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Ασφάλεια που µπορείτε να εµπιστεύεστε.

DiBos Micro 
Ψηφιακές συσκευές 
εγγραφής βίντεο

• Μοντέλα για 6 και 12 αναλογικές 
κάµερες και έως και 8 πρόσθετες 
κάµερες/server δικτύου

• Συµπίεση MPEG-4
• Κάµερες ελέγχου και AutoDome 

µε Biphase ή Bilinx
• 2 έξοδοι οθόνης spot
• Πρόσβαση µέσω προγράµµατος 

περιήγησης του Web για 
αποµακρυσµένη προβολή και 
έλεγχο

• CD-RW/DVD-RW για εξαγωγή 
βίντεο κλιπ

• ∆υνατότητα ενοποίησης µε 
πίνακες συστηµάτων ασφαλείας 
Bosch ή/και ATM

• Ισχυρό και εύχρηστο 
περιβάλλον εργασίας

Το σύστηµα DiBos προάγει ένα νέο επίπεδο 
βιντεοπαρακολούθησης µε την πλέον εξελιγµένη τεχνολογία 
ψηφιακής εγγραφής και επικοινωνιών της Bosch. Αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα γενικών λύσεων ασφαλείας για µια ευρεία 
γκάµα εφαρµογών – συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών, 
µεγάλων καταστηµάτων λιανικής, σιδηροδροµικών σταθµών, 
αεροδροµίων, κέντρων µεγαλουπόλεων, βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων, και δηµόσιων και εταιρικών γραφείων.

Οι πελάτες µπορούν να ανακτούν εικόνες ζωτικής σηµασίας και 
να µοιράζονται πληροφορίες γρηγορότερα από ποτέ άλλοτε – 
ώστε να µπορούν να αξιολογούν τις καταστάσεις και να 
προβαίνουν άµεσα στις κατάλληλες ενέργειες. Είτε επιτόπου 
είτε σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες δικτύου το 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό µπορεί να έχει γρήγορη 
και άνετη πρόσβαση σε πληροφορίες ζωτικής σηµασίας ώστε ο 
χειρισµός να είναι αποτελεσµατικότερος και αποδοτικότερος.

Το σύστηµα DiBos είναι διαβαθµίσιµο – µπορεί να 
αποθηκεύσει έως και 450/375 ips (NTSC/PAL) σε 30 εισόδους 
βίντεο σύνθετου σήµατος, καθώς και έως 30/25 ips ανά 
συνδεδεµένη κάµερα δικτύου ή video server δικτύου. Οι 
χρήστες µπορούν να συνδέσουν έως και 32 πρόσθετες πηγές 
βίντεο/ήχου µέσω δικτύου. Έως και 4 ροές δεδοµένων ήχου 
µπορούν να εγγραφούν σε µια µονάδα 12 καναλιών βίντεο, και 
κάθε video server δικτύου µπορεί να προσθέσει ένα κανάλι 
ήχου.

Το σύστηµα προσφέρει προηγµένες δυνατότητες προβολής, 
ευέλικτης εγγραφής και πρόσβασης σε εικόνες. Η πραγµατική 
δύναµη του συστήµατος DiBos είναι η ταχεία, άνετη 
δυνατότητα πρόσβασης σε εικόνες και πληροφορίες όποτε και 
όπου τη χρειάζονται οι πελάτες. Μπορούν να επικοινωνούν και 
να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα DiBos µέσω ιδιωτικού ή 
δηµόσιου δικτύου. Το σύστηµα µπορεί επίσης να συνδεθεί µε 
µια ποικιλία περιφερειακών συσκευών και συστηµάτων. 

Οι µοναδικές, διαβαθµίσιµες δυνατότητες προβολής που 
διαθέτει το GUI επιτρέπουν την προβολή ζωντανών και 
αρχειοθετηµένων εικόνων που προέρχονται από πολλαπλά 
αποµακρυσµένα συστήµατα στον ίδιο αποµακρυσµένο 
υπολογιστή, ή ακόµη και σε άλλα συστήµατα DiBos. Έχοντας 
στη διάθεσή τους αυτό το ισχυρό εργαλείο, οι υπεύθυνοι 
ασφαλείας µπορούν να παρακολουθούν και να επιτηρούν 
διάφορες τοποθεσίες ταυτόχρονα, µε πλήρη ευελιξία στην 
επιλογή και την προβολή ζωντανών και εγγεγραµµένων 
εικόνων. 

