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u System zapisu i zarządzania sygnałem wizyjnym w
sieci gotowy do pracy zaraz po rozpakowaniu

u Możliwość podłączenia maks. 64 źródeł sygnału wi-
zyjnego na jedną stację

u Obsługa standardu Bosch H.264/MPEG-4 oraz urzą-
dzeń innych producentów, działających w standar-
dzie MPEG4 i JPEG, a także kamer działających w
rozdzielczości HD/megapikselowych

u Obsługa małej szerokości pasma (WAN)

u Współpraca z rozwiązaniami antywłamaniowymi,
przeciwpożarowymi i systemami kontroli dostępu
Bosch

Oprogramowanie Bosch Recording Station jest dostar-
czane fabrycznie zainstalowane w specjalnie dla niego
przeznaczonym urządzeniu, które jest gotowe do pracy
natychmiast po rozpakowaniu. Aplikacja jest intuicyjna,
prosta w instalacji i pozwala łatwo zarządzać wieloma
lokalizacjami.
Urządzenie BRS Appliance jest dostępne w wolnostoją-
cej obudowie komputerowej typu tower oraz jako mo-
duł serwerowy do montażu w szafie typu rack, z obsłu-
gą nadmiarowości RAID5. Wraz z nim nabywca otrzy-
muje licencję na 8 kamer sieciowych. Urządzenia w
obudowie typu tower obsługują zapis i odtwarzanie.
Wersje przeznaczone do montażu w szafie typu rack
umożliwiają wyłącznie zapis. Do odtwarzania wymaga-
na jest osobna „stacja odtwarzania” na zwykłym kom-
puterze PC z zainstalowanym programem BRS Viewer.
Recording Station bazuje na technologii DiBos, która
wykorzystuje sprawdzone rozwiązania firmy Bosch w
zakresie zarządzania sygnałem wizyjnym, rejestracją
obrazu i komunikacją oraz przenosi technologię siecio-
wego monitoringu wizyjnego na zupełnie nowy poziom.
System jest integralną częścią kompleksowego rozwią-
zania dozorowego, wykorzystywanego w wielu różnych
zastosowaniach, np. w bankach, dużych obiektach
handlowych, stacjach kolejowych, centrach miast, za-
kładach przemysłowych oraz biurowcach.

Dzięki systemowi Recording Station można odbierać
bieżący oraz nagrany obraz wideo z dowolnego miejsca
w sieci. Bez względu na to, czy użytkownik znajduje się
na miejscu, czy też korzysta ze zdalnego połączenia
sieciowego, autoryzowany personel ma szybki i wygod-
ny dostęp do potrzebnych informacji, dzięki czemu
system Recording Station stanowi doskonałe rozwiąza-
nie dozorowe w sieciach rozproszonych.
Recording Station obsługuje podgląd na żywo oraz za-
pis materiału w rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli
(3 megapiksele), w tym również w trybie panoramicz-
nym HD. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 64 źród-
łami obrazu wideo IP (produkcji Bosch oraz innych
firm), zgodnymi z poniższymi standardami kompresji
wideo:

• Bosch H.264
• Bosch MPEG-4
• Axis MPEG-4
• MJPEG przez HTTP i TFTP

Unikalny, skalowalny graficzny interfejs użytkownika
umożliwia podgląd obrazów na żywo i nagrań z róż-
nych stacji zdalnych z jednego komputera PC (stacji
odbiorczej). Dzięki tej zaawansowanej funkcji operato-
rzy systemu dozorowego mogą jednocześnie monitoro-



