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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Duże zagrożenie: ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego 
zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu.
Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem 
prądem elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub 
śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Średnie zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie 
niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami 
ciała.

UWAGA! 
Małe zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub 
uszkodzeniem urządzenia.
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1.2 Ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do 
obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych 
na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – do czyszczenia wystarczy zwykle sucha 

ściereczka, lecz można również używać nawilżanych, 
niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać 
środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł 
ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia 
(również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Woda – na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.
4. Oświetlenie – urządzenie należy zabezpieczyć przed 

wyładowaniami atmosferycznymi i skokami napięcia w 
sieci energetycznej.

5. Regulacje – regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu 
elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. 
Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia.

6. Źródła zasilania – urządzenie powinno być zasilane 
wyłącznie ze źródła podanego na etykiecie.

7. Serwis – czynności serwisowych dotyczących urządzenia 
nie należy wykonywać samodzielnie. Mogą one być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu.

8. Części zamienne – stosować wyłącznie części zamienne 
zalecane przez producenta.

9. Instalacja – należy instalować urządzenie zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz lokalnymi przepisami.

10. Przystawki, zmiany lub modyfikacje – należy stosować 
tylko przystawki/akcesoria zalecane przez producenta. 
Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia 
niezatwierdzone przez firmę Bosch mogą pozbawić 
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użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – w 
przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania 
produktu.
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1.3 Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B 
urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. 
Przepisy te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach 
mieszkalnych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może 
emitować energię o częstotliwości fal radiowych. W przypadku 
instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może 
powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma gwarancji, 
że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. 
Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub 
telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając i włączając 
urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez 
użytkownika w jeden z następujących sposobów:
– Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a 

odbiornikiem
– Dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego 

dołączony jest odbiornik
– Zastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie 

sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub 
telewizyjnego

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Praca 
urządzenia warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami:
1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych
2. Urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z 

zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe 
działanie

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź 
niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony 
odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami. 
Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować 
utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W 
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razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u 
sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-
telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura 
wydana przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i 
telewizyjnych). Broszura jest dostępna w wydawnictwie U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat. 
004-000-00345-4.

1.4 Certyfikat UL
Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie 
przetestowała parametrów, niezawodności lub sposobów 
emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, 
porażenia i/lub zagrożenia związane z niebezpieczeństwem 
wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed 
Circuit Television Equipment, UL 2044 (Standardy dotyczące 
bezpieczeństwa urządzeń telewizyjnych funkcjonujących w 
obiegu zamkniętym, UL 2044). Certyfikat UL nie obejmuje 
parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w 
niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, 
GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW ODNOŚNIE PARAMETRÓW, 
NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
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1.5 Informacje firmy Bosch

Dalsze informacje
Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z 
najbliższą placówką Bosch Security Systems lub odwiedzić 
witrynę www.boschsecurity.com

Utylizacja – produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i 
wytwarzany z materiałów o wysokiej jakości i elementów 
nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. 
Symbol ten oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. 
Miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne władze. 
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE urządzenia takie 
powinny być utylizowane w odpowiednich zakładach 
przetwórczych.
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1.6 Prawa autorskie
The firmware 4.1 uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-
Normal--24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-
Helvetica-Bold-R-Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under 
the following copyright:
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this 
software and its documentation for any purpose and without 
fee is hereby granted, provided that the above copyright 
notices appear in all copies and that both those copyright 
notices and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the names of Adobe Systems and 
Digital Equipment Corporation not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission.

