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u Čtyřkanálové nahrávání v reálném čase s technologií
H.264

u Zobrazení a nahrávání obrazu v rozlišení CIF, 2CIF
nebo 4CIF

u Vestavěný webový prohlížeč pro vzdálené zobrazení,
přehrávání, ovládání a konfiguraci

u Podpora výstupu VGA a výstupu analogových
monitorů (rozlišení až 1 280 × 1 024)

u Duální tok pro místní nahrávání a vzdálené zobrazení

Videorekordér řady 400 společnosti Bosch je
čtyřkanálový digitální rekordér, který využívá nejnovější
technologii komprese H.264. Díky vestavěnému
webovému serveru pro správu videodat
prostřednictvím webového rozhraní je zařízení
řady 400 plně integrované, samostatné řešení
videodat, které je připraveno k provozu hned po
vybalení.
Řada 400 se vyznačuje vysoce spolehlivým vestavěným
provedením, které minimalizuje náklady na údržbu a
provoz. Jednotka je vybavena čtyřmi audio vstupy a
DVD mechanikou pro zápis.

Přehled systému

Řada 400 společnosti Bosch využívá nejnovější
technologii komprese H.264, která umožňuje ještě
účinnější kompresi videodat. Zmenšuje se tak
potřebná velikost úložiště a šířka pásma a zároveň se
zlepší kvalita zvuku. Zařízení řady 400 nahrávají více
video- a audiosignálů a zároveň umožňují živé
zobrazení a přehrávání na více obrazovkách. Komplexní
vyhledávací a přehrávací funkce umožňují rychlé
vyvolání a zobrazení zaznamenaného videa.

Nahrávání
Důraz v provedení řady 400 je kladen na snadné
používání. Stačí jednoduše připojit kamery, zapnout
napájení a jednotka začne automaticky nahrávat.
Veškeré nahrávání probíhá na pozadí a není
vyžadována žádná akce ze strany obsluhy.
Díky kompresi H.264 je snížena velikost souboru
záznamů až o 30 % ve srovnání se standardním
formátem MPEG-4, aniž by došlo ke ztrátě kvality
obrazu. Videorekordér řady 400 společnosti Bosch
umožňuje nahrávání až 25 (PAL)/30 (NTSC) snímků za
sekundu na kanál v rozlišení CIF. Při snížení rychlosti
snímků je také možné nahrávání v rozlišení 2CIF
a 4CIF. Rychlost a kvalitu nahrávání lze nakonfigurovat
jednotlivě pro každý kanál, aby byla zajištěna
maximální flexibilita.
V případě potřeby je možné nahrávky poplachů (vstup
a pohyb) rozdělit na dva oddíly. Pro každý oddíl lze
poté samostatně zvolit režim přepisování.

Ovládání systémů s kopulovitým krytem
Zařízení řady 400 umožňují ovládání otáčení, naklánění
a transfokace (PTZ) pomocí sériového rozhraní RS‑232
a RS‑485. Jsou podporována zařízení PTZ včetně
modulárních zařízení AutoDome a zařízení AutoDome
Easy II společnosti Bosch.



Poplachy
Jednotka je vybavena rozsáhlými funkcemi pro
zpracování poplachů a ovládáním telemetrie. Mezi
funkce poplachu patří detekce pohybu v uživatelem
definovaných oblastech obrazu na libovolném
kamerovém vstupu.

Místní ovládání a provoz
Jednotku lze snadno ovládat a programovat pomocí
systému nabídek na obrazovce a to prostřednictvím
ovládacích tlačítek na předním panelu, myši nebo
dálkového ovládání. Dva monitorové výstupy zajišťují
zobrazení na celé obrazovce, zobrazení v kvadrantech
(pouze hlavní monitor) a sekvenční zobrazení.
Zadní panel je vybaven průchozími videovstupy a
videovýstupy s automatickým zakončením, audiovstupy
a výstupy a poplachovými vstupy a výstupy. Konektor
VGA zajišťuje výstup pro monitor A (hlavní monitor).
Pro monitor B je k dispozici jeden videovýstup CVBS
(pro sledování podrobností). Monitor A zobrazuje živý
obraz a přehrává digitální obraz na celé obrazovce
nebo v kvadrantech, přičemž umožňuje zastavení
a přiblížení obrazu. Monitor B zobrazuje živý obraz na
celé obrazovce.