Οι κάµερες και λειτουργίες προβολής µπορούν να 
προγραµµατιστούν ή να επιλεγούν από το χειριστή. Κάθε 
κάµερα προσφέρει επίσης εξαιρετική λειτουργικότητα κίνησης, 
κλίσης και ζουµ (PTZ) εντός οθόνης από τοπικές ή 
αποµακρυσµένες εγκαταστάσεις. Οι εικόνες εµφανίζονται µε 
ενδείξεις ηµεροµηνίας/ώρας, τοποθεσίας, ζώνης και κάµερας, 
και την κατάσταση συνδεδεµένων συσκευών όπως ανιχνευτών 
και αισθητήρων. 
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Το σύστηµα DiBos µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες καταστάσεις και συµβάντα 
αυτόµατα, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Οι ενέργειες µπορεί 
να περιλαµβάνουν τη µετάδοση εικόνων ή/και µηνυµάτων σε 
προσωπικό ασφαλείας ή κέντρα παρακολούθησης 
συναγερµών σε προκαθορισµένες καταστάσεις (π.χ., 
ενεργοποίηση συναγερµού).

Η αναπαραγωγή είναι εύκολη χάρη στις γνωστές λειτουργίες 
αναζήτησης και πλοήγησης “δενδροειδούς δοµής”. Υπάρχει 
δυνατότητα πρόσβασης σε εικόνες τοπικά ή εξ αποστάσεως 
µέσω εταιρικού δικτύου ή του Internet. Οι πελάτες µπορούν 
να επιλέξουν πολλαπλές προβολές έως και σε 30 κάµερες.

Οι γρήγορες, ισχυρές λειτουργίες αναζήτησης εικόνων 
εξαλείφουν τις χρονοβόρες, µη αυτόµατες αναζητήσεις 
φυσικών µέσων. Στις λειτουργίες περιλαµβάνεται η Έξυπνη 
αναζήτηση (Smart Search) για αλλαγές στις εικόνες, καθώς 
και αναζητήσεις βάσει κριτηρίων όπως ο αριθµός της 
κάµερας, η ηµεροµηνία/ώρα εγγραφής, και προαιρετικά 
δεδοµένα συναλλαγών µέσω ATM. Τα δεδοµένα ATM 
περιλαµβάνουν την πιστωτική κάρτα, την ώρα, την 
ηµεροµηνία, τον αριθµό συναλλαγής, τον κωδικό τράπεζας, 
τον αριθµό λογαριασµού ή/και το ποσό ανάληψης.

Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, κάθε 
απόπειρα πρόσβασης υπόκειται σε κατάλληλη 
εξουσιοδότηση χρήστη. Ο διαχειριστής συστήµατος είναι 
υπεύθυνος για την εκχώρηση προφίλ ενώ τα συµβάντα 
ανιχνεύονται στη βάση δεδοµένων (π.χ., σύνδεση, 
αποσύνδεση, αλλαγές κατάστασης, µετάδοση εικόνων, και 
τερµατισµός λειτουργίας συστήµατος). Υπάρχει 
ενσωµατωµένη δυνατότητα επαλήθευσης ταυτότητας βίντεο 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εικόνες του συστήµατος DiBos 
δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση.

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος επιτρέπει την εύκολη 
σύνδεση και χρήση τυπικών συσκευών δικτύου. Μια ποικιλία 
συσκευών αποθήκευσης σε δίκτυο – π.χ. εξωτερικές 
συστοιχίες δίσκων, συσκευές RAID και NAS, και εξωτερικές 
µονάδες δίσκου – µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή, 
τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων ή το διαµοιρασµό εικόνων.

