Bosch Video Management 
System.
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5.1.5 Beskyttet VIP X1600-modul
Hvis VIP X1600-modulen er passordbeskyttet for å hindre uautorisert tilgang, viser nettleseren 
en melding der du blir bedt om å skrive inn passordet når du prøver å få tilgang til beskyttede 
områder.

1. Skriv inn brukernavnet og tilknyttet passord i tilsvarende tekstfelt.
2. Klikk på OK. Hvis passordet skrives inn riktig, viser nettleseren siden som ble kalt opp.

5.1.6 Beskyttet nettverk
Hvis en RADIUS-server brukes til å administrere tilgangsrettigheter (802.1x-autentisering) på 
nettverket, må VIP X1600-modulen konfigureres tilsvarende, ellers er det ikke mulig å 
kommunisere.
Hvis du vil konfigurere enheten, må du koble VIP X1600 direkte til en datamaskin ved hjelp av 
en nettverkskabel. Dette er fordi kommunikasjon via nettverket ikke er mulig før parameterne 
Identitet og Passord er angitt og godkjent (se Avsnitt 5.28.17 Godkjenning, Side 78).

5.2 Konfigurasjonsmeny
INNSTILLINGER-siden gir tilgang til konfigurasjonsmenyen som inneholder alle parameterne 
til enheten, ordnet i grupper.
Du kan vise gjeldende innstillinger ved å åpne et av konfigurasjonsskjermbildene. Du kan 
endre disse innstillingene ved å skrive inn nye verdier eller ved å velge en forhåndsdefinert 
verdi fra et listefelt.
Alle parametergruppene beskrives i dette kapitlet i den rekkefølgen de vises på 
konfigureringsmenyen, fra øverst til nederst på skjermen.

Alle innstillingene lagres i minnet til VIP X1600-modulen, slik at de beholdes selv om det skulle 
oppstå strømbrudd.

i
MERKNAD! 
VIP X1600-modulene tilbyr alternativet å begrense tilgangsomfanget ved hjelp av forskjellige 
autorisasjonsnivåer (se Avsnitt 5.6 Passord, Side 32).

!
FORSIKTIG! 
Bryteren som brukes for nettverket, må støtte flervertsoperasjon ved bruk av 802.1x-
autentisering, og den må være konfigurert slik at en VIP X1600 med flere moduler kan prøve 
flere verter for å kommunisere over nettverket.

!
FORSIKTIG! 
Innstillingene på konfigureringsmenyen bør bare behandles eller endres av ekspertbrukere 
eller systemstøttepersonnel.
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5.2.1 Starte konfigurasjonen
Klikk på INNSTILLINGER-koblingen i den øverste delen av vinduet. Konfigureringsmenyen 
åpnes på en ny side i nettleseren.

5.2.2 Navigering
1. Klikk på ett av menypunktene til venstre i vinduet. Den tilhørende undermenyen vises.
2. Klikk på en oppføring på undermenyen. Den tilhørende siden åpnes i nettleseren.

5.2.3 Gjøre endringer
Hvert konfigureringsskjermbilde viser gjeldende innstillinger. Du kan endre disse innstillingene 
ved å skrive inn nye verdier eller ved å velge en forhåndsdefinert verdi fra et listefelt.

Etter hver endring klikker du på Angi for å lagre endringen.

!
FORSIKTIG! 
Lagre hver endring ved hjelp av den tilknyttede Angi-knappen.
Når du klikker på Angi-knappen, lagres bare innstillingene i det gjeldende feltet. Eventuelle 
endringer i andre felt ignoreres.
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5.3 Identifikasjon

5.3.1 Enhetsnavn
Du kan gi VIP X1600-modulen et navn for å gjøre det enklere å identifisere den. Dette gjør det 
enklere å administrere flere enheter i store videoovervåkingssystemer, for eksempel med 
VIDOS- eller Bosch Video Management System-programmet.
Enhetsnavnet brukes til ekstern identifikasjon av en enhet, for eksempel når en alarm utløses. 
Bruk et navn som gjør det så lett som mulig å identifisere plasseringen raskt.

5.3.2 Enhets-ID
Hver VIP X1600-modul bør tilordnes en unik identifikator, som du kan angi her som en ekstra 
identifikasjon.

5.4 Kameranavn

Kameranavnet gjør det lettere å se hvor det eksterne kameraet er plassert, for eksempel når 
en alarm utløses. Navnet vises på videoskjermen hvis den er konfigurert til å gjøre det (se 
Avsnitt 5.5.1 Stemple kameranavn, Side 30). Dette gjør det enklere å administrere kameraer i 
store videoovervåkingssystemer, for eksempel med VIDOS- eller Bosch Video Management 
System-programmet.

!
FORSIKTIG! 
Ikke bruk spesialtegn, for eksempel &, i navnet.
Spesialtegnene støttes ikke av systemets interne opptaksadministrasjon, og det kan derfor 
medføre at Player eller Archive Player ikke kan spille av opptaket.
Bosch Security Systems Installerings- og brukerhåndbok  V3.5 | 2007.12



30 no | Konfigurere ved hjelp av en nettleser VIP X1600
5.4.1 Kamera 1 til Kamera 4
I dette feltet angir du et unikt, utvetydig navn for kameraet.

5.5 Vis stempling

Ulike overlegg eller "stempler" på videobildet gir viktig tilleggsinformasjon. Disse overleggene 
kan aktiveres enkeltvis og ordnes på bildet på en oversiktlig måte.

5.5.1 Stemple kameranavn
Dette feltet angir hvor overlegget for kameranavnet skal plasseres. Du kan velge Øverst eller 
Nederst, eller Tilpasset hvis du vil angi en annen plassering. Du kan også velge Av hvis du ikke 
vil bruke overlegg.
1. Velg ønsket alternativ fra listen.
2. Hvis du velger Tilpasset, vises flere felt der du kan angi den nøyaktige plasseringen 

(Posisjon (XY)).
3. I Posisjon (XY)-feltene angir du verdier for ønsket plassering.

5.5.2 Stemple klokkeslett
Dette feltet angir hvor tidsoverlegget skal plasseres. Du kan velge Øverst eller Nederst, eller 
Tilpasset hvis du vil angi en annen plassering. Du kan også velge Av hvis du ikke vil bruke 
overlegg.
1. Velg ønsket alternativ fra listen.
2. Hvis du velger Tilpasset, vises flere felt der du kan angi den nøyaktige plasseringen 

(Posisjon (XY)).
3. I Posisjon (XY)-feltene angir du verdier for ønsket plassering.

!
FORSIKTIG! 
Ikke bruk spesialtegn, for eksempel &, i navnet.
Spesialtegnene støttes ikke av systemets interne opptaksadministrasjon, og det kan derfor 
medføre at Player eller Archive Player ikke kan spille av opptaket.

i
MERKNAD! 
Innstillingene på denne siden gjelder for alle kamerainnganger på modulen.
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5.5.3 Stemple alarmmodus
Velg På for å vise et tekstmeldingsoverlegg når en alarm utløses. Velg Tilpasset hvis du selv vil 
angi hvor overlegget skal vises. Du kan også velge Av hvis du ikke vil bruke overlegg.
1. Velg ønsket alternativ fra listen.
2. Hvis du velger Tilpasset, vises flere felt der du kan angi den nøyaktige plasseringen 

(Posisjon (XY)).
3. I Posisjon (XY)-feltene angir du verdier for ønsket plassering.

5.5.4 Alarmmelding
Skriv inn meldingen som skal vises i bildet når en alarm utløses. Teksten kan inneholde maks. 
31 tegn.

5.5.5 Vannmerke, video
Velg På hvis du vil bruke "vannmerker" på videobilder som overføres. Når dette alternativet er 
aktivert, markeres alle bilder med en liten, grønn W. En rød W angir at sekvensen (sanntid 
eller lagret) er manipulert.
Bosch Security Systems Installerings- og brukerhåndbok  V3.5 | 2007.12



32 no | Konfigurere ved hjelp av en nettleser VIP X1600
5.6 Passord

En VIP X1600-modul beskyttes vanligvis med et passord for å hindre uautorisert tilgang til 
enheten. Du kan bruke forskjellige autorisasjonsnivåer (Brukernavn) for å begrense tilgangen.

5.6.1 Brukernavn
VIP X1600-modulene bruker tre brukernavn, service, user og live, som tilsvarer tre forskjellige 
autorisasjonsnivåer.
Brukernavnet service er det høyeste autorisasjonsnivået. Etter at du har angitt riktig passord, 
kan du bruke dette brukernavnet til å få tilgang til alle funksjonene til VIP X1600-modulen og 
endre alle konfigurasjonsinnstillingene.
Brukernavnet user er det midterste autorisasjonsnivået. Du bruker det til å betjene enheten 
og styre kameraer, men du kan ikke endre konfigurasjonen.
Brukernavnet live er det laveste autorisasjonsnivået. Det kan bare brukes til å vise 
sanntidsvideobildet og bytte mellom forskjellige sanntidsbilder.

5.6.2 Passord
Du kan definere og endre et separat passord for hvert brukernavn hvis du er logget på som 
service, eller hvis enheten ikke er passordbeskyttet.
Her skriver du inn passordet for det valgte brukernavnet.

5.6.3 Bekreft passord
Skriv inn det nye passordet en gang til for å være sikker på at du skrev det inn riktig.

i
MERKNAD! 
Full passordbeskyttelse kan bare garanteres når alle høyere autorisasjonsnivåer også er 
beskyttet med passord. Hvis du for eksempel tilordner passordet live, må du også angi 
passordene service og user. Når du tilordner passord, bør du derfor alltid starte fra det 
øverste autorisasjonnsnivået, service, og bruke forskjellige passord.

i
MERKNAD! 
Det nye passordet lagres først når du klikker på Angi-knappen. Du bør derfor klikke på Angi-
knappen straks du har skrevet inn og bekreftet et passord, selv om du like etter skal tilordne 
et passord til et annet brukernavn.
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5.7 Språk

5.7.1 Språk på nettside
Her velger du språk for brukergrensesnittet.

5.8 Dato/klokkeslett

5.8.1 Datoformat
Velg ønsket datoformat.

5.8.2 Enhetsdato og Enhetsklokkeslett
Hvis det brukes flere enheter i systemet eller nettverket, er det viktig å synkronisere de 
interne klokkene til disse enhetene. Det er for eksempel bare mulig å identifisere og evaluere 
samtidige opptak når alle enhetene er innstilt på samme klokkeslett.
1. Angi gjeldende dato. Ettersom enhetsklokkeslettet styres av den interne klokken, er det 

ikke nødvendig å angi ukedag – den legges til automatisk.
2. Angi gjeldende klokkeslett, eller klikk på Synk.  PC-knappen for å kopiere datamaskinens 

systemklokkeslett til VIP X1600-modulen.
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5.9 Tidsserver

VIP X1600-modulene kan motta tidssignalet fra en tidsserver ved hjelp av ulike 
tidsserverprotokoller, og deretter bruke signalet til å stille den interne klokken. Enheten 
registrer tidssignalet automatisk hvert minutt.
VIP X1600-modulen i Spor 1 er standard tidsserver for modulene i Spor 2 til 4. I dette tilfellet 
kan feltet IP-adresse for tidsserver være tomt for Spor 2 til 4 (0.0.0.0).

5.9.1 Enhetstidssone
Velg tidssonen der systemet befinner seg.

5.9.2 Sommertid
Den interne klokken kan automatisk veksle mellom normal tid og sommertid. Enheten 
inneholder allerede dataene for overgang til og fra sommertid frem til år 2015. Du kan bruke 
disse dataene eller eventuelt opprette alternative data i forbindelse med sommertid.

1. Kontroller først om riktig tidssone er valgt. Hvis den er feil, velger du riktig tidssone for 
systemet og klikker på Angi-knappen.

2. Klikk på Detaljer-knappen. Et nytt vindu åpnes, og du kan se den tomme tabellen.
3. Velg nærmeste region eller by fra listen under tabellen.
4. Klikk på Generer-knappen for å generere data fra databasen i enheten og angi dem i 

tabellen.
5. Foreta endringer ved å klikke på en oppføring i tabellen. Oppføringen er valgt.
6. Klikk på Slett-knappen hvis du vil fjerne oppføringen fra tabellen.
7. Velg andre verdier fra listefeltene under tabellen for å endre oppføringen. Endringene 

utføres straks.
8. Hvis det er tomme linjer nederst i tabellen, for eksempel etter at du har slettet noe, kan 

du legge til nye data ved å merke raden og velge ønskede verdier fra listefeltene.
9. Klikk på OK-knappen for å lagre og aktivere tabellen.

5.9.3 IP-adresse for tidsserver
Her skriver du inn tidsserverens IP-adresse.

i
MERKNAD! 
Hvis du ikke oppretter en tabell, skjer ikke overgangen automatisk. Når du skal endre og slette 
enkeltoppføringer, må du være oppmerksom på at to oppføringer vanligvis har forbindelse 
med hverandre og er avhengige av hverandre (bytte til sommertid og tilbake til normal tid).
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5.9.4 Tidsservertype
Velg protokollen som støttes av den valgte tidsserveren. Du kan eventuelt velge SNTP-server 
som protokollen. Den støtter en høy grad av nøyaktighet og trengs for spesielle programmer 
og etterfølgende funksjonsutvidelser.
Velg Tidsserver for en tidsserver som arbeider med protokollen RFC 868.

i
MERKNAD! 
Velg samme tidsservertype for modulene i Spor 2 til 4 som for modulen i Spor 1.
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5.10 Bildeinnstillinger

Du kan justere videobildet for hvert enkelt kamera slik du ønsker. Gjeldende videobilde vises i 
det lille vinduet ved siden av skyvekontrollene, slik at du ser hva som er valgt. Endringene 
aktiveres umiddelbart.
1. Klikk på en kategori for å velge kamera.
2. Flytt skyvekontrollen til ønsket posisjon.
3. Klikk på Standard for å tilbakestille alle innstillinger til standardverdiene.

5.10.1 Kontrast (0–255)
Bruk denne funksjonen til å tilpasse kontrasten i videobildet til arbeidsforholdene.

5.10.2 Metning (0–255)
Bruk denne funksjonen til å justere fargemetningen slik at fargene gjengis så realistisk som 
mulig på monitoren.

5.10.3 Lysstyrke (0–255)
Bruk denne funksjonen til å tilpasse lysstyrken i videobildet til arbeidsforholdene.

5.10.4 Low-pass-filter (0–255)
Du kan bruke denne funksjonen til å filtrere vekk finkornet støy fra bildet. Dette reduserer og 
optimaliserer båndbredden som er nødvendig for bildeoverføring over nettverket. 
Bildeoppløsningen kan svekkes.
Jo høyere skyvekontrollverdien er, desto jevnere blir bildesignalet. Kontroller innstillingene i 
bildevinduet ved siden av skyvekontrollene.
Vær også oppmerksom på indikatoren for prosessorbelastning som vises øverst i vinduet ved 
produsentens logo (se Avsnitt 8.5 Prosessorbelastning, Side 114).
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5.11 Koderprofil

For koding av videosignalet kan du velge to profiler for hver koder (videoinngang) og endre 
forhåndsinnstillingene for profilene.
Du kan tilpasse MPEG-4-dataoverføringen til driftsmiljøet (for eksempel nettverksstruktur, 
båndbredde og databelastning). VIP X1600-modulen genererer to datastreamer samtidig 
(Dual Streaming) for hver videoinngang. Du kan velge komprimeringsinnstillingene enkeltvis 
for disse datastreamene, for eksempel én innstilling for overføring til Internett og én for LAN-
tilkoblinger.

Forhåndsprogrammerte profiler, som hver prioriterer ulike perspektiver, er tilgjengelige.
– Profil 1: Lav båndbredde (CIF)

Høy kvalitet for tilkoblinger med lav båndbredde, oppløsning 352 × 288/240 piksler
– Profil 2: Lav forsinkelse (2/3 D1)

Høy kvalitet med lav forsinkelse, oppløsning 464 × 576/480 piksler
– Profil 3: Høy oppløsning (4CIF/D1)

Høy oppløsning for høy båndbredde med tilkoblinger, oppløsning 704 × 576/480 piksler
– Profil 4: DSL

For DSL-tilkoblinger med 500 kbps, oppløsning 352 × 288/240 piksler
– Profil 5: ISDN (2B)

For ISDN-tilkoblinger via to B-kanaler, oppløsning 352 × 288/240 piksler
– Profil 6: ISDN (1B)

For ISDN-tilkoblinger via én B-kanal, oppløsning 352 × 288/240 piksler
– Profil 7: Modem

For analoge modemtilkoblinger med 20 kbps, oppløsning 352 × 288/240 piksler
– Profil 8: GSM

For GSM-tilkoblinger på 9600 baud, oppløsning 176 × 144/120 piksler

i
MERKNAD! 
Du må angi parameterne for hver kamerainngang og hver stream for seg. Navnene Video 1 til 
Video 4 tilsvarer navnene på modulens videoinnganger.
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5.11.1 Aktiv profil
Her kan du velge ønsket profil for hver av de to streamene. Du vil se en forhåndsvisning for 
hver datastream til høyre i vinduet. Forhåndsvisningen for gjeldende valgte datastream er 
markert med en grønn ramme. Over forhåndsvisningene vises det ulik tilleggsinformasjon om 
dataoverføring som oppdateres fortløpende.
1. Klikk først på en kategori øverst for å velge kamera.
2. Klikk på en kategori nederst for å velge stream.
3. Velg ønsket innstilling fra listen.

5.11.2 Forhåndsvisning for
Velg hvilken videodatastream som skal vises i forhåndsvisningene. Du kan deaktivere visningen 
av videobildene hvis ytelsen til datamaskinen påvirkes for mye av dekodingen av 
datastreamene.
Kryss av i boksen for ønsket datastream.

i
MERKNAD! 
Stream 2 overføres som standard for alarmtilkoblinger og automatiske tilkoblinger. Ha dette i 
tankene når du tilordner profilen.
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5.12 Profilkonfigurasjon

Du kan endre individuelle parameterverdier i en profil, og du kan også endre navnet. Klikk på 
de aktuelle kategoriene for å bytte mellom profiler.

5.12.1 Profilnavn
Her kan du gi profilen et nytt navn. Navnet vil vises i listen over tilgjengelige profiler i Aktiv 
profil-feltet.