Dálkové ovládání a provoz
Pomocí počítačového softwaru Control Center nebo
přes síť prostřednictvím vestavěné webové aplikace je
možné sledovat živý obraz, přehrávat záznamy a
provádět konfiguraci. Software Control Center lze také
používat s ostatními produkty společnosti Bosch,
včetně zařízení řad 600 a 700. Zařízení řady 400
mohou souběžně ovládat čtyři uživatelé.
Zařízení řady 400 společnosti Bosch zahrnuje kontrolu
pravosti pro místní i vzdálené přehrávání, čímž
zajišťuje integritu nahrávání. Pro přehrávání
zabezpečených videosouborů zařízení řady 400
společnosti Bosch slouží přehrávač Archive Player.

Mobilní zařízení
Zařízení řady 400 podporují protokol RTSP (Real Time
Streaming Protocol) pro vytváření toku dat v reálném
čase. To znamená, že živý obraz přenášený z jednotky
přes internet může být zobrazen vhodně
nakonfigurovanými mobilními zařízeními.

Funkce

Vlastnosti zařízení řady 400 společnosti Bosch:
• 4 průchozí kamerové vstupy s automatickým

zakončením
• 4 audio vstupy
• Souběžné živé sledování, nahrávání a přehrávání
• Port Ethernet 10/100 Base-T pro připojení místní

nebo rozlehlé sítě
• Sériové porty RS232 a RS485 pro komunikaci přes

sériové rozhraní
• Výstup VGA pro hlavní monitor a výstup CVBS pro

monitor pro sledování podrobností
• Široké možnosti nastavení kvality výstupu VGA
• Možnost zobrazení na celé obrazovce a v kvadrantech

v režimech živého obrazu a přehrávání

• Přehrávání jednoho nebo více kanálů při souběžném
zobrazení živého obrazu ostatních kanálů

• Monitor pro sledování podrobností se sekvenčním
přepínáním

• Audiovýstup (mono)
• Detekce pohybu
• Více režimů vyhledávání včetně inteligentního

vyhledávání (hledání pohybu v zaznamenaném
obrazu)

• 4 spínací (poplachové) vstupy a 4 poplachové výstupy
• Detekce ztráty videosignálu
• Akustická výstraha
• Otáčení, naklánění a transfokace kamery

prostřednictvím rozhraní RS485/RS232
• Podpora protokolů Bosch a Pelco
• Místní archivace přes rozhraní USB
• Místní archivace prostřednictvím vestavěné

vypalovačky disků DVD
• Podpora sledování živého obrazu na mobilních

zařízeních

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE Declaration of Conformity

USA FCC Declaration of Conformity

UL Declaration of Conformity

Kanada CSA Declaration of Conformity

Poznámky k instalaci/konfiguraci
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Konektory na zadní straně rekordéru digitálního
videorekordéru 400 (pokročilý model)

1. Vstupy pro kamery 8. Výstup monitoru B

2. Výstupy kamer 9. Síťový konektor RJ45

3. Audiovýstup 1
0.

Konektor RS232
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4. Audio vstupy 1
1.

Konektor RS485 pro
ovládání systémů
s kopulovitým krytem

5. Konektor napájení 1
2.

Poplachové výstupy

6. Konektor USB pro myš 1
3.

Poplachové vstupy

7. Výstup VGA pro
monitor A

  

Doporučená konfigurace počítače pro webovou
podporu

Operační systém Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7

Internetový
prohlížeč

Internet Explorer 7 nebo 8

Procesor Intel Core Duo 2,0 GHz nebo srovnatelný

Paměť RAM 2 048 MB

Volné místo na
pevném disku

10 MB

Grafická karta NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší

Videopaměť 256 MB

Síťové rozhraní 10/100-BaseT

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Jmenovité napájecí napětí a příkon

Napájecí vstup 120–230 V AC ±10 %, 0,5 A, 50/60 Hz

Obraz

Video norma SVGA
PAL/NTSC, automatická detekce

Rozlišení živého obrazu SVGA: 800 × 600, 1 024 × 768 nebo
1 280 × 1 024
PAL: 720 × 576, NTSC: 720 × 484 

Digitální zoom 2násobný

Automatické řízení
zisku (AGC)

Automatické řízení zisku pro každý
videovstup

Komprese H.264

Vstupy Kompozitní videosignál 1 Všš, 75 ohmů,
automatické zakončení

Výstupy Monitor A: VGA RGB
Monitor B: 1 Všš, 75 ohmů, synchronizace
0,3 V ±10 %

Zvuk

Vstupy Monofonní zdířka RCA, 1,0 Všš

Výstupy Monofonní zdířka RCA, 1,0 Všš

Komprese ADPCM

Vzorkovací kmitočet 16 kHz na kanál

Přenosová rychlost 8 bitů

Zpracování poplachů

Vstupy 4 vstupy, konfigurovatelné NO/NC,
maximální vstupní napětí 15 V DC

Výstupy 4 reléové výstupy, konfigurovatelné NO/NC,
maximální jmenovité napětí 30 V AC,
30 V DC, 0,5 A trvale