wać i nadzorować wiele różnych lokalizacji, nawet jeśli
stacje zdalne są podłączone na pośrednictwem sieci
WAN.
Podgląd z każdej kamery obejmuje funkcje obsługi ob-
rotu, pochylenia i powiększenia, wykonywanych na ob-
razie w oknie ekranowym. Możliwy jest przy tym wybór
kamer lokalnych i zdalnych. Obrazy wyświetlane są
wraz z datą, czasem, lokalizacją i nazwą kamery. Pre-
zentowany jest również stan podłączonych urządzeń,
np. czujek lub detektorów.
System Recording Station można zaprogramować w ta-
ki sposób, aby automatycznie reagował na określone
sytuacje i zdarzenia. W przypadku wystąpienia alarmu
system może przełączyć się na zapis w wyższej roz-
dzielczości i przesyłać komunikaty lub obrazy do per-
sonelu ochrony lub centrum monitoringu.
Odtwarzanie ułatwia znana funkcja wyszukiwania i na-
wigacji, wykorzystująca graficzne sterowanie za pomo-
cą osi czasu. Przy użyciu jednego interfejsu użytkowni-
cy mogą równocześnie i synchronicznie odtwarzać ma-
teriał zarejestrowany przez różne stacje. Szybkie i za-
awansowane funkcje wyszukiwania obrazów, takie jak
Smart Motion Search, eliminują czasochłonne ręczne
przeszukiwanie materiału.
Archiwizacja materiału wideo odbywa się za naciśnię-
ciem jednego przycisku – wszystkie obrazy posiadają
cyfrowy znacznik autoryzacji, zapewniający wiarygod-
ność nagrań. Możliwe jest również wyeksportowanie
obrazu z wielu kamer z różnych rejestratorów. Za po-
mocą funkcji zaplanowanego eksportu można cyklicz-
nie wykonywać kopię zapasową zarejestrowanego ma-
teriału przy użyciu różnych urządzeń pamięci masowej,
takich jak zewnętrzny dysk twardy lub NAS (sieciowe
urządzenie archiwizujące).
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, każ-
dy rodzaj dostępu do systemu podlega wielopoziomo-
wej autoryzacji użytkownika, która umożliwia bardzo
szczegółowe określenie praw dostępu do poszczegól-
nych zasobów dla każdego z nich. Poziomy autoryzacji
określają działania, które dany użytkownik może wyko-
nywać w systemie. Można indywidualnie skonfiguro-
wać takie elementy jak podgląd z kamer i sterowanie
nimi, odtwarzanie i eksportowanie nagranego materia-
łu, jak również typy ustawień konfiguracji systemu.
Zdarzenia takie jak zalogowanie, wylogowanie, zmiana
stanu, transmisja obrazu, eksportowanie materiału wi-
deo oraz wyłączenie systemu są rejestrowane w bazie
danych i można je w łatwy sposób zaimportować do
arkusza danych, np. dostępnego w programie MS Ex-
cel. Zintegrowana funkcja uwierzytelniania obrazu wi-
deo zabezpiecza przed manipulacją nagranego obrazu.
System Recording Station umożliwia również obsługę
innych systemów firmy Bosch, takich jak rozwiązania
kontroli dostępu i centrale alarmowe, a także systemy
zewnętrzne, jak np. bankomaty i punkty sprzedaży,
systemy sygnalizacji pożaru, urządzenia do przechwyty-
wania numerów tablic rejestracyjnych oraz rozwiązania
w zakresie analizy zawartości obrazu.

Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa i auto-
matyki budynkowej jest możliwa dzięki zestawowi Vi-
deoSDK. Zawiera on wszystkie moduły potrzebne do
odtwarzania, wyszukiwania i podglądu oraz wiele in-
nych.
Użycie systemu Recording Station w środowisku sieci
LAN z systemem Bosch Video Management System
umożliwia uzyskanie prawdziwego rozwiązania dla
przedsiębiorstw z szeroką gamą funkcji, takich jak
scentralizowane zarządzanie użytkownikami, zdarzenia-
mi i alarmami, sterowanie wielomonitorowymi stacjami
roboczymi z mapami lokalizacji z funkcją zoom oraz ob-
sługą urządzeń CCTV za pomocą klawiatury.

Przegląd systemu

Bosch Recording Station Tower

Widok z przodu:

1 Nagrywarka DVD 4 Karta sieciowa

2 Przegrzanie/awaria wenty-
latora

5 Włączenie/wyłączenie za-
silania.

3 Dysk twardy   
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Widok z tyłu:

1 Zasilanie 100 / 240 VAC,
50 / 60 Hz

5 Nie używać!

2 Klawiatura – mysz
Uwaga: zaleca się używa-
nie myszy i klawiatury ze
złączem PS2.

6 2 x Ethernet (RJ45)

3 2 x USB 7 Monitor (DVI)

4 Złącze szeregowe COM1   

Moduł Bosch Recording Station 1U do montażu w
szafie typu rack 19"

(niedostępne w regionie APR)

Widok z przodu:

1 Przegrzanie/awaria wenty-
latora

4 Zasilanie

2 Karta sieciowa 1/Karta sie-
ciowa 2

5 Reset

3 Dysk twardy 6 Włączenie/wyłączenie za-
silania.

Widok z tyłu:

1 2 x zasilanie 100 /
240 VAC, 50 / 60 Hz

4 Złącze szeregowe COM1

2 Klawiatura – mysz
Uwaga: zaleca się używa-
nie myszy i klawiatury ze
złączem PS2.

5 Monitor (VGA)
Uwaga: Używać tylko do
konfiguracji i konserwacji.

3 2 x USB 6 2 x Ethernet (RJ45)

 

Moduł Bosch Recording Station 2U do montażu w
szafie typu rack 19"

Widok z przodu:

1 Awaria zasilania 5 Zasilanie

2 Przegrzanie/awaria wenty-
latora

6 Reset

3 Karta sieciowa 1/Karta sie-
ciowa 2

7 Włączenie/wyłączenie za-
silania.

4 Dysk twardy   

Widok z tyłu:

1 2 x zasilanie 100 /
240 VAC, 50 / 60 Hz

4 Złącze szeregowe COM1

2 Klawiatura – mysz
Uwaga: zaleca się używa-
nie myszy i klawiatury ze
złączem PS2.

5 Monitor (VGA)
Uwaga: Używać tylko do
konfiguracji i konserwacji.

3 2 x USB 6 2 x Ethernet (RJ45)
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Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Stany Zjedno-
czone

UL FCC and UL Declaration of Conformity

Europa CE EC Declaration of Conformity

Dane techniczne

Rozdzielczości zapisu QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD 720p, HD
1080p
Rozdzielczość megapikselowa (dowolna
rozdzielczość JPEG, maks. 2048 x 1536
pikseli)

Szybkość zapisu na kanał PAL: 0,5–25 obrazów/s
NTSC: 0,5–30 obrazów/s

Obsługiwane protokoły/
kodeki wideo

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4,
JPEG/MJPEG przez HTTP/TFTP

Obsługiwane kamery sie-
ciowe firmy Bosch z ko-
dowaniem MPEG-4/H.
264

AutoDome Junior HD / HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP / IP II / IP II E
Axis MPEG4 (bez PTZ)
Dinion IP (MPEG4)
NBN-823V-P
Dinion NBN-832V-P HD
Dinion NBN-921-P
Dinion NBx 4xx P / P IVA
Dinion NBx 4xx P SD / P SD IVA
Dinion NDx 4xx P SD / P SD IVA
Extreme IP
FlexiDome IP
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P / P IVA
NBC 255-P / 265 P / 225 P
NDC 265 P / 225-P / 225 P I
NDC-255-P / 255 P I
VG4 AutoDome (moduł sieciowy H.264
IP)
VG5 AutoDome HD / SD
VOT 320V

Obsługiwane nadajniki
Bosch H.264 i MPEG-4
(serwery wizyjne)

VideoJet 10/1000
VideoJet X10 / X20 /X40
VideoJet X10 SN / X20 SN / X40 SN
VIP X1 XF / X1 XF E
VIP10
VIP 1600 / 1600 XFM4
VIPX1 / VIPX1A / VIPX2 / VIPX2A
VJ8004 / VJ8004A
VJ8008 / VJ8008A

Obsługiwane kamery
Bosch JPEG IP

NWC-0700/0800 Megapikselowa kamera
sieciowa
NWC-0900 Megapikselowa dualna kame-
ra sieciowa

Obsługiwane kamery
JPEG IP innych produ-
centów

Kamery IP Arecont Vision, Axis, Mobotix,
Sony oraz inne zgodne kamery obsługują-
ce protokół HTTP/TFTP oraz zapewniające
stałe pasmo dla obrazu JPEG

Maksymalna szybkość za-
pisu

100 Mb/s

Maksymalna liczba podłą-
czonych kamer:

64

Maksymalna liczba skon-
figurowanych zdalnych
stacji na jedną stację od-
biorczą

200 (możliwych do skonfigurowania, wi-
docznych na liście urządzeń)

Liczba równocześnie
podłączonych stacji zdal-
nych na jedną stację od-
biorczą

Maksymalnie: 32

Obsługiwane języki Niemiecki, angielski, francuski, portugal-
ski, hiszpański, szwedzki

Dostęp za pomocą prze-
glądarki HTTP (WAN)

Zainstalowany. Możliwe jest utworzenie
niestandardowego portu HTTP.

BRS WebServer Przeglądarka musi mieć zainstalowany
formant ActiveX.