Το σύστηµα DiBos υποστηρίζει τη δυνατότητα Bilinx για 
PTZ εξ αποστάσεως και αποµακρυσµένη ρύθµιση της 
κάµερας. Ο οδηγός διαµόρφωσης καθιστά την εγκατάσταση 
γρήγορη και εύκολη. Και από τη στιγµή που θα εγκατασταθεί, 
οι πελάτες έχουν τον πλήρη έλεγχο των επιλογών κάµερας, 
της αλληλουχίας και των λειτουργιών προβολής για κάθε 
κατάσταση.

Οι σειριακές θύρες DiBos µπορούν να συνδεθούν στον 
πίνακα συναγερµού, τα ATM ή σε µήτρες Allegiant (οι ήδη 
υπάρχουσες ελέγχονται µέσω εντολών CCL).

Εκτός από τη δυνατότητα δικτύου MPEG-4, το σύστηµα 
DiBos µπορεί να λαµβάνει εικόνες JPEG από κάµερες 
δικτύου διαφόρων κατασκευαστών. Οι κάµερες αυτές 
µπορούν να προστεθούν σε ένα πλήρες σύστηµα σε 
περιβάλλον δικτύου. Υπάρχει δυνατότητα ορισµού 
ρυθµίσεων για την αρχειοθέτηση των εικόνων (όπως και στις 
κανονικές κάµερες). 

Οθόνη ζωντανής προβολής

Οθόνη αναπαραγωγής
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Σηµειώσεις για την εγκατάσταση/διαµόρφωση

Π.χ. : Το  DB 12 C2 040 D2
είναι ένα σύστηµα DiBos Micro 12 καναλιών µε δυνατότητα 
αποθήκευσης 400 GB

*) 5GB χώρος στον σκληρό δίσκο χρησιµοποιείται για το λειτουργικό 
σύστηµα και το λογισµικό DiBos.

1 Πληκτρολογήστε DiBos

2 Αριθµός αναλογικών εισόδων κάµερας

3 Έκδοση C1 µε: 120, 250, 400 GB
Έκδοση C2 µε: 250, 400 GB

4 Μέγεθος δίσκου (x10GB)

5 Έκδοση

C1
C2

012
025
040

D2

12
06

Τεχνικές προδιαγραφές
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Είσοδοι κάµερας Καλώδιο brake out µε 6 (DB 06) ή 

12 (DB 12) υποδοχές BNC 
Σύνθετο σήµα βίντεο p-p 1V, 75 ohm
Ανάλυση εγγραφής PAL 352 x 288 (CIF), 704 x 288 (2 CIF) 

NTSC 352 x 240 (CIF), 704 x 240 (2 CIF)
Συσκευές δικτύου 8 συσκευές MPEG-4 για βίντεο/ήχο από 

συσκευές δικτύου Bosch/VCS ή 
συσκευές MJPEG

Μέθοδος συµπίεσης MPEG-4
Μονάδα DiBos 
(PAL/NTSC)
DB 06 C1 xxx D2
DB 16 C2 xxx D2

IPS CIF 
(PAL) 
75
150

IPS CIF 
(NTSC)
90
180

IPS 2CIF
(PAL)
50
100

IPS 2CIF 
(NTSC)
60
120

Μέγεθος εικόνας Με δυνατότητα ρύθµισης από 1,5 kB έως 
20 kB κατά προσέγγιση

IPS PAL ανά κανάλι 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12,5, 25
IPS NTSC ανά κανάλι 0,5, 1, 2, 3, 5, 6, 7,5, 10, 15, 30
Είσοδοι ήχου 2 ή 4, υποδοχή cinch, σήµα line-in, 

ρυθµός δειγµατοληψίας 16 kHz
Ακουστικά εξόδων ήχου 1, Σήµα line-out, µίνι υποδοχή 

ακουστικών 1/8 ίντσας
Είσοδοι συναγερµού 
(NO / NC) 

12

Έξοδος ρελέ διαφυγής 1
Έξοδοι ρελέ 
(NO / NC)

12 

Έξοδος οθόνης spot 2 έξοδοι CVBS για πλήρη οθόνη ή 
ακολουθίες από τις συνδεδεµένες 
αναλογικές κάµερες

Bilinx Για έλεγχο AutoDome και διαµόρφωση 
κάµερας Dinion µέσω οµοαξονικού 
καλωδίου