!
FORSIKTIG! 
Profilene er nokså komplekse. De omfatter et stort antall parametere som virker inn på 
hverandre, og derfor er det som regel best å bruke standardprofilene.
Ikke endre profilene før du er helt fortrolig med alle konfigureringsalternativene.

i
MERKNAD! 
Alle parameterne settes sammen til en profil, og de er avhengige av hverandre. Hvis du angir 
en innstilling som er utenfor det tillatte området for en bestemt parameter, vil den nærmeste 
tillatte verdien bli erstattet når du lagrer innstillingene.
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5.12.2 Måldatahastighet
Du kan begrense datahastigheten for VIP X1600-modulen for å optimalisere utnyttelsen av 
nettverkets båndbredde. Måldatahastigheten bør angis i forhold til ønsket bildekvalitet for 
typiske scener uten for mye bevegelse.
Hvis bildene er komplekse eller bildeinnholdet stadig endres på grunn av hyppige bevegelser, 
kan denne begrensningen overskrides midlertidig med opptil den verdien du angir i feltet 
Maksimal datahastighet.

5.12.3 Kodingsintervall
Tallet du velger her, bestemmer intervallet som bilder kodes og overføres i. Hvis du for 
eksempel angir 4, kodes bare hvert fjerde bilde, mens de tre neste hoppes over. Dette kan 
være spesielt nyttig ved lave båndbredder. Bildehastigheten i ips (bilder per sekund) vises ved 
siden av tekstfeltet.

5.12.4 Videooppløsning
Her kan du velge ønsket oppløsning for MPEG-4-videobildet. Følgende oppløsninger er 
tilgjengelige:
– QCIF

176 × 144/120 piksler
– CIF

352 × 288/240 piksler
– 1/2 D1

352 × 576/480 piksler
– 2CIF

704 × 288/240 piksler
– 4CIF/D1

704 × 576/480 piksler
– 2/3 D1

464 × 576/480 piksler

5.12.5 Standard
Klikk på Standard for å tilbakestille profilen til standardinnstillinger.

5.12.6 Detaljer
Hvis du klikker på knappen Detaljer >> , vises flere detaljer om bildekvalitet og dataoverføring. 
Disse innstillingene krever omfattende kunnskap om MPEG-standarden og komprimering av 
videodata. Feil innstillinger kan gi ubrukbare videobilder.

5.12.7 Maksimal datahastighet
Denne maksimale datahastigheten overskrides aldri. Dette kan resultere i at enkeltbilder 
hoppes over, avhengig av videokvalitetsinnstillingene for I- og P-frames.
Verdien du angir her, må være minst 10 % høyere enn verdien i feltet Måldatahastighet. Hvis 
verdien som er angitt her, er for lav, justeres den automatisk.
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5.12.8 I-frame-avstand
Med denne parameteren kan du angi intervallet I-frames kodes i. 0 betyr automatisk modus, 
der videoserveren setter inn I-frames når det er nødvendig. Verdien 1 angir at I-frames 
genereres fortløpende. Verdien 2 angir at bare annethvert bilde er en I-frame, 3 angir hvert 
tredje bilde osv., mens rammene mellom kodes som P-frames.

5.12.9 P-frame-kvalitet
Med denne innstillingen kan du justere bildekvaliteten for P-frames avhengig av bevegelsen i 
bildet. Alternativet Auto justeres automatisk til den optimale kombinasjonen av bevegelse og 
bildeoppløsning (fokus). Hvis du velger Manuell, kan du angi en verdi mellom 4 og 31 på 
skyvekontrollen. Verdien 4 representerer den beste bildekvaliteten med, om nødvendig, en 
lavere oppdateringshastighet for bilder, avhengig av innstillingene for maksimal datahastighet. 
Verdien på 31 resulterer i en svært høy oppdateringshastighet og lavere bildekvalitet.

5.12.10 I-frame-kvalitet
Med denne innstillingen kan du justere bildekvaliteten for I-frames. Alternativet Auto justerer 
automatisk kvaliteten til innstillingene som er angitt for P-frame-videokvalitet. Hvis du velger 
Manuell, kan du angi en verdi mellom 4 og 31 på skyvekontrollen. Verdien 4 representerer den 
beste bildekvaliteten med, om nødvendig, en lavere oppdateringshastighet for bilder, 
avhengig av innstillingene for maksimal datahastighet. Verdien på 31 resulterer i en svært høy 
oppdateringshastighet og lavere bildekvalitet.
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5.13 Videoinngang

Du kan aktivere avslutningsmotstanden på 75 ohm for hver videoinngang på VIP X1600-
modulen. Avslutningsmotstanden må være deaktivert for at videosignalet skal kunne sendes 
gjennom i en sløyfe. Alle videoinnganger er lukket ved levering.

5.13.1 Avslutning på 75 ohm
Velg Av hvis videosignalet skal sendes gjennom i løkke.

5.13.2 Kildetype
Hvis du vil at videospillere skal kobles til som en videokilde, kan du endre egenskapene for 
videokilden fra den forhåndsinnstilte verdien Kamera til Videospiller.    Videospillere krever en 
mer tolerant innstilling for den interne PLLen (faselåst sløyfe) på grunn av flimmereffektene 
som forårsakes av de mekaniske komponentene i en videospiller.

i
MERKNAD! 
Nummereringen følger merkingen av videoinngangene på modulen.

i
MERKNAD! 
I enkelte tilfeller kan Videospiller gi et bedre videobilde, selv med et kamera tilkoblet.
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5.14 Lyd (bare lydversjon)

Lydsignalene kan forsterkes ved behov. Det tilknyttede videobildet vises i det lille vinduet ved 
siden av skyvekontrollene, slik at du lett kan kontrollere den valgte lydkilden og forbedre 
tilordningene. Endringene aktiveres umiddelbart.
Hvis du kobler til via en nettleser, må du aktivere lydoverføringen på siden Konfig. av 
sanntidsside (se Avsnitt 5.32 Konfig. av sanntidsside, Side 84). For andre tilkoblinger avhenger 
overføringen av lydinnstillingene for det respektive systemet.

5.14.1 Linje inn
Du kan angi lydsignalforsterkningen for linjeinngangene. Pass på at visningen ikke går utenfor 
den grønne sonen under modulering.

5.14.2 Valg
Klikk i én av alternativboksene, og klikk deretter på Angi for å vise nivået for den respektive 
lydinngangen for retning, og for å angi forsterkningen. 

i
MERKNAD! 
Nummereringen av lydinngangene følger merkingen på modulen og tilordningene av de 
respektive videoinngangene. Tilordningen kan ikke endres for tilkoblinger via nettleser.
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5.15 JPEG-opplasting

Du kan lagre enkeltstående JPEG-bilder på en FTP-server ved angitte intervaller. Senere kan 
du hente disse bildene, for eksempel for å rekonstruere alarmhendelser.

5.15.1 Bildestørrelse
Velg oppløsning for JPEG-bildene:
– Liten 176 ×

144/120 piksler (QCIF)
– Medium 352 ×

288/240 piksler (CIF)
– Stor

704 × 576/480 piksler (4CIF)

5.15.2 Filnavn
Du kan velge hvordan filnavn skal opprettes for enkeltbilder som overføres.
– Overskriv

Det samme filnavnet brukes alltid, og en eventuelt eksisterende fil blir overskrevet med 
den gjeldende filen.

– Trinnvis
Et tall mellom 000 og 255 legges til i filnavnet og økes automatisk med 1 for hver gang. 
Når tallet når 255, starter det på nytt fra 000.

– Suffiks for dato/klokkeslett
Datoen og klokkeslettet legges automatisk til filnavnet. Når du angir denne parameteren, 
må du kontrollere at enhetens dato og klokkeslett er satt riktig. Eksempel: Filen 
snap011005_114530.jpg ble lagret 1. oktober 2005 kl. 11.45 og 30 sekunder.
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5.15.3 Opplastingsintervall
Angi intervallet i sekunder som angir når bildene skal sendes til en FTP-server. Skriv inn 0 hvis 
du ikke vil at noen bilder skal sendes.

5.15.4 FTP-server, IP-adresse
Skriv inn IP-adressen til FTP-serveren der JPEG-bildene skal lagres.

5.15.5 Pålogging til FTP-server
Skriv inn påloggingsnavnet for FTP-serveren.

5.15.6 FTP-serverpassord
Skriv inn passordet som gir tilgang til FTP-serveren.

5.15.7 Bane på FTP-server
Skriv inn den nøyaktige lagringsbanen for bildene på FTP-serveren.

5.15.8 Last opp JPEG fra kamera
Klikk i avmerkingsboksen for å aktivere kamerainngangen for JPEG-bildet. En hake angir at en 
kamerainngang er aktivert.

i
MERKNAD! 
Nummereringen følger merkingen av videoinngangene på modulen.
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5.16 Lagringsmedium

Du kan lagre bildene fra kameraene som er koblet til VIP X1600-modulen, i RAM-minnet på 
modulen eller på et riktig konfigurert iSCSI-system.
Det interne RAM-minnet passer til kortvarige opptak og før-alarmopptak i ringmodus.
For langvarig lagring av offisielle bilder er det viktig at du bruker et iSCSI-system med riktig 
størrelse.
På et iSCSI-system kan du også la Video Recording Manager (VRM) administrere alle opptak. 
VRM er et eksternt program for konfigurering av opptak for videoservere. Ta kontakt med din 
lokale kundeservice for Bosch Security Systems hvis du vil ha mer informasjon.

5.16.1 Type
Velg ønsket lagringsmedium, som du deretter konfigurerer opptaksparametere for.
Hvis du velger VRM, vil Video Recording Manager administrere alle opptak, og du vil ikke 
kunne gjøre ytterligere konfigureringer her.

5.16.2 Lagringsinformasjon

Statusen til det valgte lagringsmediet og datakapasiteten vises her til orientering. Ingen av 
disse innstillingene kan endres.
1. Klikk på Loggfil for å vise en statusrapport med loggede handlinger. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk på Slett i dette vinduet for å slette alle oppføringene. Oppføringene slettes 

umiddelbart. Denne handlingen kan ikke angres.
3. Klikk på Lukk-knappen for å lukke vinduet.

!
FORSIKTIG! 
Hvis du bytter lagringsmedium fra iSCSI-system til et annet alternativ, går innstillingene på 
siden iSCSI-innstillinger tapt, og den eneste måten å gjenopprette dem på er å konfigurere 
dem på nytt.
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5.17 iSCSI

Hvis du velger iSCSI-system som lagringsmedium, må du opprette en tilkobling til iSCSI-
systemet du vil bruke, og angi konfigureringsparameterne.

5.17.1 iSCSI IP-adresse
1. Her skriver du inn IP-adressen til det ønskede iSCSI-målet.
2. Klikk på knappen Les. Tilkoblingen til IP-adressen opprettes. Feltet iSCSI LUN-kart viser 

de tilhørende logiske stasjonene.

i
MERKNAD! 
Lagringssystemet som velges, må være tilgjengelig på nettverket og fullstendig konfigurert. 
Blant annet må det ha en IP-adresse og være delt inn i logiske stasjoner (LUN).
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5.17.2 iSCSI LUN-kart
LUN-kartet viser de logiske stasjonene som er konfigurert for iSCSI-systemet. Gjeldende 
bruker vises for hver stasjon.
1. Dobbeltklikk på en ledig stasjon (LUN). Den tilhørende informasjonen hentes og vises 

automatisk i feltene under kartet.
2. Hvis den logiske stasjonen er passordbeskyttet, må du først skrive inn passordet i 

Målpassord-feltet og klikke på Angi-knappen.

I tilfeller der informasjonen ikke kan leses på grunn av nettverkstopologien, må du skrive inn 
dataene manuelt, slik at VIP X1600-modulen får tilgang til stasjonen. I så fall må du passe på at 
oppføringene stemmer nøyaktig med konfigurasjonen for iSCSI-systemet.
1. Angi de nødvendige dataene i de tilsvarende feltene.
2. Klikk på knappen Angi. VIP X1600-modulen bruker nå disse dataene til å prøve å koble til 

den aktuelle stasjonen.

Når tilkoblingen er opprettet, brukes den valgte stasjonen til opptak.

5.17.3 Mål-IP-adresse
Her skriver du inn IP-adressen til det ønskede iSCSI-målet.

5.17.4 Mål-node
Skriv inn nummeret til iSCSI-målnoden.

5.17.5 Mål-LUN
Skriv inn LUN-verdien for den aktuelle stasjonen.

5.17.6 Målpassord
Hvis stasjonen er passordbeskyttet, skriver du inn passordet.

5.17.7 Initiator-navn
Initiatornavnet vises automatisk når en tilkobling er opprettet.

5.17.8 Initiator-forlengelse
Skriv inn initiatorforlengelsen. For å gjøre det mer oversiktlig kan du skrive inn et navn eller 
legge til en kommentar etter den eksisterende forlengelsen, for eksempel "– Kamera 2".

i
MERKNAD! 
Du kan ikke skrive inn et nytt passord. Det kan du bare gjøre ved å konfigurere iSCSI-systemet.
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5.17.9 Koble fra en stasjon som er i bruk
Hver stasjon kan bare knyttes til én bruker. Hvis en stasjon allerede brukes av en annen 
bruker, kan du koble fra brukeren og koble stasjonen til VIP X1600-modulen.

1. Dobbeltklikk på en stasjon som allerede brukes i LUN-kartet. Du får en advarsel.
2. Bekreft frakoblingen av gjeldende bruker. Stasjonen frigis og kan nå kobles til VIP X1600-

modulen.

5.17.10 Lagringsinformasjon

Statusen til det valgte lagringsmediet og datakapasiteten vises her til orientering. Ingen av 
disse innstillingene kan endres.
1. Klikk på Loggfil for å vise en statusrapport med loggede handlinger. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk på Slett i dette vinduet for å slette alle oppføringene. Oppføringene slettes 

umiddelbart. Denne handlingen kan ikke angres.
3. Klikk på Lukk-knappen for å lukke vinduet.

!
FORSIKTIG! 
Før frakoblingen må du passe på at den forrige brukeren ikke trenger stasjonen mer.
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5.18 Opprette partisjoner

Det kan settes opp fire partisjoner for opptak med kameraet som er koblet til VIP X1600-
modulen. Denne partisjonen ligner den som ofte finnes på datamaskinharddisker. Parametere 
som størrelse og type videoopptak kan angis for hver partisjon. Endringer i disse parameterne 
resulterer i at partisjonen omorganiseres, noe som fører til at lagrede data går tapt.

Modulen krever en dedikert partisjon for opptakene fra hvert av de tilkoblede kameraene. 
Hver partisjon er koblet til sin egen koder eller kamerainngang: kamerainngang Video In 1 med 
partisjonsnummer 01, kamerainngang Video In 2 med partisjon 02 og så videre. Denne 
tilordningen kan ikke endres. Dette gjør at alle numrene alltid vises i listen, uansett om en 
tilhørende partisjon er tilgjengelig eller har blitt slettet. Alle de fire mulige partisjonene må 
konfigureres for å kunne ta opp fra fire kameraer.

Alle partisjonene vises i tabellen på siden Opprette partisjoner sammen med nummeret til 
videoinngangen (Kamera), partisjonsnavnet, alarmsporene, typen og størrelsen.
Siden inneholder dessuten en oversikt over stasjonsdata, for eksempel totalt minne og hvor 
mange partisjoner som er opprettet. Et sektordiagram viser hvor mye minne som er 
partisjonert for opptak.
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5.18.1 Opprette en partisjon

Du oppretter en ny partisjon ved hjelp av separate vinduer, der informasjonen presenteres for 
deg, og du ledes trinn for trinn gjennom de nødvendige innstillingene.
Prosessen må fullføres for hver partisjon som skal opprettes på harddisken. Når du har startet 
opp, kan du velge det totale antallet partisjoner som skal opprettes. Oppsettprosessen startes 
deretter så mange ganger som det er nødvendig for å konfigurere alle partisjonene.
1. Klikk på Opprett partisjon-knappen for å starte assistenten for opprettelse av 

partisjoner. Det første vinduet vises.

2. Du bør alltid lese informasjonen øverst i vinduet først.
3. Klikk i tekstfeltene for å skrive inn verdier, eller bruk de andre kontrollene som finnes, for 

eksempel knapper, avmerkingsbokser eller listefelt.
4. Klikk på Neste > nederst i vinduet for å fortsette med neste trinn.
5. Klikk på < Tilbake nederst i vinduet for å vise det forrige trinnet igjen.
6. Klikk på knappen Avbryt for å avbryte prosessen og lukke veiviseren.

i
MERKNAD! 
Det maksimale antallet partisjoner er forhåndsdefinert og tilsvarer antallet videoinnganger på 
modulen.
Du kan opprette flere partisjoner av samme type i én prosess. Det gjør du ved å krysse av for 
Bruk de samme innstillingene for alle nye partisjoner i det første vinduet.
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5.18.2 Lagre endringer
Når du har angitt alle nødvendige innstillinger, må du overføre dem til enheten og lagre dem.

1. Bytt til det siste vinduet.
2. Klikk på Avslutt for å fullføre konfigureringen. Alle innstillingene overføres nå til enheten 

og blir deretter aktive.

5.18.3 Partisjonsstatus

Vinduet Partisjonsstatus gir deg oversikt over den gjeldende konfigurasjonen for en partisjon. 
Du kan ikke gjøre noen endringer her.
1. Hvis du vil endre en partisjon, klikker du på partisjonen i listen for å velge den.
2. Klikk på Partisjonsstatus-knappen. Et nytt vindu med oppføringer for den valgte 

partisjonen åpnes.
3. Klikk på knappene << og >> for å vise statusen til andre partisjoner.
4. Klikk på OK for å lukke vinduet.

!
FORSIKTIG! 
Endringer du gjør i innstillingene, aktiveres først når du fullfører konfigureringen i det siste 
vinduet ved å klikke på Avslutt.
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5.18.4 Redigere en partisjon

Du kan når som helst endre konfigurasjonen for en partisjon.

Du kan utføre nødvendige endringer i vinduet Egenskaper for partisjon.
1. Hvis du vil endre en partisjon, klikker du på partisjonen i listen for å velge den.
2. Klikk på Rediger partisjon-knappen. Et nytt vindu med oppføringer for den valgte 

partisjonen åpnes.
3. Gjør endringene.
4. Klikk på knappene << og >> for å redigere andre partisjoner.
5. Klikk på Angi-knappen for å lagre endringene.

5.18.5 Partisjonsnavn
Her kan du gi partisjonen et nytt navn.

5.18.6 Partisjonsnummer
Partisjonsnummeret (= nummeret på videoinngangen) vises for informasjonsformål.

5.18.7 Opptakstype
Velg ønsket opptakstype.
I Ringmodus fortsetter opptaket kontinuerlig. Hvis den maksimale plassen på harddisken 
brukes opp, overskrives de eldste opptakene automatisk.
I Lineær modus fortsetter opptaket til hele plassen på harddisken er full. Deretter stopper 
opptaket til de gamle opptakene er slettet.