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.
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2 Wprowadzenie

2.1 Funkcje
Sieciowa kamera typu bullet Bosch NTC-265-PI 720p 
zintegrowana z promiennikiem podczerwieni jest gotowym do 
użycia, niezawodnym urządzeniem sieciowym. Stanowi ona 
ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdza się w szerokiej gamie 
zastosowań. Solidna, aluminiowa obudowa o stopniu ochrony 
IP66 gwarantuje odporność na wodę i kurz w trudnych 
warunkach otoczenia. Dzięki wbudowanemu, aktywnemu 
promiennikowi podczerwieni kamera umożliwia wydajne 
widzenie w bardzo słabych warunkach oświetlenia. Kamera 
może bez trudu współpracować z rejestratorami Bosch serii 
DVR 700. Można ją także użytkować wraz z dołączonym przez 
sieć serwerem iSCSI umożliwiającym gromadzenie nagrań 
długotrwałych.
Charakterystyka:
– Wbudowany w kamerę aktywny promiennik podczerwieni o 

wysokich parametrach służy do pracy w bardzo słabo 
oświetlonym otoczeniu

– Potrójne strumieniowanie: dwa strumienie kodowane za 
pomocą algorytmu H.264 i jeden strumień M-JPEG

– Skanowanie progresywne HD 720p zapewniające ostry 
obraz w przypadku poruszających się obiektów

– Wytrzymała obudowa kamery zgodna z wymogami stopnia 
ochrony IP66

– Dwukierunkowa transmisja dźwięku i sygnał alarmowy
– Zasilanie przez sieć Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3af)
– Zabezpieczenie antysabotażowe i wykrywanie ruchu 
– Zgodność ze standardem ONVIF, który gwarantuje 

kompatybilność z szeroką gamą urządzeń
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2.2 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać z należytą ostrożnością. 
W opakowaniu znajdują się następujące elementy:
– Kamera sieciowa z obiektywem
– Wkrętak Torx
– Zestaw wkrętów mocujących do kamery
– Papierowa nalepka instalacyjna
– Skrócona instrukcja instalacji
– Płyta CD-ROM

– Bosch Video Client
– Dokumentacja
– Narzędzia

Jeśli doszło do uszkodzenia urządzenia w transporcie, należy 
zapakować je z powrotem do oryginalnego opakowania i 
powiadomić przewoźnika lub dostawcę.

OSTRZEZENIE! 
Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez 
wykwalifikowanych pracowników serwisu, zgodnie z 
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

UWAGA! 
Moduł kamery jest delikatnym urządzeniem, z którym należy 
postępować z właściwą ostrożnością.
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3 Instalacja

3.1 Montaż
Osłonę przeciwsłoneczną na kamerze/obudowie urządzenia 
można regulować.

Aby wyregulować osłonę przeciwsłoneczną, należy wykonać 
następujące czynności:
1. Za pomocą specjalnej końcówki wkrętaka dostarczonej w 

zestawie, poluzować górny wkręt regulacyjny (1) w 
obudowie.

2. Przesunąć osłonę przeciwsłoneczną (2) do żądanego 
położenia.

3. Dokręcić górny wkręt regulacyjny (1).

1. Wkręt regulacyjny
2. Osłona przeciwsłoneczna
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3.2 Montaż

Illustracja 3.1 Montowanie kamery

Aby zamontować kamerę na ścianie lub suficie:
1. Przykleić dostarczoną papierową nalepkę instalacyjną do 

powierzchni, zwracając uwagę na jej prawidłową 
orientację. 

2. Wywiercić cztery otwory o średnicy 6 mm.
3. Umieścić dostarczone kołki rozporowe w otworach.
4. Zamocować pewnie kamerę i podstawę do powierzchni 

przy użyciu dwóch wkrętów M4 (w zestawie). 

M4 (Ø3.3 mm)

Ø6 mm

x4

x4

UWAGA! 
Nie wolno kierować kamery/obiektywu bezpośrednio w stronę 
światła słonecznego, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie przetworników.
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3.3 Złącze sieciowe (i zasilania)

Illustracja 3.2 Połączenie sieciowe

– Podłączyć kamerę do złącza sieciowego 10/100 Base-T.
– Stosować skrętkę ekranowaną kat. 5e ze złączami RJ45.
– Zasilanie może być doprowadzone do kamery poprzez 

kabel Ethernet zgodny ze standardem Power-over-Ethernet 
(IEEE 802.3af).