System operacyjny urzą-
dzenia BRS Appliance

Windows 7 (wersja 32-bitowa)

Dane dot. zgodności/integracji urządzeń

Bosch Video Management
System

Wersje 2.3.1 i 3.0
Wymaga połączeń 1 Gb/s z serwerem
centralnym i stacjami roboczymi; komuni-
kacja za pośrednictwem portu TCP 135
oraz 4 porty TCP i 4 porty UDP przypisy-
wane dynamicznie w zakresie od 1025 do
65535

Integracja obsługi banko-
matów

DTP3N przez RS232 (tylko EMEA)

Integracja obsługi banko-
matów/punktów sprzeda-
ży

Interfejs do bankomatów/punktów sprze-
daży firmy Bosch przez TCP/IP

Integracja obsługi serwe-
ra IP

Dowolny serwer IP wykorzystujący do ko-
munikacji połączenia przez gniazdo

Integracja centrali alar-
mowej (systemy sygnali-
zacji włamania i napadu,
systemy przeciwpożaro-
we, systemy kontroli do-
stępu)

Integracja przez RS232:
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, centrale serii G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020

Cyfrowe moduły wejścia/
wyjścia (maks. 8 na BRS)

Cyfrowe moduły wejścia/wyjścia Advan-
tech ADAM-6017, ADAM-6018,
ADAM-6022, ADAM-6024, ADAM-6050,
ADAM-6050-W, ADAM-6051,
ADAM-6051-W, ADAM-6052,
ADAM-6055, ADAM-6060, ADAM-6060-
W, ADAM-6066
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Wirtualne wejścia Zewnętrzne oprogramowanie może inicjo-
wać zdarzenia za pośrednictwem wirtual-
nych wejść przez port TCP/IP

Zasilacz bezprzerwowy
(UPS)

• Zanik zasilania może spowodować
uszkodzenie systemu operacyjne-
go lub zapisanych materiałów wi-
deo. Zainstalowanie zasilacza bez-
przerwowego zapewnia bezprob-
lemowe działanie urządzeń pełnią-
cych funkcje o krytycznym znacze-
niu i pozwala uniknąć utraty da-
nych.

• Przy podłączaniu i konfiguracji za-
silacza UPS należy przestrzegać
zaleceń zawartych w dokumentacji
dostarczonej przez producenta.

• Niniejszy produkt jest oferowany
bez zasilacza UPS.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

USA FCC Część 15, klasa A

Unia Europejska • Dyrektywa EMC 2004/108/WE
• Odporność na zakłócenia: zgodnie

z normą EN 50130-4
Urządzenia w obudowie typu to-
wer: w celu zachowania zgodności
z normą EN50130-4 w zakresie
przerw w zasilaniu wymagany jest
zewnętrzny zasilacz UPS. Niniej-
szy produkt jest oferowany bez za-
silacza UPS. Moc zasilacza UPS
powinna wynosić co najmniej
960 VA.

• Emisja zakłóceń: EN 55022, klasa
A

• Wahania zasilania: EN 61000-3-2
• Wahania napięcia: EN 61000-3-3

Bezpieczeństwo

USA UL 60950-1, wydanie 2
CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07, wyda-
nie 2

Unia Europejska EN 60950-1:2006 + A11:2009

Gwarancja

Czas trw. 3 lata

Parametry elektryczne

 BRS w obu-
dowie typu
tower

BRS 1U
Do montażu
w szafie ty-
pu rack

BRS 2U
Do montażu
w szafie ty-
pu rack

Napięcie wejściowe
120 VAC

   

Rzeczywista moc wyj-
ściowa z zasilacza

170,52 W 202,72 W 256,44 W

Sprawność zasilacza 85% 88% 88%

Całkowite zużycie
energii przez system

200,61 W 230,37 W 291,41 W

Łączna wartość
BTU/h

684,7 786,24 994,59

Współczynnik mocy 0,98 0,95 0,95

Wymagana wartość
VA dla wejścia AC

204,71 VA 242,49 VA 306,75 VA

Prąd wejściowy  2,02 A  

Napięcie wejściowe
240 VAC

   

Rzeczywista moc wyj-
ściowa z zasilacza

170,52 W 256,44 W 256,44 W

Sprawność zasilacza 86% 90% 90%

Całkowite zużycie
energii przez system

198,28 W 225,25 W 284,94 W

Łączna wartość
BTU/h

676,74 768,77 972,49

Współczynnik mocy 0,92 0,92 0,92

Wymagana wartość
VA dla wejścia AC

206,54 VA 244,83 VA 309,71 VA

Prąd wejściowy  1,02 A  

Parametry środowiskowe

Dotyczy wszystkich
modeli

 