!
FORSIKTIG! 
Alle endringer fører til at partisjonen omorganiseres, og alle sekvenser som er lagret på den, 
går derfor tapt. 
Du bør derfor sikkerhetskopiere alle viktige sekvenser til datamaskinens harddisk før du 
endrer partisjonen.
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5.18.8 Antall alarmspor

Enheten bruker en spesiell opptaksmodus under alarmopptak for å få en optimal utnyttelse av 
lagringskapasiteten: Straks en tidsluke for alarmopptak starter, gjøres opptak kontinuerlig på 
ett segment, som er på størrelse med en hel alarmsekvens (tiden før og etter en alarm).
Dette segmentet i partisjonen fungerer omtrent på samme måte som en ringbuffer, og 
overskrives helt til en alarm faktisk utløses. Opptak gjøres på segmentet bare så lenge det er 
angitt i det forhåndsinnstilte "etter alarm"-klokkeslettet, og på et nytt etterfølgende segment 
som brukes på samme måte.
Velg hvor mange alarmspor som skal brukes i partisjonen. Én alarmhendelse kan tas opp på 
hvert alarmspor. Det angitte antallet alarmer kan deretter tas opp og arkiveres. En partisjon 
kan inneholde opptil 128 alarmopptak.
Hvis alternativet Ringmodus er angitt for partisjonen, lagres de siste alarmopptakene alltid i 
det forhåndsinnstilte antallet. Hvis alternativet Lineær modus er angitt for partisjonen, 
stoppes opptaket så snart det totale antallet av alarmspor er lagret.

5.18.9 Alarmsporstørrelse
Størrelsen på alarmsporene kan regnes ut ved hjelp av ulike parametere. Den beregnede 
størrelsen gjelder for alle alarmsporene.
1. Klikk på Beregne-knappen. Et nytt vindu åpnes.
2. Velg ønsket innstilling for enkeltfelter for parameterlister.
3. Klikk på Angi-knappen for å godta den beregnede verdien.

5.18.10 Formater
Du kan når som helst slette alle opptak i en partisjon.

Klikk på Formater-knappen for å slette alle opptakene i den valgte partisjonen.

5.18.11 Slette alle partisjoner
Du kan når som helst slette alle partisjoner. Partisjoner kan ikke slettes enkeltvis.

Klikk på knappen Slett alle partisjonene. Displayet beholder linjene som inneholder 
numrene, partisjonsnavnene slettes, og 0 angis som størrelse i hvert tilfelle.

!
FORSIKTIG! 
Alarmspor må konfigureres i partisjonen som brukes til alarmopptak.

!
FORSIKTIG! 
Kontroller opptakene før du sletter dem, og sikkerhetskopier viktige sekvenser til 
datamaskinens harddisk.

!
FORSIKTIG! 
Hvis du sletter en partisjon, omorganiseres hele harddisken, og alle sekvensene som er lagret 
på den, går dermed tapt. 
Du bør derfor kontrollere opptakene før du sletter partisjoner, og sikkerhetskopiere viktige 
sekvenser til datamaskinens harddisk.
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5.19 Opptaksprofiler

Du kan definere opptil ti separate opptaksprofiler. Deretter bruker du disse opptaksprofilene i 
opptakstidsplanleggeren der de er koblet sammen med enkeltdager og -klokkeslett (se 
Avsnitt 5.20 Opptakstidsplanlegger, Side 57).
I hver profil kan du konfigurere forskjellige innstillinger for hver kamerainngang.

1. Klikk på en kategori for å redigere den tilhørende profilen.
2. I tabellen klikker du på navnet på kamerainngangen du vil endre innstillinger for. 
3. Du kan velge flere kamerainnganger ved å holde nede Skift- eller Ctrl-tasten, slik du gjør i 

Windows. Følgende innstillinger gjelder for alle valgte oppføringer.
4. Klikk eventuelt på Standard-knappen for å tilbakestille alle innstillingene til 

standardverdiene.
5. Klikk på Kopier innstillinger-knappen hvis du vil kopiere de synlige innstillingene til andre 

profiler. Et nytt vindu åpnes, og du kan velge profilene som innstillingene skal kopieres til.
6. For hver profil klikker du på Angi-knappen for å lagre innstillingene i enheten.

i
MERKNAD! 
Du kan endre eller legge til beskrivelsen av opptaksprofilen i kategoriene på siden 
Opptakstidsplanlegger (se Avsnitt 5.20.3 Tidsperioder, Side 58).
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5.19.1 Standardprofil
Fra dette feltet kan du velge koderprofilen som skal brukes ved kontinuerlig opptak (se 
Avsnitt 5.11 Koderprofil, Side 37).

5.19.2 Koder
Her kan du velge datastreamen som skal brukes for opptaket.

5.19.3 Opptak av alarmspor

Klikk i avmerkingsboksen for å aktivere opptak av alarmspor. Tid før alarm vises 
automatisk som informasjon.

5.19.4 Tid etter alarm
Du kan velge tid etter alarm fra listefeltet.

5.19.5 Profiler etter alarm
Du kan velge koderprofilen som skal brukes for opptak i løpet av tiden etter alarmen (se 
Avsnitt 5.11 Koderprofil, Side 37).
Alternativet Standardprofil bruker valget for kontinuerlige opptak øverst på siden.

5.19.6 Alarminngang / Bevegelsesalarm / Alarm for videotap
Her kan du velge alarmsensoren som skal utløse opptak. Du kan også bruke bevegelses- og 
videoalarmen for et kamera til å utløse alarmopptak med et annet kamera.

i
MERKNAD! 
Opptaksprofilen kan avvike fra standardinnstillingen Aktiv profil for den angitte 
videoinngangen, og brukes bare under et aktivt opptak.

i
MERKNAD! 
Denne parameteren er bare aktiv hvis alarmsporene er konfigurert for den aktuelle 
kamerainngangen, dvs. tilhørende partisjon (se Avsnitt 5.18.8 Antall alarmspor, Side 54).

i

MERKNAD! 
Bevegelsesalarmene konfigureres og aktiveres for hvert kamera på siden VCA (se 
Avsnitt 5.23 VCA, Side 63).
Alarminngangene konfigureres og aktiveres på siden Alarmkilder (se Avsnitt 5.21 Alarmkilder, 
Side 59).
Nummereringen av avmerkingsboksene for alarminngangene tilsvarer merkingen av 
alarminngangene på VIP X1600-modulen. Bevegelses- og videoalarmnumrene tilsvarer 
merkingen på videoinngangene.
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5.20 Opptakstidsplanlegger

Med opptakstidsplanleggeren kan du koble opptaksprofilene som er opprettet, til dagene og 
klokkeslettene for når bildene fra kameraet skal tas opp i tilfelle en alarm utløses.
Du kan koble 15 minutters intervaller med opptaksprofilene for hver ukedag. Når 
musepekeren beveges over tabellen, vises klokkeslettet nedenfor. Dette gjør det lettere å 
finne frem.
I tillegg til de vanlige ukedagene kan du definere ferie som ikke finnes i den vanlige ukeplanen, 
der opptakene skal brukes. Dette gjør det mulig å bruke innstillingene for søndager på andre 
datoer som faller på ulike ukedager.
1. Klikk på profilen du vil koble til, i feltet Tidsperioder.
2. Klikk på et felt i tabellen, hold museknappen nede og dra markøren over alle periodene 

som skal tilordnes til den valgte profilen.
3. Bruk høyre museknapp til å oppheve valget av ett eller flere intervaller.
4. Klikk på Velg alle-knappen for å koble alle tidsintervallene til den valgte profilen.
5. Klikk på Slett alle-knappen for å oppheve valget av alle intervallene.
6. Når du er ferdig, klikker du på Angi-knappen for å lagre innstillingene i enheten.
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5.20.1 Ferie
Du kan definere ferie som ikke finnes i den vanlige ukeplanen der opptakene skal brukes. 
Dette gjør det mulig å bruke innstillingene for søndager på andre datoer som faller på ulike 
ukedager.
1. Klikk på kategorien Ferie. Dager som allerede er valgt, vises i tabellen.
2. Klikk på Legg til-knappen. Et nytt vindu åpnes.
3. Velg ønsket dato fra kalenderen. Du kan velge flere kalenderdager fortløpende ved å 

holde museknappen nede. Disse vises senere som en enkeltstående oppføring i tabellen.
4. Klikk på OK for å godta valget. Vinduet lukkes.
5. Tilordne hver enkelt ferie til opptaksprofilene som beskrevet ovenfor.

5.20.2 Slette ferie
Du kan når som helst slette ferien som er definert.
1. Klikk på Slett-knappen. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk på datoen du ønsker å slette.
3. Klikk på OK. Elementet slettes fra tabellen, og vinduet lukkes.
4. Prosessen må gjentas for sletting av ekstra dager.

5.20.3 Tidsperioder
Du kan endre navn på opptaksprofiler.
1. Klikk på en profil og deretter på knappen Gi nytt navn.
2. Angi navnet som er valgt, og klikk deretter på knappen Gi nytt navn igjen. 

5.20.4 Aktivere opptaket
Når du er ferdig med konfigureringen, må du aktivere opptakstidsplanleggeren og starte 
opptaket. Når opptaket er i gang, deaktiveres sidene Opptaksprofiler og 
Opptakstidsplanlegger, og konfigurasjonen kan ikke endres.
Du kan når som helst stoppe opptaksaktiviteten og endre innstillingene.
1. Klikk på Start-knappen for å aktivere opptakstidsplanleggeren.
2. Klikk på Stopp-knappen for å deaktivere opptakstidsplanleggeren. Pågående opptak vil 

bli avbrutt, og konfigurasjonen kan endres.

5.20.5 Opptaksstatus
Grafikken viser opptaksaktiviteten i VIP X1600-modulen. Du vil se animert grafikk mens opptak 
pågår.
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5.21 Alarmkilder 

Du kan konfigurere alarminngangene på VIP X1600-modulen.

5.21.1 Alarminngang
Velg Active high (Aktiv høy) hvis alarmen skal utløses ved å lukke kontakten. Velg Active low 
(Aktiv lav) hvis alarmen skal utløses ved å åpne kontakten.

5.21.2 Navn
Du kan gi hver alarminngang et navn som deretter vises under ikonet for alarminngangen på 
SANNTIDSSIDE, hvis den er riktig konfigurert (se Avsnitt 5.32 Konfig. av sanntidsside, Side 84).
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5.22 Alarmtilkoblinger

Du kan velge hvordan VIP X1600-modulen skal reagere på en alarm. Når en alarm utløses, kan 
enheten automatisk kobles til en forhåndsdefinert IP-adresse. Du kan angi opptil ti IP-adresser 
som VIP X1600-modulen vil kontakte i tur og orden når en alarm utløses, til det opprettes en 
tilkobling.

5.22.1 Koble til alarm
Velg På hvis du vil at VIP X1600-modulen automatisk skal kobles automatisk til en 
forhåndsdefinert IP-adresse når en alarm utløses.
Hvis du velger Følger inngang 1, opprettholder enheten den automatisk opprettede 
tilkoblingen så lenge alarmen er aktiv på alarminngang 1.

5.22.2 Nummer for målets IP-adresse
Angi numrene for IP-adressene som skal kontaktes når en alarm utløses. Enheten kontakter de 
eksterne stasjonene i nummersekvensen i tur og orden, til en tilkobling opprettes.

5.22.3 Målets IP-adresse
For hvert nummer skriver du inn den tilhørende IP-adressen for den ønskede eksterne 
stasjonen.

i
MERKNAD! 
Stream 2 sendes som standard for alarmtilkoblinger. Ha dette i tankene når du tilordner 
profilen (se Avsnitt 5.11 Koderprofil, Side 37).
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5.22.4 Målets passord
Hvis den eksterne stasjonen er passordbeskyttet, skriver du inn passordet her.
På denne siden kan du lagre maksimalt ti IP-adresser for målet og opptil ti passord for å koble 
til eksterne stasjoner. Hvis du skal koble til mer enn ti eksterne stasjoner, for eksempel ved 
initiering av tilkoblinger via høyerestående systemer som VIDOS eller Bosch Video 
Management System, kan du lagre et generelt passord her. VIP X1600-modulen kan bruke 
dette generelle passordet til å koble til alle eksterne stasjoner som er beskyttet med det 
samme passordet. Gjør i så fall følgende:
1. Velg 10 i listefeltet Nummer for målets IP-adresse.
2. Skriv inn adressen 0.0.0.0 i feltet Målets IP-adresse.
3. Skriv inn passordet du har valgt, i feltet Målets passord.
4. Definer dette passordet som user-passordet for alle eksterne stasjoner som tilkoblingen 

er mulig for.

5.22.5 Videooverføring
Hvis enheten brukes bak en brannmur, bør TCP (HTTP-port) velges som overføringsprotokoll. 
For bruk på et lokalt nettverk velger du UDP.

5.22.6 Ekstern port
Velg en nettleserport her, avhengig av nettverkskonfigurasjonen. Portene for HTTPS-
tilkoblinger vil bare være tilgjengelige hvis alternativet På er valgt i parameteren SSL-koding.

5.22.7 Videoutgang
Hvis du vet hvilken enhet som brukes av mottakeren, kan du velge den analoge videoutgangen 
som signalet skal byttes til. Hvis målenheten er ukjent, anbefales det å velge alternativet Først 
tilgjengelig. I dette tilfellet plasseres bildet på den første ledige videoutgangen. Dette er en 
utgang som ikke har noe signal. Den tilkoblede skjermen viser bare bilder når en alarm 
utløses. Hvis du velger en spesiell videoutgang og et delt bilde er angitt for denne utgangen på 
mottakeren, kan du også velge fra dekoderen i mottakeren som brukes til å vise alarmbildet, i 
Dekoder. 

i
MERKNAD! 
Hvis du skriver inn målets IP-adresse 0.0.0.0 for målet 10, vil ikke VIP X1600-modulen lenger 
bruke denne adressen ved det tiende forsøket på å koble til automatisk i tilfelle en alarm 
utløses. Parameteren brukes i stedet bare til å lagre det generelle passordet.

!
FORSIKTIG! 
Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller kreves en større båndbredde på nettverket for 
ekstra videobilder når en alarm utløses, i tilfelle det ikke er mulig med multicast. Hvis du vil 
aktivere multicast, velger du alternativet UDP for parameteren Videooverføring her og på 
siden Nettverk (se Avsnitt 5.28.5 Videooverføring, Side 76).

i
MERKNAD! 
Se dokumentasjonen til målenheten om alternativer for bildevisning og tilgjengelige 
videoutganger.
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5.22.8 Dekoder
Velg en dekoder for mottakeren som skal vise alarmbildet. Dekoderen som velges, påvirker 
plasseringen til bildet på en delt skjerm. Du kan for eksempel angi via en VIP XD at kvadranten 
øverst til høyre skal brukes til å vise alarmbildet, ved å velge dekoder 2. 

5.22.9 SSL-koding
Dataene for tilkoblingen, for eksempel passordet, kan overføres sikkert med SSL-kryptering. 
Hvis du har valgt alternativet På, er bare krypterte porter tilgjengelige i parameteren Ekstern 
port.

Du kan aktivere og konfigurere kodingen av mediedataene (video, lyd og metadata) på Koding-
siden (se Avsnitt 5.30 Koding, Side 81).

5.22.10 Autotilkobling
Velg På for å gjenopprette en tilkobling automatisk til en av de tidligere angitte IP-adressene 
etter hver omstart, etter et brudd i tilkoblingen eller etter nettverksfeil.

5.22.11 Lyd
Velg På hvis du også vil overføre en frittstående G.711-kodet lydstream sammen med 
alarmtilkoblinger.

5.22.12 Standardkamera
Her kan du velge hvilket kamera mottakeren først skal vise bilde fra når det er opprettet en 
alarmtilkobling. Mottakeren kan deretter også velge de andre kameraene, avhengig av 
systemkonfigurasjon.

i
MERKNAD! 
Vær oppmerksom på at SSL-kodingen må aktiveres og konfigureres i begge endene på en 
tilkobling. Dette krever at de aktuelle sertifikatene lastes opp på VIP X1600-modulen (se 
Avsnitt 5.36.4 Vedlikeholdslogg, Side 90).

i
MERKNAD! 
Stream 2 sendes som standard for automatiske tilkoblinger. Ha dette i tankene når du 
tilordner profilen (se Avsnitt 5.11 Koderprofil, Side 37).

i
MERKNAD! 
Nummereringen følger merkingen av videoinngangene på modulen.
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5.23 VCA

VIP X1600-modulene har en integrert videoinnholdsanalyse (VCA), som kan registrere og 
analysere endringer i signalet. Slike endringer kan skyldes bevegelser i kameraets synsfelt.

Du kan konfigurere videoinnholdsanalysen for hver videoinngang for seg.
1. Klikk på en kategori for å åpne konfigurasjonen for den tilhørende videoinngangen.
2. Angi ønskede innstillinger.
3. Klikk eventuelt på Standard-knappen for å tilbakestille alle innstillingene til 

standardverdiene.

i
MERKNAD! 
Hvis datakraften reduseres, har sanntidsbildene og opptakene høyest prioritet. Dette kan føre 
til at analysen av videoinnholdet svekkes. Du bør derfor være oppmerksom på 
prosessorbelastningen og optimalisere koderinnstillingene eller innstillingene for 
videoinnholdsanalysen hvis nødvendig (se Avsnitt 8.5 Prosessorbelastning, Side 114).
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5.23.1 Analyse
Velg På for å aktivere videoinnholdsanalysen.
Så snart videoinnholdsanalysen er aktivert, opprettes det metadata. Avhengig av hvilken 
analysetype som er valgt, og den relevante konfigurasjonen, legges tilleggsinformasjon over 
videobildet i forhåndsvisningsvinduet ved siden av parameterinnstillingene. Sensorfeltene 
som inneholder bevegelsesopptak, merkes med rektangler ved hjelp av analysetypen 
BEVEGELSE+.

5.23.2 Analysetype
Velg ønsket analysealgoritme. Som standard er bare MOTION+ tilgjengelig. Denne 
analysetypen omfatter en bevegelsesdetektor og oppdager forsøk på sabotasje. Gjeldende 
alarmstatus vises til orientering.

5.23.3 Bevegelsesdetektor (bare MOTION+)
Følgende forhold må være oppfylt for at detektoren skal fungere:
– Analyse må være aktivert.
– Minst ett sensorfelt må være aktivert.
– De enkelte parameterne må konfigureres slik at de passer til driftsmiljøet og måten 

detektoren skal reagere på.
– Følsomheten må settes til en verdi som er større enn null.

i
MERKNAD! 
På siden Konfig. av sanntidsside kan du også aktivere overlegg for tilleggsinformasjon for 
SANNTIDSSIDE (se Avsnitt 5.32 Konfig. av sanntidsside, Side 84).

i
MERKNAD! 
Flere analysealgoritmer med omfattende funksjoner, for eksempel IVMD og IVA, er 
tilgjengelige fra Bosch Security Systems.
Hvis du velger én av disse algoritmene, kan du angi de tilsvarende parameterne direkte her. Du 
finner informasjon om dette i de relevante dokumentene på produkt-CDen som følger med (se 
Avsnitt 3.2 Levering av VIP X1600-modul, Side 11).