Έλεγχος PTZ Bilinx (µέσω οµοαξονικού καλωδίου για 
έως και 12 µονάδες AutoDome) Biphase 
(έως και 12 µονάδες AutoDome)
RS 232: Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα: 
Bosch, Panasonic, Pelco (Πρωτόκολλο D), 
JVC, SAE, Sensormatic/American 
Dynamics
RS 232: Μέσω θύρας σύνδεσης 
κονσόλας οποιασδήποτε µήτρας Allegiant

Εσωτερικός χώρος 
αποθήκευσης στον 
σκληρό δίσκο*

120GB, 250GB, 400GB

Έξοδος βίντεο 1 x VGA
Ethernet 10/100/1000Base-T, περιορισµός 

εύρους ζώνης 
CPU Intel Celeron® (ελάχ. 2,6 GHz)
RAM 512 MB
RS 232 1
USB 2.0 6
CD-RW ή DVD-RW Περιλαµβάνεται
Τροφοδοτικό 100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (αυτόµατη 

εναλλαγή)
Τυπική κατανάλωση ισχύος 120W (κατά προσέγγιση)
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows ® XP embedded
Εξαγωγή βίντεο/ήχου Φορµά DiBos ή φορµά ASF σε DVD-RW, 

συσκευή USB ή µονάδα δικτύου
Εκτυπωτές εικόνων Μέσω USB (µε προγράµµατα οδήγησης 

για Windows XP)
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Τα δεδοµένα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση | Τυπώθηκε στην Ολλανδία |  | 21. Jun 2005

Αµερική:
Bosch Security Systems
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 585 223 4060

+1 800 289 0096 
security.sales@us.bosch.com
http://www.boschsecurity.us

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 (0) 40 27 83955
Fax: +31 (0) 40 27 86668
emea.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

Ασία-Ειρηνικός:
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

*) Το προϊόν έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο EN50130-4, εξαιρουµένων των 
διακοπών τάσης όπως υποδεικνύεται στο EN50130-4:1995 κεφ. 8.3.4.
Η πλήρης συµµόρφωση προς το πρότυπο EN50130-4 απαιτεί εξωτερική µονάδα 
αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS). Η µονάδα UPS δεν συµπεριλαµβάνεται στη 
συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης.

 
**) Συµβουλευτείτε το τοπικό σας γραφείο πωλήσεων Bosch Security Systems για 
περισσότερες λεπτοµέρειες.
 
Τα Windows® και Windows XP® αποτελούν σήµατα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation.
Τα Intel Pentium®  και Celeron® αποτελούν σήµατα κατατεθέντα της Intel 
Corporation.

Μηχανικά χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις
(Υ x Π x Β)

11,5 x 48,0 x 43 cm 
(4,5 x 19 x 17 ίντσες)

Βάρος 11,3 kg (25 lb), ανάλογα µε το µοντέλο

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Θερµοκρασία 
λειτουργίας

5 έως 35°C, (41 έως 95°F)

Θερµοκρασία φύλαξης -10 έως 60°C, (-14 έως 140°F)
Σχετική υγρασία σε 
συνθήκες λειτουργίας

15 έως 80%, χωρίς συµπύκνωση

Σχετική υγρασία σε 
συνθήκες φύλαξης

8 έως 80%, χωρίς συµπύκνωση

Ασφάλεια προϊόντος
Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC)
-ΗΠΑ Τµήµα 15 των κανόνων της 

Οµοσπονδιακής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών (FCC), Κλάση Β

-EE Οδηγία EMC 89/336/ΕΟΚ
Αντοχή: Η συµµόρφωση προς το πρότυπο 
EN 50130-4 απαιτεί εξωτερική µονάδα 
UPS*.
Ηλεκτροµαγνητική εκποµπή: EN 55022, 
Κλάση B
"Αρµονική" παροχής δικτύου: EN 61000-3-2
∆ιακυµάνσεις τάσης: EN 61000-3-3

Ασφάλεια
- ΗΠΑ UL60950 Τρίτη έκδοση (2000)

CAN/CSA 22.2 No.60950-00, 
Τρίτη έκδοση (2000)