Temperatura pracy +10°C ÷ +35°C

Temperatura przecho-
wywania

-40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna
podczas pracy

8–90% (bez kondensacji)

Wilgotność względna
podczas przechowy-
wania

5–95% (bez kondensacji)

Parametry mechaniczne

BRS w obudowie typu
tower

 

Obudowa Mid-Tower (731D-300)

Zasilacz Wysokowydajny, 300 W

Porty USB 2 x USB 2.0 z tyłu

Sieć Podwójny interfejs sieciowy Intel® 82573 Gi-
gabit LAN

Wymiary (wys. x szer.
x gł.)

363 x 183 x 425 mm

Ciężar 10,8 kg
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BRS 1U do montażu w
szafie typu rack 19"
(niedostępne w regio-
nie APR)

 

Obudowa Wysokość 1 U, do montażu w szafie typu rack
(815TQ-R700)

Zasilacz 700 W Gold Level, nadmiarowy

Porty USB 2 x USB 2.0 z tyłu

Sieć Podwójny interfejs sieciowy Intel® 82573 Gi-
gabit LAN

Wymiary (wys. x szer.
x gł.)

44,5 x 437 x 648 mm

Ciężar 16,3 kg

BRS 2U do montażu w
szafie typu rack 19"

 

Obudowa Wysokość 2 U, do montażu w szafie typu rack
(825TQ-R720)

Zasilacz 720 W Gold Level, nadmiarowy

Porty USB 2 x USB 2.0 z tyłu

Sieć Podwójny interfejs sieciowy Intel® 82573 Gi-
gabit LAN

Wymiary (wys. x szer.
x gł.)

89 x 437 x 648 mm

Ciężar 23,6 kg

Zamówienia - informacje

Bosch Recording Station Tower 1 TB
Recording Station w wersji z obudową tower, o pojem-
ności 1 TB. Model niedostępny w regionach AMEC i
APR.
Numer zamówienia BRS-TOW-1100A

Bosch Recording Station Tower 4 TB
Recording Station w wersji z obudową tower, o pojem-
ności 4 TB.
Numer zamówienia BRS-TOW-4100A

Bosch Recording Station 1U 4 TB do montażu w szafie
typu rack 19"
Recording Station w obudowie wysokości 1U, do mon-
tażu w szafie typu rack 19", o pojemności 4 TB. Model
niedostępny w regionie APR.
Numer zamówienia BRS-RAC1-4100A

Bosch Recording Station 2U 8 TB do montażu w szafie
typu rack 19"
Recording Station w obudowie wysokości 2U, do mon-
tażu w szafie typu rack 19", o pojemności 8 TB.
Numer zamówienia BRS-RAC2-8100A

Bosch Recording Station 2U 16 TB do montażu w szafie
typu rack 19"
Recording Station w obudowie wysokości 2U, do mon-
tażu w szafie typu rack 19", o pojemności 16 TB.
Numer zamówienia BRS-RAC2-8200A

Programy

Rozszerzona licencja dla 4 kamer sieciowych (licencja
elektroniczna)
Rozszerzona licencja na oprogramowanie Recording
Station dla 4 dodatkowych kamer IP
Numer zamówienia BRS-XCAM-04A

Rozszerzona licencja dla 32 kamer sieciowych (licencja
elektroniczna)
Rozszerzona licencja Recording Station dla 32 kamer
sieciowych
Numer zamówienia BRS-XCAM-32A

Licencja na funkcję pomostu ATM/POS (licencja elektro-
niczna)
Licencja Recording Station na funkcję integracji inter-
fejsu do bankomatów/punktów sprzedaży
Numer zamówienia BRS-FATM-A

Licencja na funkcję serwera IP (licencja elektroniczna)
Licencja Recording Station na funkcję połączenia z ser-
werem IP za pomocą gniazda
Numer zamówienia BRS-FIPS-A

Licencja na funkcję centrali alarmowej (licencja elektro-
niczna)
Licencja Recording Station na funkcję integracji cen-
trali alarmowej
Numer zamówienia BRS-FPAN-A

Klucz sprzętowy USB systemu BRS
Klucz sprzętowy USB Recording Station. Zapewnia uni-
kalny identyfikator na wypadek częstych zmian sygna-
tury komputera.
Numer zamówienia BRS-DNGL-A
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