!

FORSIKTIG! 
Reflektert lys (fra glassflater osv.), lys som slås på og av, eller endringer i lysnivået som 
skyldes skybevegelser på en solrik dag, kan utløse utilsiktede reaksjoner fra 
bevegelsesdetektoren og generere falske alarmer. Kjør en serie med tester på forskjellige 
tidspunkter på dagen og natten for å sikre at videosensoren fungerer som den skal.
For innendørs overvåking bør du sørge for at belysningen i områdene er konstant både om 
dagen og natten.
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5.23.4 Følsomhet (bare MOTION+)
Den grunnleggende følsomheten til bevegelsesdetektoren kan tilpasses til miljøforholdene der 
kameraet skal brukes. 
Sensoren reagerer på variasjoner i videobildets lysstyrke. Jo mørkere observasjonsområdet er, 
jo høyere verdi må du velge.

5.23.5 Minimum objektstørrelse (bare MOTION+)
Du kan angi hvor mange sensorfelt et objekt i bevegelse må dekke for å generere en alarm. 
Dette forhindrer at objekter som er for små, utløser en alarm.
Minimumsverdien 4 anbefales. Denne verdien tilsvarer fire sensorfelt.

5.23.6 Velg område (bare MOTION+)
Du kan velge hvilke bildeområder som skal overvåkes av bevegelsesdetektoren. Videobildet er 
delt inn i 858 firkantede felt. Hvert enkelt felt kan aktiveres eller deaktiveres individuelt. Hvis 
du ikke vil overvåke bestemte deler av kameraets synsfelt på grunn av kontinuerlige 
bevegelser (fra et tre i vinden e.l.), kan du deaktivere de aktuelle feltene.
1. Klikk på Velg område for å konfigurere sensorfeltene. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk om nødvendig på Slett alle først for å fjerne gjeldende valg (felt markert med gult).
3. Venstreklikk på feltene du vil aktivere. Aktiverte felt markeres med gult.
4. Klikk om nødvendig på Velg alle for å velge hele videorammen for overvåking.
5. Høyreklikk på feltene du vil deaktivere.
6. Klikk på OK for å lagre konfigurasjonen.
7. Klikk på Lukk-knappen X på tittellinjen i vinduet for å lukke vinduet uten å lagre 

endringene.
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5.23.7 Sabotasjedeteksjon
Det finnes flere alternativer for å oppdage sabotasje av kameraer og videokabler. Kjør en serie 
med tester på forskjellige tidspunkter på dagen og natten for å sikre at videosensoren 
fungerer som den skal.

5.23.8 Følsomhet

Den generelle følsomheten til sabotasjedeteksjonen kan tilpasses til miljøforholdene der 
kameraet skal brukes.
Algoritmen reagerer på forskjeller mellom referansebildet og gjeldende videobilde. Jo mørkere 
observasjonsområdet er, jo høyere verdi må du velge.

5.23.9 Utløserforsinkelse (s)
Du kan angi utløserforsinkelse for en alarm. Alarmen utløses først etter et angitt antall 
sekunder, og da bare hvis forholdene tilsier dette. Hvis normale forhold gjenopprettes før 
denne tiden har gått, utløses ikke alarmen. Du kan dermed unngå falske alarmer på grunn av 
kortvarige endringer, for eksempel rengjøring som pågår direkte i kameraets synsfelt.

5.23.10 Global endring
Du kan angi hvor stor den globale endringen i videobildet må være for at en alarm skal utløses. 
Denne innstillingen er avhengig av sensorfeltene du har valgt under Velg område. Angi en høy 
verdi hvis færre sensorfelt må endres for å utløse en alarm. Med en lav verdi må endringene 
skje samtidig i et stort antall sensorfelt for at en alarm skal utløses.
Uavhengig av bevegelsesalarmene kan du ved hjelp av dette alternativet oppdage manipulering 
av kameraretning eller -plassering, for eksempel dreiing av kameramonteringsbraketten.

5.23.11 Område for lyst
Aktiver denne funksjonen hvis du vil at bruk av ekstremt skarpt lys (for eksempel en lommelykt 
som lyser rett mot målet) skal utløse en alarm. Grunnlaget for gjenkjennelse er den 
gjennomsnittlige lysstyrken i området.

5.23.12 Område for mørkt
Aktiver denne funksjonen hvis du vil at tildekking av målet (for eksempel ved å bruke 
spraymaling) skal utløse en alarm. Grunnlaget for gjenkjennelse er den gjennomsnittlige 
lysstyrken i området.

i
MERKNAD! 
Alternativene for sabotasjedeteksjon kan bare angis for faste kameraer. Domekameraer eller 
andre motoriserte kameraer kan ikke beskyttes på denne måten, fordi bevegelsen fra selve 
kameraet forårsaker for store endringer i videobildet.

i
MERKNAD! 
Denne parameteren og den neste er bare tilgjengelige hvis referansekontrollen er aktivert.
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5.23.13 Område for støyende
Aktiver denne funksjonen hvis du vil at EMC-interferens (støy som for eksempel skyldes et 
sterkt interferenssignal i nærheten av videolinjer) skal utløse en alarm.

5.23.14 Global endring
Aktiver denne funksjonen hvis den globale endringen, slik den er angitt med skyvekontrollen 
Global endring, skal utløse en alarm.

5.23.15 Referansekontroll
Du kan lagre et referansebilde som sammenlignes fortløpende med gjeldende videobilde. Hvis 
gjeldende videobilde i de markerte områdene er forskjellig fra referansebildet, utløses det en 
alarm. Dette gjør at du kan oppdage sabotasje som ellers ikke ville ha blitt oppdaget, for 
eksempel hvis kameraet dreies.
1. Klikk på Referanse for å lagre gjeldende videobilde som referanse.
2. Klikk på Velg område, og velg hvilke områder i referansebildet som skal overvåkes.
3. Kryss av for Referansekontroll for å aktivere fortløpende sammenligning. Det lagrede 

referansebildet vises i svart/hvitt under gjeldende videobilde, og de valgte områdene er 
markert med gult.

5.23.16 Velg område
Du kan velge hvilke områder i referansebildet som skal overvåkes. Videobildet er delt inn i 
858 firkantede felt. Hvert enkelt felt kan aktiveres eller deaktiveres individuelt.

1. Klikk på Velg område for å konfigurere sensorfeltene. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk om nødvendig på Slett alle først for å fjerne gjeldende valg (felt markert med gult).
3. Venstreklikk på feltene du vil aktivere. Aktiverte felt markeres med gult.
4. Klikk om nødvendig på Velg alle for å velge hele videorammen for overvåking.
5. Høyreklikk på feltene du vil deaktivere.
6. Klikk på OK for å lagre konfigurasjonen.
7. Klikk på Lukk-knappen X på tittellinjen i vinduet for å lukke vinduet uten å lagre 

endringene.

i
MERKNAD! 
For referanseovervåking bør du bare velge områder der det ikke er noen bevegelse, og som 
alltid er jevnt opplyst, fordi det ellers kan utløses falske alarmer.
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5.24 Alarm-e-post

Som et alternativ til automatisk tilkobling kan alarmstatuser også dokumenteres via e-post. 
Dette gjør det mulig å varsle en mottaker som ikke har en videomottaker. VIP X1600-modulen 
sender automatisk en e-post til en forhåndsdefinert e-postadresse.

5.24.1 Send e-post for alarm
Velg På hvis du vil at enheten automatisk skal sende en e-post når en alarm utløses.

5.24.2 IP-adresse til postserver
Skriv inn IP-adressen til en postserverer som bruker SMTP-standarden (Simple Mail Transfer 
Protocol). Utgående e-post sendes til postserveren via den angitte adressen. Ellers lar du 
feltet være tomt (0.0.0.0).

5.24.3 SMTP-brukernavn
Skriv inn et registrert brukernavn for den valgte postserveren her.

5.24.4 SMTP-passord
Her skriver du inn det nødvendige passordet for det registrerte brukernavnet.

5.24.5 Layout
Du kan velge dataformat for alarmmeldingen.
– Standard (med JPEG)

e-post med en JPEG-bildefil som vedlegg.
– SMS

 e-post i SMS-format til en e-post-til-SMS-gateway (for eksempel for å sende en alarm via 
mobiltelefon) uten bildevedlegg.

!
FORSIKTIG! 
Når en mobiltelefon brukes som mottaker, må du huske å aktivere e-post- eller SMS-
funksjonen, avhengig av hvilket format du bruker, slik at meldingene kan mottas.
Kontakt leverandøren av mobiltelefonen hvis du ønsker informasjon om bruk av 
mobiltelefonen.
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5.24.6 Legg til JPEG fra kamera
Klikk i avmerkingsboksen for å velge kameraene JPEG-bilder skal sendes fra. En hake angir at 
en videoinngang er aktivert.

5.24.7 Måladresse
Her skriver du inn e-postadressen for alarm-e-post. Adressen kan inneholde opptil 49 tegn.

5.24.8 Sendernavn
Skriv inn et unikt navn på e-postavsenderen, for eksempel enhetens plassering. Dette gjør det 
lettere å se hvor e-posten er sendt fra.

5.24.9 Test-e-post
Du kan teste e-postfunksjonen ved å klikke på Send nå-knappen. En alarm-e-post opprettes og 
sendes umiddelbart.
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5.25 Alarm Task Editor

Som et alternativ til alarminnstillingene på de ulike sidene kan du skrive inn de ønskede 
alarmfunksjonene i skriptform her. Dette overskriver alle innstillinger og oppføringer på de 
andre alarmsidene.
1. Klikk på Examples-koblingen under feltet Alarm Task Editor for å se noen 

skripteksempler. Et nytt vindu åpnes.
2. Skriv inn nye skript i feltet Alarm Task Editor, eller endre eksisterende skript etter behov.
3. Når du er ferdig, klikker du på Angi-knappen for å sende skriptene til enheten. Hvis 

overføringen lyktes, vises meldingen Analysering av skript fullført over tekstfeltet. Hvis 
overføringen ikke lyktes, vises det en feilmelding med mer informasjon.

!

FORSIKTIG! 
Hvis du redigerer skript på denne siden, overskrives alle innstillinger og oppføringer på de 
andre alarmsidene. Denne handlingen kan ikke angres.
Hvis du vil redigere denne siden, må du ha kunnskap om programmering og ha lest 
informasjonen i Alarm Task Script Language-dokumentet. Du finner dette dokumentet på 
produkt-CDen som følger med (se Avsnitt 3.2 Levering av VIP X1600-modul, Side 11).
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5.26 Reléinnstillinger

Du kan konfigurere bryterne for reléutgangene. For hvert relé kan du angi åpen bryter (normalt 
lukket kontakt) eller lukket bryter (normalt åpen kontakt).
Du kan også angi om utgangen skal brukes som et bistabilt eller monostabilt relé. I bistabil 
modus opprettholdes utløserstatusen for reléet. I monostabil modus kan du angi hvor lang tid 
det skal gå før reléet får status som inaktiv igjen. 
Du kan velge ulike hendelser som aktiverer utgangen automatisk. Du kan for eksempel slå på 
en lyskaster ved å utløse en bevegelsesalarm, og deretter slå lyskasteren av igjen når alarmen 
har stoppet.

5.26.1 Inaktiv tilstand
Velg Åpen hvis du vil at reléet skal brukes som en NO-kontakt, eller velg Lukket hvis reléet skal 
brukes som en NC-kontakt.

5.26.2 Driftsmodus
Velg driftsmodus for reléet.
Hvis du for eksempel vil at en alarmaktivert lampe skal bli værende på etter at alarmen har 
stoppet, velger du Bistabil. Hvis du vil at en alarmaktivert sirene skal lyde i for eksempel ti 
sekunder, velger du 10 sek.
Bosch Security Systems Installerings- og brukerhåndbok  V3.5 | 2007.12



72 no | Konfigurere ved hjelp av en nettleser VIP X1600
5.26.3 Relé følger
Velg om nødvendig en bestemt handling som skal utløse reléet. Følgende hendelser er mulige 
utløsere:
– Av

Reléet utløses ikke av hendelser
– Tilkobling

Utløs når en tilkobling er opprettet
– Videoalarm

Utløs ved avbrudd i videosignalet for den tilhørende inngangen
– Bevegelsesalarm

Utløs ved bevegelsesalarm ved den tilhørende inngangen, slik det er konfigurert på VCA-
siden (se Avsnitt 5.23 VCA, Side 63)

– Lokal inngang
Utløs ved tilsvarende ekstern alarminngang

– Ekstern inngang
Utløs ved ekstern stasjons tilhørende bryterkontakt (bare hvis det finnes en tilkobling)

5.26.4 Relénavn
Her kan du tildele reléet et navn. Navnet vil vises på knappen ved siden av Utløserrelé. 
Sanntidssiden kan også konfigureres til å vise navnet under reléikonet.

5.26.5 Utløserrelé
Klikk på knappen for å utløse reléet manuelt (for testing eller for å bruke for eksempel en 
døråpner).

i
MERKNAD! 
Numrene i listene med hendelser som kan velges, er knyttet til de tilsvarende tilkoblingene på 
VIP X1600-modulen, Videoalarm 1 er for eksempel knyttet til Video In 1-tilkoblingen.
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5.27 COM1

Du kan konfigurere parameterne for det serielle grensesnittet (oransje terminalblokk) etter 
behov.

5.27.1 Seriell portfunksjon
Velg en styrbar enhet fra listen. Hvis du vil bruke den serielle porten til å overføre 
gjennomsiktige data, velger du Gjennomsiktig. Velg Terminal hvis du vil betjene enheten fra 
en terminal.

i
MERKNAD! 
Hvis VIP X1600-modulen brukes i multicast-modus (se Avsnitt 5.29 Multicasting, Side 79), blir 
det første eksterne stedet som oppretter en videotilkobling til enheten, også tilordnet den 
transparente datatilkoblingen. Etter 15 sekunder med inaktivitet avbrytes imidlertid 
datatilkoblingen automatisk, og et annet eksternt sted kan utveksle gjennomsiktige data med 
enheten.

i
MERKNAD! 
Når du har valgt en enhet, angis de gjenværende parameterne i vinduet automatisk, og de bør 
ikke endres.
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5.27.2 Kamera-ID
Skriv om nødvendig inn IDen til det eksterne utstyret som skal kontrolleres (for eksempel et 
domekamera eller pan/tilt-hode). Den angitte IDen har forbindelse med det eksterne utstyret 
som er koblet til den første videoinngangen. IDen telles opp automatisk for andre 
videoinnganger og tilordnes til den eksterne enheten som er tilkoblet.

5.27.3 Baud
Velg verdien for overføringshastigheten i bps.

5.27.4 Databiter
Antall databiter per tegn kan ikke endres.

5.27.5 Stoppbiter
Velg antall stoppbiter per tegn.

5.27.6 Paritetskontroll
Velg type paritetskontroll.

5.27.7 Grensesnittmodus
Velg ønsket protokoll for det serielle grensesnittet.
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5.28 Nettverk 

Innstillingene på denne skjermen brukes til å integrere VIP X1600-modulen på et eksisterende 
nettverk.
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Endringer i feltene etterfulgt av Start på nytt-koblingen sendes til enheten ved å klikke på 
Angi-knappen, men de aktiveres bare etter at enheten er blitt startet på nytt.
1. Gjør endringene.
2. Klikk på knappen Angi.
3. Klikk på en Start på nytt-kobling for å utløse en omstart. VIP X1600-modulen startes på 

nytt, og endringsinnstillingene aktiveres.

5.28.1 IP-adresse
Skriv inn ønsket IP-adresse for VIP X1600-modulen. IP-adressen må være gyldig for nettverket.

5.28.2 Subnettmaske
Her skriver du inn subnettmasken for den valgte IP-adressen.

5.28.3 Gateway-adresse
Hvis du vil at enheten skal opprette en tilkobling til et eksternt sted på et annet subnett, 
skriver du inn gatewayens IP-adresse her. Ellers lar du feltet være tomt (0.0.0.0).

5.28.4 DNS-serveradresse
Det er lettere å få tilgang til VIP X1600-modulen hvis enheten er oppført på en DNS-server. 
Hvis du for eksempel ønsker å opprette en Internett-tilkobling på VIP X1600-modulen, er det 
tilstrekkelig å skrive inn navnet på enheten på DNS-serveren som en URL i nettleseren. Skriv 
inn DNS-serverens IP-adresse. Servere støttes for sikker og dynamisk DNS.

5.28.5 Videooverføring
Hvis enheten brukes bak en brannmur, bør TCP (HTTP-port) velges som overføringsprotokoll. 
For bruk på et lokalt nettverk velger du UDP.

5.28.6 HTTP-nettleserport
Velg om nødvendig en annen HTTP-nettleserport fra listen. Standard HTTP-port er 80. Hvis du 
bare vil tillate sikre tilkoblinger via HTTPS, må du deaktivere HTTP-porten. Velg Av i dette 
tilfellet.

!
FORSIKTIG! 
Hvis du endrer IP-adressen, subnettmasken eller gatewayadressen, er VIP X1600-modulen 
bare tilgjengelig under de nye adressene etter omstarten.

!
FORSIKTIG! 
Multicast kan bare brukes med UDP-protokollen. TCP-protokollen støtter ikke multicast-
tilkoblinger.
MTU-verdien i UDP-modus er 1514 byte.
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5.28.7 HTTPS-nettleserport
Hvis du ønsker å tillate nettlesertilgang på nettverket via en sikker tilkobling, velger du en 
HTTPS-nettleserport fra listen, om nødvendig. Standard HTTPS-port er 443. Velg alternativet 
Av for å deaktivere HTTPS-porter. Det er nå bare mulig med usikre tilkoblinger.
VIP X1600-modulen bruker krypteringsprotokollen TLS 1.0. Du må også eventuelt aktivere 
denne protokollen via nettleserkonfigurasjonen. Du må også aktivere protokollen for Java-
applikasjonene (via Java-kontrollpanelet i Windows-kontrollpanelet).

Du kan aktivere og konfigurere kodingen av mediedataene (video, lyd og metadata) på Koding-
siden (se Avsnitt 5.30 Koding, Side 81).

5.28.8 RCP+ port 1756
Hvis du vil utveksle tilkoblingsdata, kan du aktivere den usikre RCP+-porten 1756. Hvis 
tilkoblingsdataene bare skal overføres når de er kodet, velger du alternativet Av for å 
deaktivere porten.