Řízení

RS232 Výstupní signály dle normy EIA/TIA‑232‑F,
max. vstupní napětí ±25 V

Podpora rozhraní
RS232

Zařízení Bosch s kopulovitým krytem přes
převodník RS232/Bi-phase

RS485 Výstupní signály dle normy RS485, max.
napětí signálu −8 až +12 V

Podpora rozhraní
RS485

Zařízení Bosch s kopulovitým krytem
a protokoly Pelco P a D

Konektory

Videovstupy 4 průchozí konektory BNC, automatické
zakončení

Monitor 1× VGA d-SUB, 1× BNC

Poplachové konektory Šroubovací vstupní svorky, průměr kabelu
AWG 26‑16 (0,13–1,5 mm)

Audio vstupy 4 konektory RCA (CINCH)

Audiovýstupy 1 konektor RCA (CINCH)

Ethernet Konektor RJ45, 10/100 BaseT dle normy
IEEE802.3

RS232 Konektor DB9 (zástrčka)

RS485 Šroubovací výstupní svorky, průměr kabelu
AWG 28‑16 (0,08–1,5 mm)

USB Konektor typu A
Vzadu konektor USB 1.1 pro myš
Vepředu konektor USB 2.0 pro myš nebo
paměťové zařízení USB

Ukládání

Pevný disk 1 pevný disk SATA, 500 GB

Nahrávání videa

Rychlost nahrávání (IPS – Images Per Second, snímky/s)

NTSC Max. 30 snímků/s na kanál,
konfigurovatelná:
30, 15, 7,5, 5, 3, 1

PAL Max. 25 snímků/s na kanál,
konfigurovatelná:
25, 12,5, 6,25, 5, 2,5, 1
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Kvalita nahrávání Nejlepší, vysoká, normální, nízká, nejnižší

Průměrná kapacita nahrávání

CIF, normální,
25/30 snímků/s

PAL: 550 hodin, NTSC: 685 hodin

CIF, normální,
6,25/7,5 snímku/s

PAL: 1 400 hodin, NTSC: 1 700 hodin

2CIF, normální,
12,5/15 snímků/s

PAL: 460 hodin, NTSC: 575 hodin

4CIF, normální,
6,25/7,5 snímku/s

PAL: 370 hodin, NTSC: 460 hodin

Maximální rychlost nahrávání

4 kanály místního toku

4CIF PAL: 6 snímků/s, NTSC: 7,5 snímku/s

2CIF PAL: 12,5 snímku/s, NTSC: 15 snímků/s

CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

2 kanály místního toku

4CIF PAL: 12,5 snímku/s, NTSC: 15 snímků/s

2CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

1 kanál místního toku

4CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

2CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

4 kanály vzdáleného (síťového) toku

CIF PAL: 12,5 snímku/s, NTSC: 15 snímků/s

2 kanály vzdáleného (síťového) toku

CIF PAL: 25 snímků/s, NTSC: 30 snímků/s

Režimy zobrazení

Monitor A Obraz plné velikosti, kvadrantový (živý obraz
a přehrávání),
Obraz plné velikosti se sekvenčním
přepínáním kamer, vyvolané poplachem
(živý obraz)

Monitor B Obraz plné velikosti, obraz plné velikosti se
sekvenčním přepínáním kamer, vyvolané
poplachem (živý obraz)

Režimy nahrávání  

Oddíl pro běžné
nahrávání

Nepřetržité nahrávání (s přepisem nebo bez
přepisu)

Oddíl pro události Nahrávání aktivované vstupem nebo
nahrávání pohybu (s přepisem nebo bez
přepisu)

Mechanické hodnoty

Rozměry (Š × H × V) 357 × 362 × 78 mm
bez kabelů

Hmotnost Přibl. 4,7 kg

Prostředí

Teplota

– Provozní +0 °C až +40 °C

– Skladovací −40 °C až +70 °C

Vlhkost

– Provozní < 93 %, bez kondenzace

– Skladovací < 95 %, bez kondenzace

Elektromagnetická kompatibilita

Požadavky na EMC

– USA FCC část 15, třída B

– EU Směrnice pro EMC 89/336/EEC

 Odolnost: EN50130-4

 Vyzařování: EN55022 třída B

 Vyšší harmonické: EN61000-3-2

 Kolísání napětí: EN61000-3-3

Bezpečnost

– USA UL60950‑1

– EU CE, EN60950‑1

– Kanada CAN/CSA—C2.2 č. 60950‑1

Informace o objednání

DVR‑451‑04A050 Digitální videorekordér řady 451
Digitální videorekordér řady 451, DVD, 4kanálový,
500 GB
Číslo objednávky DVR-451-04A050
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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