- ΕΕ EN60950: 2000
Εγγύηση 3 έτη
Εγκεκριµένο αντι-ιικό 
λογισµικό (τρίτων 
κατασκευαστών)

Norton Anti Virus 
McAfee Virus Scan 
Trend Micro

Επιλογές υλικού και λογισµικού
∆έκτης λογισµικού DiBos για ροές εικόνων ειδοποίησης µέσω 
δικτύου ή/και ISDN ή/και PSTN
DB SR 00 2 Καµία συσκευή δικτύου µε δυνατότητα 

ρύθµιση
DB SR 16 2 Έως και 16 συσκευές δικτύου µε 

δυνατότητα ρύθµισης
DB SR 32 2 Έως και 32 συσκευές δικτύου µε 

δυνατότητα ρύθµισης
Απαιτήσεις αποµακρυσµένου υπολογιστή για DB SR XX 2
Λειτουργικό σύστηµα Windows XP Professional 
CPU 2 GHz, Pentium® 4
RAM 512 MB
Κάρτα VGA 1024 x 768, χρώµα 32 bit
Θύρα USB για dongle

Κιτ για συγκεκριµένες χώρες
(Όλες οι εκδόσεις συµπεριλαµβάνουν εγχειρίδια, πληκτρολόγια και 
ποντίκια)
DB EK 01 2 EN Αγγλική έκδοση
DB EK 01 2 DE Γερµανική έκδοση
DB EK 01 2 FR Γαλλική έκδοση
DB EK 01 2 ES Ισπανική έκδοση
DB EK 01 2 IT Ιταλική έκδοση
DB EK 01 2 PT Πορτογαλική έκδοση 
DB EK 01 2 NL Ολλανδική έκδοση
Εξωτερική επέκταση χώρου αποθήκευσης**
DB EK 02 1 Προσαρµογέας SCSI για εξωτερική συστοιχία 

σκληρών δίσκων. Υποστηρίζει διάφορες συστοιχίες 
δίσκων Bosch έως και 16 TB (µόνο για DB 06)

Επεκτάσεις επικοινωνίας**
DB EK 03 1 Κάρτα µόντεµ PCI (µόνο για DB 06)
Επέκταση διασύνδεσης για πίνακες συστηµάτων Bosch 
Security Systems
DB SE 03 1 Σύνδεση µέσω RS-232 σε 9000 Series 

(Radionics), UGM 2020, UEZ 2000/1000, BZ 500, 
NZ/BZ 1060, NZ/BZ 1012, NZ 1008

Επέκταση διασύνδεσης για αυτόµατα µηχανήµατα συναλλαγών 
(ATM)**
DB SE 01 3 Έως και 4 ATM
DB SE 01 4 Έως και 2 ATM
Κιτ αναβάθµισης για κάµερες**
DB EK 10 1 Κάρτα επέκτασης για 6 κάµερες, (όχι για DB 06), 

ενσωµατωµένη µόνο από την BOSCH 
Πρόγραµµα περιήγησης στο Web
Microsoft Internet Explorer 5.x ή νεότερη έκδοση, σε Windows 2000 
ή Windows XP ®

Πληροφορίες για παραγγελίες
Μοντέλο & Περιγραφή
DB 06 C1 012 DL2

Dibos Micro 6 καναλιών µε σκληρό δίσκο 120GB, CD-RW, 
καµία συσκευή δικτύου IP

DB 06 C1 012 D2
Dibos Micro 6 καναλιών µε σκληρό δίσκο 120GB, CD-RW, 
8 συσκευές δικτύου IP

DB 06 C1 025 D2
Dibos Micro 6 καναλιών µε σκληρό δίσκο 250 GB, DVD-RW, 
8 συσκευές δικτύου IP

DB 06 C1 040 D2
Dibos Micro 6 καναλιών µε σκληρό δίσκο 400 GB, DVD-RW, 
8 συσκευές δικτύου IP

DB 12 C2 025 D2
Dibos Micro 12 καναλιών µε σκληρό δίσκο 250 GB, DVD-RW, 
8 συσκευές δικτύου IP

DB 12 C2 040 D2
Dibos Micro 12 καναλιών µε σκληρό δίσκο 400 GB, DVD-RW, 
8 συσκευές δικτύου IP