5.28.9 Telnet-støtte
Hvis du bare vil tillate sikre tilkoblinger med kodet dataoverføring, må du velge alternativet Av 
for å deaktivere Telnet-støtte. Da er ikke modulen lenger tilgjengelig via Telnet-protokollen.

5.28.10 Ethernet-koblingstype 1
Velg om nødvendig Ethernet-koblingstypen for grensesnittet ETH 1. Det kan være nødvendig å 
velge en spesiell driftstype, avhengig av enheten som er tilkoblet.

5.28.11 Ethernet-koblingstype 2
Velg om nødvendig Ethernet-koblingstypen for grensesnittet ETH 2. Det kan være nødvendig å 
velge en spesiell driftstype, avhengig av enheten som er tilkoblet.

5.28.12 Nettverk MSS (byte)
Du kan angi den maksimale segmentstørrelsen for IP-pakkens brukerdata. Dette gir deg 
muligheten til å justere størrelsen på datapakkene for nettverksmiljøet og for å optimalisere 
dataoverføringen. Følg MTU-verdien på 1514 byte i UDP-modus.

5.28.13 iSCSI MSS (byte)
Du kan angi en høyere MSS-verdi for en tilkobling til iSCSI-systemet enn for annen datatrafikk 
via nettverket. Den potensielle verdien avhenger av nettverksstrukturen. En høyere verdi er 
bare nyttig hvis iSCSI-systemet finnes på samme subnett som VIP X1600.

i
MERKNAD! 
Hvis du bare vil tillate sikre tilkoblinger med SSL-kryptering, må du velge Av for hver av 
parameterne HTTP-nettleserport, RCP+ port 1756 og Telnet-støtte. Dette deaktiverer alle 
usikre tilkoblinger. Dermed er tilkoblingene bare mulige via HTTPS-porten.
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5.28.14 SNMP
VIP X1600-modulen støtter SNMP V2 (Simple Network Management Protocol) for 
administrasjon og overvåking av nettverkskomponenter og kan sende SNMP-meldinger (traps) 
til IP-adresser. Den støtter SNMP MIB II i felleskoden. Hvis du vil sende SNMP-traps, skriver du 
inn IP-adressene til én eller to nødvendige målenheter her.
Hvis du velger På for SNMP-parameteren og ikke skriver inn en SNMP-vertsadresse, sender 
ikke VIP X1600-modulen dem automatisk, men svarer bare på SNMP-forespørsler. Hvis du 
skriver inn én eller to SNMP-vertsadresser, sendes SNMP-traps automatisk. Velg Av for å 
deaktivere SNMP-funksjonen.

5.28.15 1. SNMP-vertsadresse / 2. SNMP-vertsadresse
Hvis du vil sende SNMP-traps automatisk, skriver du inn IP-adressen til en eller to nødvendige 
målenheter her.

5.28.16 SNMP-traps
Du kan velge hvilke traps som skal sendes.
1. Klikk på Velg. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk på avmerkingsboksene for å velge nødvendige traps. Alle kontrollerte traps blir 

sendt.
3. Klikk på OK for å bruke valget.

5.28.17 Godkjenning
Hvis en RADIUS-server brukes til å administrere tilgangsrettigheter i nettverket, må 
godkjenningen aktiveres her, slik at kommunikasjon med modulen er mulig. RADIUS-serveren 
må også inneholde de tilhørende dataene.

Innstillinger for godkjenningen er bare nødvendig for modulen i Spor 1. Da godkjennes de 
andre modulene automatisk.
Hvis du vil konfigurere enheten, må du koble VIP X1600 direkte til en datamaskin ved hjelp av 
en nettverkskabel. Dette er fordi kommunikasjon via nettverket ikke er mulig før parameterne 
Identitet og Passord er angitt og godkjent.

5.28.18 Identitet
Angi navnet som RADIUS-serveren skal bruke til å identifisere VIP X1600-modulen.

5.28.19 Passord
Skriv inn passordet som er lagret på RADIUS-serveren.

5.28.20 Automatisk IP-tilordning
Hvis det brukes en DHCP-server til dynamisk tilordning av IP-adresser i nettverket, kan du 
aktivere godkjennelse av IP-adresser som er automatisk tilordnet VIP X1600-modulen.
Bestemte programmer (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, 
Configuration Manager) bruker IP-adressen for unik tilordning av enheten. Når du bruker slike 
programmer, må DHCP-serveren støtte tilordning av statiske IP-adresser basert på MAC-
adresser, og den må konfigureres tilsvarende for at enheten skal motta samme IP-adresse 
etter hver omstart.

!
FORSIKTIG! 
Bryteren som brukes for nettverket, må støtte flervertsoperasjon ved bruk av 802.1x-
autentisering, og den må være konfigurert slik at en VIP X1600 med flere moduler kan prøve 
flere verter for å kommunisere over nettverket.
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5.29 Multicasting

I tillegg til en 1:1-tilkobling mellom en koder og en enkeltmottaker (unicast) kan VIP X1600-
modulene aktivere flere mottakere til å motta videosignalet fra en koder samtidig. Modulen 
dupliserer selve datastreamen og distribuerer den til flere mottakere (multi-unicast) eller 
sender én enkelt datastream til nettverket, der datastreamen distribueres samtidig til flere 
mottakere i en definert gruppe (multicast). For hver koder (videoinngang) kan du angi en 
dedikert multicast-adresse og -port for hver stream. Du kan veksle mellom streamene ved å 
klikke på de aktuelle kategoriene.

En spesiell IP-adresse (klasse D-adresse) må konfigureres for bruk av multicast på et 
multicast-aktivert nettverk.
Nettverket må støtte gruppe-IP-adresser og protokollen (Internet Group Management Protocol 
(IGMP V2). Adresseområdet går fra 225.0.0.0 til 239.255.255.255.
Multicast-adressen kan være den samme for flere streamer. Du må imidlertid bruke 
forskjellige porter i hvert tilfelle, slik at ikke flere datastreamer sendes samtidig via samme 
port og multicast-adresse.

i
MERKNAD! 
Bruk av multicast krever et multicast-aktivert nettverk som bruker protokollene UDP og IGMP 
(Internet Group Management Protocol). Andre protokoller for gruppeadministrasjon støttes 
ikke. TCP-protokollen støtter ikke multicast-tilkoblinger.

i
MERKNAD! 
Du må angi parameterne for hver koder (videoinngang) og hver stream for seg. 
Nummereringen følger merkingen av videoinngangene på den faktiske modulen.
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5.29.1 Multicast-adresse video 1 til multicast-adresse video 4
Skriv inn en gyldig multicast-adresse for hver stream fra den aktuelle koderen 
(videoinngangen) som skal brukes i multicast-modus (duplisering av datastreamene på 
nettverket).
Med innstillingen 0.0.0.0 brukes koderen for den aktuelle streamen i multi-unicast-modus 
(kopiering av datastreamer i enheten). VIP X1600-modulen støtter multi-unicast-tilkoblinger 
for opptil fem samtidig tilkoblede mottakere.

5.29.2 Port
Tilordne forskjellig port til hver datastream hvis det finnes samtidige datastreamer på samme 
multicast-adresse.
Skriv inn portadressen til den aktuelle streamen her.

5.29.3 Streaming
Klikk i avmerkingsboksen for å aktivere multicast-streamingmodus for den relevante streamen. 
En hake angir at en stream er aktivert.

5.29.4 Multicastpakke TTL
Du kan skrive inn en verdi for å angi hvor lenge multicast-datapakkene skal være aktive i 
nettverket. Denne verdien må være større enn én hvis multicast skal kjøres via en ruter.

i
MERKNAD! 
Duplisering av data belaster enheten og kan i enkelte tilfeller føre til at bildekvaliteten 
svekkes.
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5.30 Koding

En spesiell lisens, som du mottar en aktiveringsnøkkel sammen med, er nødvendig for å 
kryptere brukerdata. Du kan skrive inn aktiveringsnøkkelen for å frigjøre funksjonen på siden 
Lisenser (se Avsnitt 5.35 Lisenser, Side 88).
Her kan du aktivere koding av mediedata (video, lyd og metadata). Hvis du aktiverer kodingen 
her, blir utvekslingen av tilkoblingsdataene (RCP+) også kodet automatisk.

Du kan velge datakanaler for koding enkeltvis. Når en nøkkel er generert, overføres dataene 
for den tilsvarende kanalen bare hvis den er kodet. Hvis du sletter en nøkkel, overføres 
dataene for denne kanalen ukodet.

!
FORSIKTIG! 
Hvis du ønsker å arbeide med kodet dataoverføring, tillates bare sikre nettlesertilkoblinger 
med SSL-koding. Dette gjøres ved å deaktivere alle åpne porter og protokoller (se 
Avsnitt 5.28 Nettverk, Side 75).
Dermed er tilkoblingene bare mulige via HTTPS-porten.

i
MERKNAD! 
Kodingen av videodata krever ekstra datakraft.
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5.30.1 Koding
1. Fra listefeltet Koding velger du På for å aktivere kodingen. Nøkler genereres deretter for 

alle datakanalene.
2. Klikk på knappen Nøkler >>. Nøklene for de enkelte datakanalene vises.
3. Klikk på en oppføring i listen for å velge den.
4. Hold nede Ctrl-tasten for å velge flere oppføringer.
5. Klikk på knappen Slett nøkler for å slette den valgte nøkkelen. Nå kan data for denne 

kanalen overføres ukodet.
6. Klikk på Generer nøkler-knappen for å generere en ny nøkkel for en valgt kanal.
7. Klikk på Rediger-knappen for å angi nøkkel for den valgte oppføringen manuelt.

5.30.2 Automatisk nøkkelskifte
Du kan aktivere automatisk nøkkelskifte mellom to enheter (eller enhet og 
programvaredekoder) via en sikker tilkobling. Hvis du har merket av i boksen, skiftes nøklene 
ut automatisk.
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5.31 Versjonsinformasjon

Dataene på denne siden gjelder bare for informasjonsformål og kan ikke endres. Skriv ned 
denne informasjonen i tilfelle du trenger teknisk hjelp senere.

i
MERKNAD! 
Du kan velge all ønsket tekst på denne siden med musen og kopiere den til utklippstavlen med 
tastekombinasjonen [Ctrl]+[C], hvis du for eksempel vil sende teksten via e-post.
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5.32 Konfig. av sanntidsside

I dette vinduet kan du tilpasse utseendet til SANNTIDSSIDE etter behov. Du kan velge å vise 
bestemt informasjon og bestemte kontroller sammen med videobildet.
Om nødvendig kan du også erstatte produsentens logo (øverst til høyre) og produktnavnet 
(øverst til venstre) i den øverste delen av vinduet med individuell grafikk.

1. Kryss av for de elementene som skal vises på SANNTIDSSIDE. En hake angir at et 
element er valgt.

2. Gå til SANNTIDSSIDE for å se om og hvordan elementene vises.

i
MERKNAD! 
Du kan bruke GIF- eller JPEG-bilder. Filbanene må samsvare med tilgangsmodusen (for 
eksempel C:\Bilder\Logo.gif for tilgang til lokale filer, eller
http://www.mittfirma.com/bilder/logo.gif for tilgang via Internett/intranett). 
Ved tilgang via Internett/intranett må en tilkobling alltid være tilgjengelig for å vise bildet. 
Bildefilen lagres ikke i VIP X1600-modulen.
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5.32.1 Firmalogo
1. Hvis du vil bytte ut produsentens logo med ditt eget grafikkbilde, angir du banen til bildet 

her. Bildefilen kan lagres på en lokal datamaskin, på det lokale nettverket eller på en 
Internett-adresse.

2. Klikk om nødvendig på Bla gjennom for å søke etter et passende grafikkbilde på det 
lokale nettverket.

5.32.2 Enhetslogo
1. Hvis du vil bytte ut produsentens navn med ditt eget grafikkbilde, angir du banen til bildet 

her. Bildefilen kan lagres på en lokal datamaskin, på det lokale nettverket eller på en 
Internett-adresse.

2. Klikk om nødvendig på Bla gjennom for å søke etter et passende grafikkbilde på det 
lokale nettverket.

5.32.3 Overfør lyd (bare lydversjon)
Lydsignalene sendes i en separat datastream parallelt med videodataene, slik at belastningen 
på nettverket øker. Lyddataene kodes i henhold til G.711 og krever en ekstra båndbredde på 
ca. 80 kbps for hver tilkobling.

5.32.4 Vis alarminnganger
Alarminngangene vises som ikoner ved siden av videobildet, sammen med det tilordnede 
navnet. Hvis en alarm er aktiv, endres fargen på det tilhørende ikonet.

5.32.5 Vis reléutganger
Reléutgangene vises som ikoner ved siden av videobildet, sammen med de tilordnede 
navnene. Hvis et relé svitsjes, endres fargen på ikonet.

5.32.6 Vis VCA-kurver
Kurvene (bevegelseslinjer for objekter) fra videoinnholdsanalysen vises i videobildet i sanntid 
hvis en tilsvarende analysetype er aktivert (se Avsnitt 5.23 VCA, Side 63).

5.32.7 Vis VCA-metadata
Hvis analysefunksjonen er aktivert, vises tilleggsinformasjonen fra videoinnholdsanalysen 
(VCA) i videobildet i sanntid (se Avsnitt 5.23 VCA, Side 63). Sensorfeltene som inneholder 
bevegelsesopptak, merkes med rektangler ved hjelp av analysetypen BEVEGELSE+.

i
MERKNAD! 
Hvis du vil bruke den originale grafikken igjen, sletter du ganske enkelt oppføringene i feltene 
Firmalogo og Enhetslogo.
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5.32.8 JPEG-størrelse
Du kan velge mellom to forhåndsbestemte bildestørrelser for visning av M-JPEG-bildet.

5.32.9 JPEG-intervall
Du kan angi intervallet som individuelle bilder skal genereres i, for M-JPEG-bildet.

5.32.10 JPEG-kvalitet
Du kan angi bildekvaliteten for visning av M-JPEG på SANNTIDSSIDE.

5.32.11 Vis hendelseslogg
Hendelsesmeldingene vises sammen med datoen og klokkeslettet i et felt ved siden av 
videobildet.

5.32.12 Vis systemlogg
Systemmeldingene vises sammen med datoen og klokkeslettet i et felt ved siden av 
videobildet. De gir for eksempel informasjon om hvordan tilkoblinger opprettes og brukes.

5.32.13 Lagre hendelseslogg
Kryss av for dette alternativet for å lagre hendelsesmeldinger i en tekstfil på den lokale 
datamaskinen.
Denne filen kan du deretter vise, redigere og skrive ut med et tekstredigeringsprogram eller 
standard Office-programvare.

5.32.14 Lagre systemlogg
Kryss av for dette alternativet for å lagre systemmeldinger i en tekstfil på den lokale 
datamaskinen.
Denne filen kan du deretter vise, redigere og skrive ut med et tekstredigeringsprogram eller 
standard Office-programvare.

5.32.15 Fil for hendelseslogg
1. Her angir du banen derhendelsesloggen skal lagres.
2. Klikk eventuelt på Bla gjennom for å finne en egnet katalog.

5.32.16 Fil for systemlogg
1. Her angir du banen dersystemloggen skal lagres.
2. Klikk eventuelt på Bla gjennom for å finne en egnet katalog.

5.32.17 Bane for JPEG- og MPEG-filer
1. Angi banen for lagring av enkeltbilder og -videosekvenser som du kan lagre fra 

SANNTIDSSIDE.
2. Klikk eventuelt på Bla gjennom for å finne en egnet katalog.
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5.33 Systemstatus

Lagringsenhetene som brukes av VIP X1600-modulen, overvåkes. Hvis en lagringsenhet ikke 
lenger er tilgjengelig for opptak, for eksempel på grunn av en teknisk feil, vises det en 
Mislyktes-melding i dette vinduet. Du kan tilbakestille feilmeldingen for å finne ut om feilen 
fremdeles eksisterer.

5.34 Strømforsyning/vifter

I dette vinduet vises informasjon om statusen for viftene og strømforsyningen.

5.34.1 Kontroller strømoverskudd
Velg På hvis VIP X1600 skal tilføres strøm fra to strømforsyningsenheter. Dette valget er viktig 
for at statusmeldinger for strømforsyningen skal vises riktig.

i
MERKNAD! 
Dette vinduet vises bare for en VIP X1600-modul i Spor 1.
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5.35 Lisenser

Du kan angi aktiveringsnøkkelen for å aktivere tilleggsfunksjoner eller programvaremoduler i 
dette vinduet.

i
MERKNAD! 
Aktiveringsnøkkelen kan ikke deaktiveres igjen, og den kan ikke overføres til andre enheter.
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5.36 Vedlikehold

5.36.1 Firmware
VIP X1600-modulene er utformet på en slik måte at funksjonene og parameterne kan 
oppdateres med firmware. Dette gjøres ved å overføre gjeldende firmwarepakke til modulen 
via det valgte nettverket. Firmwaren blir deretter installert der automatisk.
På denne måten kan en VIP X1600-modul vedlikeholdes og oppdateres fra et eksternt sted 
uten at en tekniker må endre installasjonen på stedet.
Du får gjeldende firmware fra din lokale kundeservice eller fra nedlastingsområdet på vårt 
nettsted.

1. Lagre først firmwarefilen på harddisken.
2. Angi hele banen til firmwarefilen i feltet, eller klikk på Bla gjennom for å finne og velge 

filen.
3. Klikk deretter på Last opp for å starte overføringen av filen til modulen. 

Fremdriftsindikatoren viser fremdriften i overføringen.

Den nye firmwaren pakkes ut, og Flash-EPROM omprogrammeres. Gjenværende tid angis av 
meldingen going to reset Reconnecting in ... seconds. Modulen startes automatisk på nytt 
når opplastingen er fullført uten feil.
Hvis LED-lampen til den tilhørende modulen på det fremre panelet for VIP X1600 lyser rødt, 
var opplastingen mislykket og må gjentas. Du må nå gå til en spesiell side for å laste opp:
1. Skriv inn /main.htm etter VIP X1600-modulens IP-adresse (for eksempel 

192.168.0.16/main.htm) i adressefeltet i nettleseren.

2. Last opp på nytt.

!

FORSIKTIG! 
Før du starter opplastingen av firmware, må du kontrollere at du har valgt riktig opplastingsfil. 
Opplasting av feil filer kan resultere i at modulen slutter å svare. I så fall må du bytte ut 
modulen.
Du må aldri avbryte firmwareinstalleringen. Et avbrudd kan føre til at Flash EPROM 
programmeres feil. Dette kan igjen føre til at modulen slutter å svare, og må byttes ut. Til og 
med det å bytte til en annen side eller lukke nettleservinduet fører til et avbrudd.
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5.36.2 Konfigurasjon
Du kan lagre konfigurasjonsdata for VIP X1600-modulen på en datamaskin og deretter laste 
opp lagrede konfigurasjonsdata fra en datamaskin til modulen.

Last opp
1. Angi hele banen til filen som skal lastes opp, eller klikk på Bla gjennom for å velge den 

aktuelle filen.
2. Kontroller at filen som skal lastes opp, kommer fra samme type modul som enheten du 

skal konfigurere.
3. Klikk deretter på Last opp for å starte overføringen av filen til modulen. 

Fremdriftsindikatoren viser fremdriften i overføringen.
Når opplastingen er fullført, aktiveres den nye konfigurasjonen. Gjenværende tid angis av 
meldingen going to reset Reconnecting in ... seconds. Modulen startes automatisk på nytt 
når opplastingen er fullført uten feil.

Last ned
1. Klikk på Last ned-knappen. En dialogboks åpnes.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å lagre gjeldende innstillinger.

5.36.3 SSL-sertifikat
Hvis du vil arbeide med en SSL-kodet datatilkobling, må begge endene i en tilkobling ha de 
relevante sertifikatene. Du kan laste opp SSL-sertifikatet, som består av én eller flere filer, til 
VIP X1600-modulen. 
Hvis du ønsker å laste opp flere filer til VIP X1600-modulen, må du velge dem fortløpende.
1. Angi hele banen til filen som skal lastes opp, eller klikk på Bla gjennom for å velge den 

aktuelle filen.
2. Klikk deretter på Last opp for å starte overføringen av filen til modulen.
3. Når alle filene er lastet opp, må modulen startes på nytt. Skriv inn /reset etter VIP X1600-

modulens IP-adresse (for eksempel 192.168.0.16/reset) i adressefeltet i nettleseren.
Det nye SSL-sertifikatet er nå gyldig.

5.36.4 Vedlikeholdslogg
Du kan laste ned en intern vedlikeholdslogg fra modulen som du kan sende til kundeservice 
for å få støtte. Klikk på Last ned, og velg en lagringsplassering for filen.
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5.37 Funksjonstest
VIP X1600 har en rekke konfigurasjonsalternativer. Etter at enheten er installert og 
konfigurert, bør du derfor kontrollere at den fungerer som den skal.
Funksjonstesten er den eneste muligheten til å finne ut om VIP X1600 virker som forventet når 
en alarm utløses. 
Kontrollen bør omfatte følgende funksjoner:
– Kan VIP X1600 kalles opp fra et eksternt sted?
– Overfører VIP X1600 alle nødvendige data?
– Reagerer VIP X1600 som den skal på alarmhendelser?
– Foretas opptakene som forventet?
– Er det mulig å betjene eksternt utstyr hvis dette skulle være nødvendig?
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6 Bruk

6.1 Bruk med Microsoft Internet Explorer
En datamaskin med Microsoft Internet Explorer (versjon 6.0 eller nyere) kan motta 
sanntidsbilder fra VIP X1600-modulen, kontrollkameraer eller annet utstyr og spille av lagrede 
videosekvenser på nytt.

6.1.1 Systemkrav
– Datamaskin med Windows 2000- eller Windows XP-operativsystem
– nettverkstilgang (intranett eller Internett)
– Microsoft Internet Explorer (versjon 6.0 eller nyere)
– Skjermoppløsning 1024 × 768 piksler
– 16- eller 32-biters fargedybde
– Installert Sun JVM
– Avspilling av opptak: tilkobling til lagringsmedium

6.1.2 Installere MPEG ActiveX
Hvis videobildene i sanntid skal avspilles, må en egnet MPEG ActiveX-programvare installeres 
på datamaskinen. Du kan eventuelt installere programmet fra produkt-CDen som følger med.
1. Sett produkt-CDen inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis CDen ikke starter 

automatisk, åpner du rotkatalogen til CDen i Windows Utforsker og dobbeltklikker på 
MPEGAx.exe.

2. Følg instruksjonene på skjermen.

i

MERKNAD! 
Legg også merke til informasjonen i dokumentet System Requirements som finnes på 
produkt-CDen som følger med. Om nødvendig kan du installere de nødvendige programmene 
og kontrollene fra den medfølgende produkt-CDen (se Avsnitt 3.2 Levering av VIP X1600-modul, 
Side 11).
Du finner informasjon om hvordan du bruker Microsoft Internet Explorer, i den elektroniske 
hjelpen i Internet Explorer.
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6.1.3 Opprette tilkobling
I hvert fall VIP X1600-modulen i Spor 1 må være tilordnet en gyldig IP-adresse for å bruke 
VIP X1600 på nettverket.
Den følgende standardadressen forhåndsinnstilles på fabrikken: 192.168.0.1
1. Start nettleseren.
2. Skriv inn IP-adressen til VIP X1600-modulen i adressefeltet. Tilkoblingen opprettes, og 

etter en kort stund vil du se SANNTIDSSIDE med videobildet.
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6.2 SANNTIDSSIDE
Når tilkoblingen er opprettet, vises SANNTIDSSIDE i nettleseren. Den viser videobilder i 
sanntid  til høyre for nettleservinduet. Overlappende tekst kan være synlig på videobildet i 
sanntid, avhengig av konfigurasjonen (se Avsnitt 5.5 Vis stempling, Side 30).
Det kan hende at annen informasjon vises ved siden av videobildet i sanntid på 
SANNTIDSSIDE. Visningen avhenger av innstillingene på siden Konfig. av sanntidsside (se 
Avsnitt 5.32 Konfig. av sanntidsside, Side 84).

6.2.1 Maksimalt antall tilkoblinger
Hvis du ikke kobles til, kan enheten ha nådd det maksimale antallet tilkoblinger. Avhengig av 
enheten og nettverkskonfigurasjonen kan hver VIP X1600-modul ha opptil 
25 nettlesertilkoblinger eller opptil 50 tilkoblinger via VIDOS eller Bosch Video Management 
System.

6.2.2 Beskyttet VIP X1600-modul
Hvis VIP X1600-modulen er passordbeskyttet for å hindre uautorisert tilgang, viser nettleseren 
en melding der du blir bedt om å skrive inn passordet når du prøver å få tilgang til beskyttede 
områder.

1. Skriv inn brukernavnet og tilknyttet passord i tilsvarende tekstfelt.
2. Klikk på OK. Hvis passordet skrives inn riktig, viser nettleseren siden som ble kalt opp.

6.2.3 Beskyttet nettverk
Hvis en RADIUS-server brukes til å administrere tilgangsrettigheter (802.1x-autentisering) på 
nettverket, må VIP X1600 konfigureres tilsvarende, ellers er det ikke mulig å kommunisere (se 
Avsnitt 5.28.17 Godkjenning, Side 78).

i
MERKNAD! 
VIP X1600-modulene tilbyr alternativet å begrense tilgangsomfanget ved hjelp av forskjellige 
autorisasjonsnivåer (se Avsnitt 5.6 Passord, Side 32).
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6.2.4 Bytte mellom VIP X1600-moduler
Hvis flere moduler har blitt installert i en VIP X1600, kan du på en enkel måte bytte mellom 
modulene i den samme enheten.

Klikk på én av koblingene Modul 1 til Modul 4 i det øvre vinduet hvis du vil bytte mellom 
tilhørende modul i samme VIP X1600.

6.2.5 Bildevalg
Du kan vise bildet fra hvert kamera separat på full skjerm. Kamerabildene kan også vises 
samtidig fra alle fire videoinngangene (Quadvideo).
1. Klikk på én av kategoriene over videobildet for å vise ett av eller begge kamerabildene.
2. Klikk på én av kategoriene MPEG-4-stream 1, MPEG-4-stream 2 eller M-JPEG under 

videobildet hvis du vil bytte mellom forskjellige visninger av kamerabildene. Valget gjelder 
for alle kamerabildene.

i
MERKNAD! 
En VIP X1600-modul som er installert i en annen VIP X1600, må velges via IP-adressen.
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6.2.6 Visningskontroll
Kontrollalternativer for eksterne enheter (for eksempel et pan/tilt-hode eller et domekamera) 
er avhengige av enhetstypen som er installert, og av konfigurasjonen av VIP X1600-modulen.
Hvis en kontrollerbar enhet konfigureres og kobles til VIP X1600-modulen, vises kontrollene 
for den eksterne enheten ved siden av videobildet.

1. Klikk på relevant kontroll hvis du vil kontrollere eksternt utstyr.
2. Beveg musepekeren over videobildet. Ekstra alternativer for å kontrollere eksternt utstyr 

vises med musepekeren.

6.2.7 Digital I/U

Alarmikonene Inngang 1 til Inngang 4 er til informasjonsformål og indikerer statusen for en 
alarminngang: Når en alarm utløses, lyser det respektive ikonet blått. Modulens konfigurasjon 
avgjør om alarmen vises, i tillegg til ekstra detaljer (se Avsnitt 5.32 Konfig. av sanntidsside, 
Side 84).

6.2.8 Utløserrelé
Du kan bytte mellom tilkoblede enheter ved hjelp av releene i VIP X1600-modulen (for 
eksempel lys eller døråpnere).

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, kan du klikke på ikonet for det tilhørende releet 
ved siden av videobildet. Ikonet vil være rødt når releet er aktivert.
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6.2.9 Systemlogg/Hendelseslogg

Feltet Systemlogg inneholder informasjon om driftsstatusen til VIP X1600-modulen og 
tilkoblingen. Du kan lagre disse meldingene automatisk i en fil (se Avsnitt 5.32 Konfig. av 
sanntidsside, Side 84).
Hendelser som utløsing eller avslutting av alarmer, vises i feltet Hendelseslogg. Du kan lagre 
disse meldingene automatisk i en fil (se Avsnitt 5.32 Konfig. av sanntidsside, Side 84).
Du kan slette oppføringene fra feltene. Hvis du vil gjøre dette, klikker du på ikonet øverst i 
høyre hjørne i det aktuelle feltet.

6.2.10 Lydfunksjon (bare lydversjon)
Lyddata kan sendes fra modulen, men dette er avhengig av konfigurasjonen. Alle brukerne 
som er koblet til med nettlesere, mottar lydsignalene som sendes fra modulen.

i
MERKNAD! 
Det er ikke mulig å sende lydsignaler til enheten.
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6.3 Lagre snapshots
Du kan lagre bilder enkeltvis fra videosekvensen som for øyeblikket vises på SANNTIDSSIDE, i 
JPEG-format på datamaskinens harddisk.
Du kan lagre snapshots fra hvert av de fire kameraene i Quadvideo-visningen. Ikonene under 
kamerabildene gjelder for de fire kamerabildene i følgende sekvens: øverst til venstre, øverst 
til høyre, nederst til venstre, nederst til høyre.

Klikk på ikonet for å lagre enkeltbilder. Bildet lagres med en oppløsning på 
704 × 576 piksler (4CIF). Lagringsplasseringen er avhengig av konfigurasjonen av 
VIP X1600-modulen (se Avsnitt 5.32.17 Bane for JPEG- og MPEG-filer, Side 86).

6.4 Ta opp videosekvenser
Du kan lagre avsnitt av videosekvensen som for øyeblikket vises på SANNTIDSSIDE, på 
datamaskinens harddisk.
Du kan lagre videosekvenser fra hvert av de fire kameraene i Quadvideo-visningen. Ikonene 
under kamerabildene gjelder for de fire kamerabildene i følgende sekvens: øverst til venstre, 
øverst til høyre, nederst til venstre, nederst til høyre.
1. Klikk på ikonet for å ta opp videosekvenser for å starte opptaket. Lagringsplasseringen er 

avhengig av konfigurasjonen av VIP X1600-modulen (se Avsnitt 5.32.17 Bane for JPEG- og 
MPEG-filer, Side 86). En rød prikk i ikonet betyr at opptaket er i gang.

2. Klikk på opptaket igjen for å stoppe opptaket.

6.4.1 Bildeoppløsning
Sekvenser lagres ved den oppløsningen som har blitt forhåndsinnstilt i konfigurasjonen for 
koderen (se Avsnitt 5.11 Koderprofil, Side 37).

i
MERKNAD! 
Du kan spille av lagrede videosekvenser ved hjelp av Player fra Bosch Security Systems som 
kan installeres fra produkt-CDen som følger med (se Avsnitt 3.1 Levering av VIP X1600-sokkel, 
Side 11).
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6.5 Kjøre opptaksprogrammet
Harddiskikonet under kamerabildene på SANNTIDSSIDE endres i løpet av et automatisk 
opptak.

Grafikk som beveger seg, vises for å indikere at opptaket er i gang. Hvis ikke opptak er i gang, 
vises det et statisk ikon.

i
MERKNAD! 
Du kan fastslå hvilket kamera som er i gang, ved å bevege musepekeren over ikonet i 
Quadvideo-visningen. Det vises en melding under musepekeren.
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6.6 OPPTAK-siden
Du kan få tilgang til OPPTAK-siden for å spille av videosekvenser fra SANNTIDSSIDE og fra 
menyen INNSTILLINGER.
OPPTAK-koblingen er bare synlig hvis lagringsmediet har blitt valgt (se 
Avsnitt 5.16 Lagringsmedium, Side 46).

Klikk på OPPTAK-koblingen i navigeringslinjen i øverste del av vinduet. Avspillingssiden 
vises.

6.6.1 Velge opptak
I den venstre delen av siden velger du først den partisjonen som du vil vise opptak fra.
Alle sekvensene som er lagret i partisjonen, vises i listen. Et kjørenummer (spor) er tildelt hver 
sekvens. Starttid og stopptid, opptaksvarighet, antall alarmer og opptakstype vises.
1. Klikk på et partisjonsnavn fra listen for å vise opptak fra denne partisjonen.
2. Klikk på en oppføring i listen. Avspillingen av den valgte sekvensen starter umiddelbart i 

videovinduet.
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6.6.2 Kontrollere en avspilling

Du vil se en tidslinje under videobildet, slik at du enkelt kan se hvor lang tid det har gått. Hvis 
en bestemt sekvens er blitt klikket på og valgt for avspilling, merkes den valgte sekvensen i 
listen. Det tilknyttede tidsintervallet vises i linjen i grått. En grønn pil over linjen indikerer 
plasseringen av bildet som for øyeblikket vises, innenfor hele sekvensen.
Tidslinjen gir forskjellige alternativer for navigering i og mellom sekvensene.
1. Du kan endre tidsintervallet som vises, ved å flytte det grå området til venstre eller høyre, 

samtidig som du holder museknappen nede.
2. Du kan endre tidsintervallet som vises, ved å klikke på zoomtastene 

(forstørrelsesglassikonene). Visningen kan strekke seg over en tidsperiode fra to 
måneder til bare noen få sekunder.

3. Du kan velge en annen sekvens for avspilling ved å klikke på tilsvarende grå merker.
4. Hvis det er nødvendig, kan du trekke den grønne pilen til det tidspunktet som du vil at 

avspillingen skal begynne fra. Du kan også dobbeltklikke direkte i det grå tidsintervallet 
eller i tidslinjen for å gå rett til posisjonen som er valgt på denne måten. Med dato- og 
klokkeslettsvisningen under linjen kan du se den nøyaktige tiden.

6.6.3 Knapper
Du kan kontrollere avspillingen med knappene under videobildet. -knappene har følgende 
funksjoner:

Start eller pause i avspillingen

Gå til starten av den aktive videosekvensen eller
til den forrige sekvensen i listen

Gå til starten på den neste videosekvensen i listen
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6.6.4 Skyvekontroll
Du kan bruke skyvekontrollen til å kontrollere avspillingshastigheten og spole frem og tilbake: 
Plassering i midten betyr avspilling ved opptakshastighet, til venstre betyr spol bakover og til 
høyre betyr spol forover. Hastighetene for spoling forover eller bakover endres avhengig av 
hvor langt du flytter skyvekontrollen mot runner-ikonene.

Du kan hele tiden velge avspillingshastighet ved hjelp av hastighetsregulatoren:

De røde linjene i de grå sekvensfeltene indikerer tidspunktene da alarmene ble utløst. Dra den 
grønne pilen for å navigere raskt til disse punktene.

6.6.5 Bokmerker
Du kan også angi markører i sekvensene, såkalte bokmerker, og gå direkte til disse. Disse 
bokmerkene indikeres som små, gule piler over tidsintervallet. Slik bruker du bokmerkene:

Høyreklikk på et bokmerke for å slette det.

Gå til forrige bokmerke

Sett bokmerke

Gå til neste bokmerke

i
MERKNAD! 
Bokmerkene er bare gyldige mens du er på OPPTAK-siden. De lagres ikke sammen med 
sekvensen. Så snart du går ut av siden, slettes alle bokmerkene.
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6.7 Sikkerhetskopi
Du kan sikkerhetskopiere videosekvensene eller enkeltbilder som er lagret på lagringsmediet 
på VIP X1600-modulen, på datamaskinens harddisk.
Først velger du den aktuelle sekvensen slik det beskrives i forrige avsnitt. Følgende knapper er 
tilgjengelig for sikkerhetskopi:

1. Start avspillingen av sekvensen som du vil lagre enten helt eller delvis på datamaskinens 
harddisk.

2. Klikk på ikonet for å sikkerhetskopiere sekvensen. Sikkerhetskopieringen starter 
umiddelbart. Kopieringen indikeres med en rød prikk på ikonet.

3. Klikk på ikonet for sikkerhetskopiering av sekvensen igjen for å avslutte 
sikkerhetskopieringen.

Denne prosedyren kan gjentas mange ganger i sekvensen for å sikkerhetskopiere flere utdrag 
fra en lengre sekvens.

Klikk på knappen for å sikkerhetskopiere et enkeltbilde hvis du bare vil sikkerhetskopiere 
snapshots fra sekvensen som kjører, til datamaskinens harddisk.

Enkeltbildene vises umiddelbart i Skjermdumper-området etter at du har klikket på dem. 
Lagringsplasseringen for sekvensene og enkeltbildene kan spesifiseres i konfigurasjonen av 
VIP X1600-modulen (se Avsnitt 5.32.17 Bane for JPEG- og MPEG-filer, Side 86).

6.7.1 Skrive ut en skjermdump
Du kan vise og skrive ut lagrede skjermdumper individuelt.
1. Klikk på en forhåndsvisning i Skjermdumper-området. Et nytt vindu åpnes.
2. Klikk på Skriv ut-knappen for å starte utskriften.
3. Klikk på lukkeknappen X på tittellinjen i vinduet for å lukke vinduet.

Sikkerhetskopier en sekvens til harddisken på datamaskinen. 

Sikkerhetskopier et enkeltbilde til harddisken på datamaskinen. 
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6.8 Installere Player
Du kan spille av lagrede videosekvenser ved hjelp av Player fra Bosch Security Systems, som 
kan installeres fra produkt-CDen som følger med (seAvsnitt 3.1 Levering av VIP X1600-sokkel, 
Side 11).

1. Sett installasjons-CDen inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis CDen ikke starter 
automatisk, åpner du CDen i Windows Utforsker og dobbeltklikker på index.html-filen for 
å starte menyen.

2. Fra listefeltet øverst velger du språket du vil ha, og klikker på Tools i menyen.
3. Klikk på alternativet Archive Player. Installeringen starter. Følg instruksjonene i 

installeringsprogrammet. Archive Player installeres samtidig som Player.
4. Når installeringen er fullført, finner du to nye ikoner på skrivebordet for Player og Archive 

Player.
5. Start Player ved å dobbeltklikke på Player-ikonet.

i
MERKNAD! 
Hvis du vil spille av lagrede sekvenser ved hjelp av Player, må egnet MPEG ActiveX-
programvare være installert på datamaskinen.
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6.9 Hardwarekoblinger mellom videoservere
Du kan enkelt koble en VIP X1600 til tilkoblede kameraer som sender, og en egnet MPEG-4-
kompatibel hardwaredekoder (for eksempel VIP XD) med en tilkoblet monitor som mottaker i 
et Ethernet-nettverk. På denne måten er det mulig å dekke lange avstander uten behov for 
større installasjoner eller kablingsarbeid.

6.9.1 Installering
Kompatible videoservere er konstruert for å kobles til hverandre automatisk, avhengig av at de 
er konfigurert riktig. De må bare være en del av et lukket nettverk. Gjør følgende hvis du vil 
installere enheten:
1. Koble enhetene til det lukkede nettverket ved hjelp av Ethernet-kabler.
2. Koble dem til strømkilden.

6.9.2 Tilkobling
Det finnes tre alternativer for å opprette en tilkobling mellom en sender og en kompatibel 
mottaker i et lukket nettverk:
– en alarm
– et terminalprogram
– Internet Explorer

6.9.3 Koble til ved alarm
Med riktig konfigurasjon opprettes det automatisk en tilkobling mellom senderen og 
mottakeren når en alarm utløses (se Avsnitt 5.22 Alarmtilkoblinger, Side 60). Etter en kort 
periode vises videobildet i sanntid fra senderen på den tilkoblede monitoren.
Dette alternativet kan også brukes til å koble til en sender og en kompatibel mottaker til 
alarminngangen ved hjelp av en tilkoblingsbryter. Du trenger ikke en datamaskin for å 
opprette forbindelsen i dette tilfellet.

i
MERKNAD! 
Senderen og mottakeren må befinne seg på samme subnett for at det skal kunne opprettes en 
hardwaretilkobling.

i
MERKNAD! 
Kontroller at enheten er konfigurert for nettverksmiljøet, og at den riktige IP-adressen for den 
eksterne plasseringen som skal kontaktes hvis alarmen går, er angitt på konfigurasjonssiden 
Alarmtilkoblinger (se Avsnitt 5.22 Alarmtilkoblinger, Side 60). 

i
MERKNAD! 
Tilkobling med en nettleser beskrives i håndboken til den relevante enheten som skal brukes 
som mottaker, for eksempel VIP XD.
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6.9.4 Koble til med et terminalprogram
En rekke krav må oppfylles hvis systemet skal fungere med et terminalprogram (se 
Avsnitt 8.8 Kommunikasjon med terminalprogrammet, Side 116).
1. Start terminalprogrammet og skriv inn kommandoen 1 i hovedmenyen for å bytte til IP-

menyen.
2. Skriv inn kommandoen 4 i IP-menyen hvis du vil endre den eksterne IP-adressen, og skriv 

deretter inn IP-adressen til den VIP X1600-modulen du vil koble til.
3. Angi kommandoen 0 for å gå tilbake til hovedmenyen, og angi deretter kommandoen 4 for 

å bytte til Rcp+-menyen.
4. I Rcp+-menyen skriver du inn kommandoen 5 hvis du vil aktivere den automatiske 

tilkoblingen.

6.9.5 Avslutte tilkoblingen med et terminalprogram
1. Start terminalprogrammet, og skriv inn kommandoen 4 i hovedmenyen for å bytte til 

Rcp+-menyen.
2. I Rcp+-menyen skriver du inn kommandoen 5 hvis du vil deaktivere den automatiske 

tilkoblingen.
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6.10 Drift ved hjelp av programvaredekodere
VIP X1600-videoserveren kombineres med VIDOS for å gi en systemløsning med høy yteevne.
VIDOS er en programvarepakke for drift, kontroll og behandling av ITV-installasjoner (f.eks. 
overvåkningssystemer) på eksterne steder. Den kjører på operativsystemet Microsoft 
Windows. Den er hovedsakelig konstruert for dekoding av video-, lyd- og kontrolldata som 
mottas fra en ekstern sender.
Det er mange tilgjengelige alternativer for bruk og konfigurasjon når du bruker en VIP X1600 
med VIDOS. Se i dokumentasjonen for programvaren hvis du vil ha mer informasjon.

Et annet program som støtter VIP X1600, er Bosch Video Management System.
Bosch Video Management System er en sikkerhetsløsning for IP-video som gjør det mulig å 
administrere digital video, lyd og data sømløst via et IP-nettverk. Det ble utviklet til å brukes 
sammen med Bosch CCTV-produkter som én komponent for et omfattende 
administrasjonssystem innenfor videosikkerhet. Du kan bruke dette systemet til å integrere de 
eksisterende komponentene i et system som er enkelt å håndtere, eller i hele Bosch-serien, 
slik at du kan dra nytte av en komplett sikkerhetsløsning basert på den nyeste teknologien og 
mange års erfaring.

VIP X1600-videoserveren er også utformet for bruk med den digitale opptakeren DiBos 8.
DiBos 8 kan ta opp opptil 32 video- og lydstreamer og er tilgjengelig som IP-programvare eller 
som en hybrid DVR med ekstra analogt kamera og lydinnganger. DiBos støtter de fleste 
funksjonene på VIP X1600-videoserveren, for eksempel reléaktivering, fjernkontroll av 
eksterne enheter og ekstern konfigurasjon. DiBos 8 kan bruke alarminngangene til utløsing av 
hendelser. Ved utløsing av MOTION+-bevegelsesdetektoren blir de aktiverte cellene tatt opp 
for å kunne bruke intelligent bevegelsesdeteksjon.
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7 Vedlikehold og oppgraderinger

7.1 Teste nettverkstilkoblingen 
Du kan bruke ping-kommandoen til å kontrollere tilkoblingen mellom to IP-adresser. På denne 
måten kan du teste om en enhet i nettverket er aktiv.
1. Åpne DOS-kommandomeldingen.
2. Skriv inn ping etterfulgt av IP-adressen til enheten.
Hvis enheten blir funnet, vises treffene som Reply from ..., etterfulgt av antallet byte som ble 
sendt, og overføringstiden i millisekunder. Hvis ikke får du ikke tilgang til enheten via 
nettverket. Mulige årsaker:
– VIP X1600-modulen er ikke ordentlig koblet til nettverket. Kontroller kabeltilkoblingen i 

dette tilfellet.
– VIP X1600-modulen er ikke integrert i nettverket på riktig måte. Kontroller IP-adressen, 

subnettmasken og gateway-adressen.

7.2 Tilbakestill enhet
Du kan bruke knappen Tilbakestill til standardinnstillinger for å gjenopprette en VIP X1600-
modul til de opprinnelige innstillingene. Endringer i innstillingene overskrives av 
standardinnstillingene. En tilbakestilling kan være nødvendig hvis enheten f.eks. har ugyldige 
innstillinger som hindrer den fra å fungere optimalt.

1. Sikkerhetskopier om ønskelig den gjeldende konfigurasjonen ved hjelp av knappen Last 
ned på konfigurasjonssiden Vedlikehold (se Avsnitt 5.36 Vedlikehold, Side 89).

2. Ved hjelp av et spisst objekt trykker du på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger 
under den oransje terminalblokken til LED-lampen for modulen på det fremre panelet for 
VIP X1600 blinker rødt (se Avsnitt 3.5 Tilkoblinger og skjermer, Side 16). Alle 
modulinnstillingene settes tilbake til standardinnstillingene.

3. Endre IP-adressen til VIP X1600-modulen om nødvendig.
4. Konfigurer modulen slik at den oppfyller dine krav.

!
FORSIKTIG! 
Alle konfigurerte innstillinger slettes under en tilbakestilling.
Sikkerhetskopier om ønskelig den gjeldende konfigurasjonen ved hjelp av knappen Last ned 
på konfigurasjonssiden Vedlikehold (se Avsnitt 5.36 Vedlikehold, Side 89).

i
MERKNAD! 
Etter en tilbakestilling kan VIP X1600-modulen bare nås via standard-IP-adressen. IP-adressen 
kan endres slik det er beskrevet i kapitlet Installasjon (se Avsnitt 4.6 Oppsett ved hjelp av 
Configuration Manager, Side 23).
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7.3 Reparasjoner

Kontroller at alt vedlikehold eller reparasjonsarbeid utføres av kvalifisert personell 
(elektromontører eller spesialister på nettverksteknologi). Hvis du er i tvil, bør du ta kontakt 
med din forhandlers servicesenter.

7.4 Overføring og avhending
VIP X1600, VIP X1600-sokkelen eller en VIP X1600-modul skal bare avhendes sammen med 
denne installerings- og brukerhåndboken.
Bosch-produktet ditt er konstruert og produsert med materialer og komponenter av høy 
kvalitet som kan gjenvinnes og brukes på nytt.

Dette symbolet betyr at det elektriske og elektroniske utstyret skal avhendes separat fra annet 
husholdningsavfall når det er utbrukt.
Det finnes forskjellige innsamlingssystemer for brukte elektriske og elektroniske produkter 
innenfor EU. Avhend utstyret ved det lokale avfalls- og gjenvinningssenteret.

!
FORSIKTIG! 
Ikke endre noen av komponentene i VIP X1600-modulen eller VIP X1600-sokkelen. Enheten 
inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.
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8 Tillegg

8.1 Feilsøking
Hvis du ikke klarer å rette en feil, kontakter du leverandøren eller systemintegratoren eller går 
direkte til kundeservice hos Bosch Security Systems.
Du kan vise et utvalg av informasjon om enhetsversjonen på siden Versjonsinformasjon (se 
Avsnitt 5.31 Versjonsinformasjon, Side 83). Merk deg denne informasjonen før du tar kontakt 
med kundeservice. Du kan laste ned en intern vedlikeholdslogg fra enheten på siden 
Vedlikehold hvis du vil sende den til kundeservice via e-post (se 
Avsnitt 5.36.4 Vedlikeholdslogg, Side 90).

Følgende tabeller er ment til å hjelpe deg med å identifisere årsakene til feil og korrigere dem 
der det er mulig.
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8.2 Generelle feil

Feil Mulig årsak Anbefalt løsning

Ingen tilkobling mellom 
modulen og 
terminalprogrammet.

Feil kabeltilkoblinger. Kontroller alle kabler, støpsler, 
kontakter, terminaler og 
tilkoblinger.

Datamaskinens grensesnitt er 
ikke tilkoblet.

Kontroller det andre serielle 
grensesnittet.

Grensesnittparametrene 
stemmer ikke overens.

Hvis det er nødvendig, kan du 
velge et annet grensesnitt og 
kontrollere at datamaskinens 
grensesnittparametere 
samsvarer med modulens 
grensesnittparametere. Prøv 
med følgende 
standardparametere: 
19 200 baud, 8 databiter, ingen 
paritet, 1 stoppbit. Deretter 
kobler du enheten fra 
strømkilden og kobler den til 
igjen etter noen få sekunder.

Ingen bildeoverføring til 
ekstern stasjon.

Kamerafeil. Koble den lokale monitoren til 
kameraet og kontroller 
kamerafunksjonen.

Defekte kabeltilkoblinger. Kontroller alle kabler, støpsler, 
kontakter og tilkoblinger.

Tilkobling ikke etablert, 
bilde overføres ikke.

Modulens konfigurasjon. Kontroller alle 
konfigurasjonsparametrene.

Feilaktig installering. Kontroller alle kabler, støpsler, 
kontakter og tilkoblinger.

Feil IP-adresse. Kontroller IP-adressene 
(terminalprogram).

Feil dataoverføring innenfor 
LAN.

Kontroller dataoverføringen med 
ping.

Maksimalt antall tilkoblinger er 
nådd.

Vent til det finnes en ledig 
tilkobling, og kall deretter opp 
senderen igjen.

Ingen lydoverføring til 
ekstern stasjon.

Feil på hardware. Kontroller at alle tilkoblede 
lydenheter fungerer som de skal.

Defekte kabeltilkoblinger. Kontroller alle kabler, støpsler, 
kontakter og tilkoblinger.

Feil konfigurasjon. Kontroller lydparameterne på 
sidene for lydkonfigurasjon og 
Konfig. av sanntidsside.
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8.3 Feil med iSCSI-tilkoblinger

Modulen rapporterer ikke 
en alarm.

Alarmkilden er ikke valgt. Velg en mulig alarmkilde på 
konfigurasjonssiden 
Alarmkilder.

Ingen spesifiserte alarmsvar. Spesifiser det ønskede 
alarmsvaret på 
konfigurasjonssiden 
Alarmtilkoblinger, og endre IP-
adressen hvis det er nødvendig.

Det er ikke mulig å 
kontrollere kameraer eller 
andre enheter.

Kabeltilkoblingen mellom det 
serielle grensesnittet og den 
tilkoblede enheten er ikke riktig.

Kontroller alle 
kabeltilkoblingene, og pass på at 
alle støpsler sitter godt.

Grensesnittparametrene 
samsvarer ikke med 
grensesnittparametrene i den 
andre tilkoblede enheten.

Kontroller at innstillingene til 
alle involverte enheter er 
kompatible.

Modulen fungerer ikke 
etter opplasting av 
firmware.

Det oppstod strømbrudd under 
programmering av firmwarefilen.

Modulen bør kontrolleres av 
kundeservice og skiftes ut hvis 
det er nødvendig.

Feil firmwarefil. Skriv inn IP-adressen til modulen 
etterfulgt av /main.htm i 
nettleseren, og last opp på nytt.

Feil Mulig årsak Anbefalt løsning

Feil Mulig årsak Anbefalt løsning

Etter at du kobler til 
iSCSI-målet, vises det 
ingen LUNer.

Feil LUN-tilordning under 
konfigurasjon av iSCSI-system.

Kontroller konfigurasjonen av 
iSCSI-systemet og koble til igjen.

Etter at du har koblet til 
iSCSI-målet, vises LUN 
FAIL under en node.

LUN-listen kan ikke leses, 
ettersom den ble tilordnet til feil 
nettverksgrensesnitt.

Kontroller konfigurasjonen av 
iSCSI-systemet og koble til igjen.

LUN-tilordning er ikke 
tilgjengelig.

Noen iSCSI-systemer støtter 
ikke bruk av en 
initiatorforlengelse.

Slett initiatorforlengelsen på 
konfigurasjonssiden iSCSI.
Bosch Security Systems Installerings- og brukerhåndbok  V3.5 | 2007.12



114 no | Tillegg VIP X1600
8.4 LED-lamper
VIP X1600-nettverksvideoserveren er utstyrt med flere LED-lamper som viser driftsstatusen og 
kan gi indikasjoner på mulige feil:

8.4.1 RJ45-kontakter 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Modul 1 / modul 2 / modul 3 / modul 4

8.4.3 Strømforsyning/feil

8.5 Prosessorbelastning
Hvis du får tilgang til VIP X1600 via nettleseren, ser du indikatorene for modulens 
prosessorbelastning øverst til venstre i vinduet ved siden av produsentens logo.

Når musepekeren beveges over én av de to grafikkindikatorene, vises statusen til den 
tilhørende prosessoren sammen med de numeriske verdiene. Denne informasjonen kan hjelpe 
deg med å feilsøke eller fininnstille enheten.

Grønn LED-lampe lyser ikke: Ingen nettverkstilkobling.

Grønn LED-lampe lyser: Nettverkstilkobling opprettet.

Oransje LED-lampe blinker: Data overføres via nettverket.

Lyser ikke: Sporet er ikke opptatt.

Lyser grønt: VIP X1600modulen er slått på.

Blinker grønt: Det blir gitt tilgang til VIP X1600-modulen.

Blinker rødt: Oppstart pågår.

Lyser rødt: Feil på VIP X1600-modulen, for eksempel på grunn av en 
mislykket firmwareopplasting.

Lyser ikke: VIP X1600 er slått av.

Lyser grønt: Oppstart fullført, VIP X1600 er klar til bruk.

Blinker rødt: Feil i vifter eller redundant strømforsyningsenhet.
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8.6 Serielt grensesnitt
Alternativene for å bruke det serielle grensesnittet inkluderer overføring av gjennomsiktige 
data, kontrollere tilkoblede enheter eller bruke enheten med et terminalprogram. 
Det serielle grensesnittet støtter overføringsstandardene RS232, RS422 og RS485. Modusen 
som brukes, er avhengig av den gjeldende konfigurasjonen (se Avsnitt 5.27 COM1, Side 73). 
Tilkoblingen skjer via terminalblokken.

8.7 Terminalblokk
Terminalblokken har flere kontakter for:
– 4 alarminnganger
– 4 reléutganger
– seriell dataoverføring
Kontaktene er delt inn i tre kontaktblokker for å gjøre dem enklere å bruke.

8.7.1 Pinnetildeling
Pinnetildelingen til det serielle grensesnittet avhenger av grensesnittmodellen som brukes (se 
Avsnitt 5.27 COM1, Side 73).

Koble hver alarminngang til en jordet kontakt (GND) når du kobler til alarminngangene.

Kontakt RS232-modus RS422-modus RS485-modus

CTS CTS (fjern for å sende) RxD- (motta data minus) Data-

TXD TxD (send data) TxD- (send data minus)

RXD RxD (motta data) RxD+ (motta data pluss) Data+

RTS RTS (klar til å sende) TxD+ (send data pluss)

GND GND (jordet) — —

Kontakt Funksjon

IN1 Inngangsalarm 1

IN2 Inngangsalarm 2

IN3 Inngangsalarm 3

IN4 Inngangsalarm 4

GND Jording

R1 Reléutgang 1

R2 Reléutgang 2

R3 Reléutgang 3

R4 Reléutgang 4
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8.8 Kommunikasjon med terminalprogrammet

8.8.1 Dataterminal
Hvis du ikke finner en VIP X1600-modul i nettverket eller tilkoblingen til nettverket avbrytes, 
kan du koble en dataterminal til VIP X1600-modulen for innledende oppsett og innstilling av 
viktige parametere. Dataterminalen består av en datamaskin med et terminalprogram.
Du trenger en seriell overføringskabel med en Sub-D-plugg med ni pinner for å koble til 
datamaskinen og åpne ender for tilkobling til terminalblokken til VIP X1600-modulen (se 
Avsnitt 8.7.1 Pinnetildeling, Side 115).
HyperTerminal, et kommunikasjonstilbehør som leveres med Microsoft Windows, kan brukes 
som terminalprogram.

1. Koble VIP X1600 fra Ethernet-nettverket før du jobber med terminalprogrammet.
2. Koble det serielle grensesnittet til VIP X1600-modulen ved hjelp av et av de tilgjengelige 

serielle grensesnittene på datamaskinen.

8.8.2 Konfigurere terminalen
Før terminalprogrammet kan kommunisere med VIP X1600-modulen, må 
overføringsparametrene samsvare. Foreta følgende innstillinger for terminalprogrammet:
– 19 200 bps
– 8 databit
– ingen paritetskontroll
– 1 stoppbit
– ingen protokoll

8.8.3 Kommandoinnganger
Når tilkoblingen har blitt opprettet, må du logge på VIP X1600-modulen hvis du vil ha tilgang til 
hovedmenyen. Du kan få tilgang til andre undermenyer og funksjoner ved hjelp av 
kommandoer på skjermen.
1. Slå av det lokale ekkoet, hvis det er nødvendig, slik at de angitte verdiene ikke gjentas på 

displayet.
2. Angi én kommando om gangen.
3. Når du har skrevet inn en verdi (for eksempel en IP-adresse), kontrollerer du tegnene du 

har skrevet inn, før du trykker på Enter for å overføre verdiene til VIP X1600-modulen.

i
MERKNAD! 
Informasjon om å installere og bruke HyperTerminal finnes i håndbøkene eller i den 
elektroniske hjelpen for MS Windows. 
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8.8.4 Tildele en IP-adresse
Hvis du vil bruke en VIP X1600-modul i nettverket, må den tildeles en IP-adresse som er gyldig 
for nettverket.
Den følgende standardadressen forhåndsinnstilles på fabrikken: 192.168.0.1
1. Start et terminalprogram, f.eks. HyperTerminal.
2. Angi brukernavnet service. Terminalprogrammet viser hovedmenyen.
3. Angi kommandoen 1 for å åpne IP-menyen.

4. Angi 1 igjen. Terminalprogrammet viser den aktuelle IP-adressen, og du blir bedt om å 
skrive inn en ny IP-adresse.

5. Angi den ønskede IP-adressen og trykk på Enter. Terminalprogrammet viser den nye IP-
adressen.

6. Bruk kommandoene som vises, til eventuelle ekstra innstillinger som du har behov for.

8.8.5 Start på nytt
Avbryt strømforsyningen til VIP X1600 en kort periode for å starte på nytt (koble 
strømforsyningsenheten fra strømnettet, og slå på igjen etter noen få sekunder).

8.8.6 Tilleggsparametere
Du kan bruke terminalprogrammet til å kontrollere andre grunnleggende parametere og endre 
dem der det er nødvendig. Bruk kommandoene på skjermen i de forskjellige undermenyene 
hvis du vil endre parametrene.

i
MERKNAD! 
Start på nytt for å aktivere den nye IP-adressen, en ny subnettmaske eller en gateway-adresse.
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9 Glossar

Symboler

10/100/1000 Base-T IEEE-802.3-spesifikasjon for Ethernet på 10, 100 eller 1000 mbps

802.1x IEEE 802.1x-standarden gir en generell metode for godkjenning og autorisering på IEEE-802-
nettverk. Godkjenning utføres via godkjenningslederen, som kontrollerer den overførte 
godkjenningsinformasjonen ved hjelp av en godkjenningsserver (se RADIUS-server) og 
godkjenner eller avslår tilgang til de tilgjengelige tjenestene (LAN, VLAN eller WLAN) deretter.

A

ARP Address Resolution Protocol er en protokoll som tilordner MAC- og IP-adresser.

B

Baud Målingsenhet for hastighet på dataoverføring

bps Biter per sekund, den faktiske datahastigheten

C

CIF Common Intermediate Format, videoformat med 352 × 288/240 piksler

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol bruker en passende server til dynamisk tilordning av en 
IP-adresse og andre konfigurasjonsparametre til datamaskiner på et nettverk (Internett eller 
LAN).

DNS Domain Name Service (domenenavntjeneste)

F

FTP File Transfer Protocol (filoverføringsprotokoll)

Full dupleks Dataoverføring i begge retninger samtidig (sende og motta)

G

GoP Group of Pictures (gruppe med bilder)

H

HTTP Hypertext Transfer Protocol: protokoll for overføring av data via et nettverk

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure koder og godkjenner kommunikasjon mellom nettserver 
og nettleser

I

ICMP Internet Control Message Protocol
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ID Identifikasjon: en bokstavstreng som kan maskinleses

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IGMP Internet Group Management Protocol

Internett-protokoll Hovedprotokollen som brukes på Internett, vanligvis sammen med TCP (Transfer Control 
Protocol): TCP/IP

IP Se Internett-protokoll

IP-adresse Et 4-bytenummer som definerer hver enhet unikt på Internett. Det skrives vanligvis med 
punktum som deletegn, for eksempel 209.130.2.193.

iSCSI Lagring over IP-prosessen for lagringsnettverk. Spesifiserer hvordan lagringsprotokollene 
drives over IPen.

ISDN Integrated Services Digital Network

J

JPEG En kodingsprosess for stillbilder (Joint Photographic Experts Group)

K

kbps Kilobit per sekund, den faktiske datahastigheten

L

LAN Se Lokalt nettverk

Lokalt nettverk Et kommunikasjonsnettverk som betjener brukere innenfor et begrenset geografisk område, 
f.eks. en bygning eller et universitetsområde. Det kontrolleres av et nettverksoperativsystem 
og bruker en overføringskontroll.

LUN Logical Unit Number er en logisk driver i iSCSI-lagringssystemer

M

MAC Media Access Control

MIB Management Information Base er en samling informasjon for ekstern betjening ved bruk av 
SNMP-protokollen.

MPEG-4 En videreutvikling av MPEG-2, utformet for å overføre audiovisuelle data ved svært lave 
overføringshastigheter (for eksempel over Internett)

MSS Maximum Segment Size er maksimalt byteantall for brukerdata i en datapakke

N

Nettverksmaske En maske som viser hvilken del av en IP-adresse som er nettverksadressen, og hvilken del som 
er vertsadressen. Den skrives vanligvis med punktum som deletegn, for eksempel 
255.255.255.192.

NTP Network Time Protocol er en standard for synkronisering av datasystemklokkene via 
pakkebaserte kommunikasjonsnettverk. NTP bruker den tilkoblingsfrie nettverksprotokollen 
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UDP. Denne ble utviklet spesielt for at tid skal kunne sendes på en pålitelig måte via nettverk 
med ulik pakkekjøretid (ping).

P

Parametere Verdier som brukes til konfigurasjon.

Q

QCIF Quarter CIF, videoformat med 176 × 144/120 piksler

R

RADIUS-server Remote Authentication Dial-In User Service er en klient-server-protokoll for godkjenning, 
autorisering og rapportering av brukere med oppringingstilkoblinger på et 
datamaskinnettverk. RADIUS er de facto-standarden for sentralisert godkjenning av 
oppringninger via modem, ISDN, VPN, trådløst LAN (se 802.1x) og DSL.

RFC 868 En protokoll for å synkronisere datamaskinklokkene over Internett.

RS232/RS422/RS485 Standarder for seriell dataoverføring

RTP Realtime Transport Protocol er en overføringsprotokoll for bilde og lyd i sanntid

S

SNIA Storage Networking Industry Association er tilknytning mellom selskaper som definerer iSCSI-
standarden.

SNMP Simple Network Management Protocol er en protokoll for nettverksstyring som brukes til å 
styre og overvåke nettverkskomponenter.

SNTP Simple Network Time Protocol er en forenklet versjon av NTP (se NTP)

SSL Secure Sockets Layer er en krypteringsprotokoll for dataoverføring i IP-baserte nettverk.

Subnettmaske Se Nettverksmaske

T

TCP Transfer Control Protocol

Telnet Påloggingsprotokoll som brukerne kan få tilgang til en ekstern datamaskin (vert) på Internett 
med.

TLS Transport Layer Security: TLS 1.0 og 1.1 er standard avansert utvikling av SSL 3.0 (se SSL)

TTL Time-To-Live, livssyklusen til en datapakke i overføringer mellom stasjoner.

U

UDP User Datagram Protocol

URL Uniform Resource Locator

UTP Uisolert tvunnet parkabel
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W

WAN Se Stornettverk

Stornettverk En langdistansekobling som kan brukes til å forlenge eller koble til eksternt plasserte LAN.
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10 Spesifikasjoner

10.1 VIP X1600-sokkel

Driftsspenning 12 V DC, redundant

Strømforbruk Maks. 60 W med 4 VIP X1600-moduler

LAN-grensesnitt 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, automatisk justering,
halv/full dupleks, RJ45

Skjermer 5 × LED (statusmoduler, drift/feil), 
2 × LED (nettverkstilkoblinger, dataoverføring)
på alle LAN-grensesnitt

Termisk verdi Maks. 205 BTU/h

Driftsforhold Temperatur: 0 til +50 °C / +32 til +122 °F,
relativ luftfuktighet: 20 til 80 %, ikke-kondenserende,
høyde 0 til 3,000 m / 1,86 mi

Godkjenninger 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 kapittel 1 del 15

Mål (H × B × D) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 tommer, 
inkludert BNC-modultilkoblinger

Vekt Cirka 4 kg / 8,82 lb med 4 VIP X1600-moduler
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10.2 VIP X1600-modul

Driftsspenning Forsyning via VIP X1600-sokkelkapsling

Strømforbruk Maks. 12 W

Datagrensesnitt 1 × RS232/RS422/RS485, toveis, innstikksterminal

RAM-minne 8 MB per kanal

Alarminnganger 4 × innstikksterminaler (ikke-isolert låsekontakt), maksimal 
aktiveringsmotstand på 10 ohm

Reléutganger 4 × innstikksterminaler, 30 Vp-p, 2 A, 8 kontakter

Videoinnganger 4 × BNC-kontakt 0,7 til 1,2 Vp-p, 75 ohm, PAL/NTSC

Lydinnganger (Linje inn) Bare lydversjoner:
2 × 3,5 mm / 0,14 tommer stereokontakt, mono
5,5 Vp-p maks., impedans 9 kOhm typ.

Termisk verdi 41 BTU/h

Driftsforhold Temperatur: 0 til +50 °C / +32 til +122 °F,
relativ luftfuktighet: 20 til 80 %, ikke-kondenserende,
høyde 0 til 3,000 m / 1,86 mi

Godkjenninger 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 kapittel 1 del 15

Vekt Cirka. 120 g / 0,27 lb
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10.3 Protokoller/standarder

10.4 Bildeoppdateringshastighet

Videostandarder PAL, NTSC

Videokodingsprotokoller MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Videodatahastighet 9,6 kbps til 6 Mbps

Bildeoppløsninger (PAL/NTSC) 704 × 576/480 piksler (4CIF/D1)
704 × 288/240 piksler (2CIF)
464 × 576/480 piksler (2/3 D1)
352 × 576/480 piksler (1/2 D1)
352 × 288/240 piksler (CIF)
176 × 144/120 piksler (QCIF)

Total forsinkelse 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, 
ingen nettverksforsinkelse)

Bildeoppdateringshastighet Maks. 25/30 ips

Nettverksprotokoller RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, IGMP V2, 
IGMP V3, ICMP, ARP, SNTP, SNMP (V1/V2c/V3 MIB-II), 
802.1x

Bare lydversjoner:

Lydkodingsprotokoll G.711, 300 Hz til 3,4 kHz

Lydsamplingshastighet 8 kHz

Lyddatahastighet 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
Bosch Security Systems Installerings- og brukerhåndbok  V3.5 | 2007.12



126 no | Spesifikasjoner VIP X1600
V3.5 | 2007.12 Installerings- og brukerhåndbok Bosch Security Systems



VIP X1600 Indeks | no 127
11 Indeks
A
Aktivere opptaket 58
Aktiveringsnøkkel 88
Aktuator 22
Alarm 16, 31, 97
Alarm-e-post 68
Alarminngang 22
Alarmkilder 59
Alarmmelding 31
Alarmsensorer 56
Alarmspor 54
Alarmsporstørrelse 54
Antall tilkoblinger 26, 95
Automatisk nøkkelskifte 82
Autotilkobling 62
Avslutning 42
Avspilling 101
Avspillingsknapp 102
B
Baud 74
Betingelser for installering 17
Bevegelsesdetektor 63
Bildeinnstillinger 36
Bildekvalitet 80
Bildeoppløsning 99
Bildevalg 96
Bokmerker 103
Brannmur 61, 76
Bruk 9, 93
Brukernavn 32
C
COM1 73
D
Databiter 74
Datagrensesnitt 22
Dataterminal 116
Dato 33
Datoformat 33
Direktiv om lav spenning 8
Domekamera 22
Dual streaming 13, 37
E
Ekko 116
Ekstern kontroll 97
Elektromagnetisk kompatibilitet 8
Endringer 28, 52
Endringer i lysnivå 64
Enhetsdato 33
Enhets-ID 29
Enhetsidentifikasjon 29
Enhetsklokkeslett 33
Enhetsnavn 29
E-post 68
EPROM 89
F
Falske alarmer 64
Fare 9
Ferie 58

Fjernkontroll 14
Følsomhet for bevegelsesdetektor 65, 66
Formater 54
Forskrifter 7
FTP-server 44, 45
Funksjonstest 91
G
Gateway 76
Generelt passord 61
Gjennomsiktig 73
Grensesnitt 115
Grensesnittmodus 74
H
Hendelseslogg 86, 98
Hovedfunksjoner 15
HTTP-port 76
HTTPS-port 77
I
Identifikasjon 8, 29
IEEE 802.1x 78
IGMP 79
Indikator for prosessorbelastning 114
Installere i et koblingsskap 17, 19
Installering 9, 17
Installeringssted 17
Installeringsutstyr 19
Intern klokke 33
IP-adresse 76, 117
IP-adresse for tidsserver 35
iSCSI-innstillinger 47
J
JPEG-format 44
JPEG-opplasting 44
JPEG-opplastingsintervall 45
K
Kamera 74
Kameraer 21
Kameranavn 30
Kameravalg 96
Kildetype 42
Klokkeslett 30, 33
Koble til alarm 60
Koder 56
Koding 13, 81
Kodingsprotokoll 77
Konfigurasjon 25, 90
Konfigureringsmodus 27
Kontinuerlig opptak 56
Kontrast 36
Kontroll 73
Kontrollere en avspilling 102
Kontrollfunksjoner 97
Konvensjoner 7
L
Lagre hendelseslogg 86
Lagre systemlogg 86
Lagringsinformasjon 46, 49
Lagringsmedium 46
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Last opp firmware 89
Leveringsomfang 11
Lineær modus 53, 54
Lisenser 88
Low-pass-filter 36
Lydinngang 16
Lydinnganger 21
Lydinnstillinger 43
Lydkildevalg 43
Lydoverføring 85
Lydstream ved alarm 62
Lydtilkoblinger 16
Lysrefleksjoner 64
Lysstyrke 36
M
Måldatahastighet 40
Medieavspilling 101
Metning 36
Mottaker 13
Mottakerpassord 61
MPEG ActiveX 25, 93, 105
MPEG-4-koder 37
MTU-verdi 76, 77
Multicast-adresse 80
Multicast-funksjon 13
Multicasting 79
Multicast-tilkobling 76, 79
Multi-unicast 79
N
Navigering 28
Nedlasting av konfig. 90
Nettleservindu 95
Nettverk 21, 75
Nettverkskontroll 109
Nettverkstilkobling 16
O
Objektstørrelse for bevegelsesdetektor 65
Opprette en partisjon 51
Opprette kontakt 22
Opprette partisjoner 50
Opprette tilkobling 26, 94
Opptak av alarmspor 56
Opptaksprofiler 55
Opptaksprogram 100
Opptaksstatus 58
Opptakstidsplanlegger 57
Overføringshastighet 74
Overføringsparametere 116
Overføringsprotokoll 61, 76
Overføringsstandarder 22, 115
Oversikt over funksjonene 13
P
Parametere 24, 117
Paritetskontroll 74
Partisjon 50
Partisjonsstatus 52
Passord 27, 32, 95
Pinnetildeling 115
Player 105
Port 76, 80

Produktnavn 84
Produsentlogo 84
Profiler 37
Profiler etter alarm 56
Profilkonfigurasjon 39
Programvaredekoder 108
Prosessorbelastning 114
Protokoll 74
R
RADIUS 78
Redigere en partisjon 53
Relé 16, 22
Reléutgang 71
Reléutganger 22
Reparasjon 9, 110
Ringmodus 53, 54
Ruter 80
S
Sabotasjedeteksjon 66
Sanntidsbilder 25, 93
Sanntidsside 84
Sensorfelt 65, 67
Seriell port-funksjon 73
Serielt grensesnitt 16
Serienummer 8
Signalkilde 22
Sikkerhet 9
Sikkerhetskopi 104
Skjermoppløsning 12, 25, 93
Slette opptak 54
SMS 68
Snapshots 14, 99
SNMP 78
SNTP-server 35
Sommertid 34
Språk 33
SSL-koding 62
SSL-sertifikat 90
Standard 40
Standard for bevegelsesdetektor 63
Standardinnstillinger 55, 63
Standardkamera 62
Standardprofil 40, 56
Standardverdier for opptaksprofil 55
Start på nytt 24, 117
Stoppbiter 74
Streaming 80
Strøm av 23
Strøm på 23
Strømbryter 23
Strømforsyning 9, 23
Subnettmaske 76
Symboler 7
Synkroniser 33
Systemkrav 12, 25, 93
Systemlogg 86, 98
T
Ta opp videosekvenser 99
TCP 61, 76
Terminal 73
Termisk verdi 19
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Test 91
Tid etter alarm 56
Tidsserver 34
Tidsserverprotokoll 34
Tidssignal 34
Tidssone 34
Tilbakestill 109
Tilbakestille enhet 109
Tilkobling 25, 106
Tilkoblinger på det bakre panelet 16
TLS 77
Traps 78
TTL 80
U
UDP 61, 76
Unicast 79
URL 26, 94
Utløserrelé 72
V
Vannmerking 31
Vedlikehold 9
Velg område 65, 67
Velge en profil 37
Ventilasjon 19
Videoinngang 42
Videoinnholdsanalyse 63
Videosensor 63
Videospiller 42
Vis stempling 30
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