RJ45

Ethernet (PoE)

UWAGA! 
Ten sprzęt należy podłączyć wyłącznie do sieci PoE, bez 
podłączania do urządzenia zewnętrznego.
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3.4 Dołączanie zasilania
Kamera może być zasilana jednocześnie przez wejście zasilania 
DC12V i wejście Ethernet. Odłączenie jednego ze źródeł 
zasilania nie spowoduje przerwania pracy kamery.

3.4.1 Dołączanie zasilania DC

Illustracja 3.3 Dołączanie zasilania DC

Podłączyć zasilacze sieciowe klasy 2 z napięciem wyjściowym 
12 VDC w następujący sposób:
1. Zastosować przewód AWG22; usunąć izolację na odcinku 

5 mm.
2. Odłączyć 2-stykowe złącze od wiązki przewodów kamery. 
3. Poluzować wkręty i włożyć żyły. 
4. Dokręcić wkręty i ponownie podłączyć 2-stykowe złącze do 

złącza zasilania wiązki przewodów kamery.

5 mm 
(0.2 in)

12 VDC

22AWG
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3.5 Złącze we/wy

Illustracja 3.4 Styki złącza we/wy

– Usunąć izolację na odcinku 5 mm.
– Możliwość przełączania przekaźnika: maks. napięcie 

24 VAC lub 24 VDC. Maksymalne obciążenie ciągłe 1 A, 
12 VA.

– Wejście alarmowe: aktywacja zwarciem lub napięciem 
+5 VDC.

– Wejście alarmowe: konfigurowalne jako aktywny poziom 
niski lub aktywny poziom wysoki.

Funkcja Żyła Kolor

Wyjście 
przekaźnikowe

AWG20 Szary

AWG20 Czerwony 

Wejście 
alarmowe

AWG30 Pomarańczowy 

AWG30 Brązowy 

5 mm 
(0.2 in)

In: AWG30
Out: AWG20
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3.6 Złącza foniczne

Illustracja 3.5 Złącza foniczne

Urządzenia audio należy podłączać do złączy Line In i Line Out.
– Wejście liniowe: 9 kΩ (typowo), 200 mVrms
– Wyjście liniowe: 16 kΩ (minimum) 200 mVrms 

(kompatybilne ze słuchawkami)

Line - R

GND

Line - L
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3.7 Konfiguracja kamery
W celu ułatwienia konfiguracji kamery należy podłączyć monitor 
do złącza BNC wiązki przewodów kamery. To złącze zapewnia 
przesyłanie całkowitego sygnału wizyjnego wraz z sygnałem 
synchronizacji jedynie na potrzeby instalacji.
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3.7.1 Pozycjonowanie kamery
Położenie kamery może być regulowane w trzech 
płaszczyznach. Podczas regulacji należy upewnić się, czy obraz 
na monitorze jest wypoziomowany. 

Ustawić kamerę w żądanym położeniu za pomocą znajdującego 
się w zestawie wkrętaka Torx:
1. W celu regulacji w pionie (1) poluzować wkręt blokujący i 

obrócić obudowę kamery do uzyskania odpowiedniego 
ustawienia. Dokręcić wkręt. 

2. W celu wyregulowania położenia w poziomie (2) 
poluzować wkręt blokujący i obrócić obudowę kamery 
wokół podstawki. Dokręcić wkręt. 
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3. Aby uzyskać prawidłowe położenie obrazu w poziomie (3), 
obrócić obudowę kamery w celu prawidłowego 
pozycjonowania obrazu widocznego na monitorze.
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3.8 Reset kamery 
Jeśli nie można uzyskać połączenia z kamerą na skutek zmiany 
adresu IP, należy przywrócić domyślne wartości fabryczne przez 
zwarcie złącza Reset na czas około 7 sekund. Domyślny 
fabryczny adres IP to 192.168.0.1
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4 Połączenie z przeglądarką 
internetową
Komputer z przeglądarką Microsoft Internet Explorer może 
odbierać obraz bieżący z kamery, sterować kamerami i 
odtwarzać sekwencje zapisane na nośniku pamięci. 
Konfigurowanie kamery odbywa się za pomocą przeglądarki lub 
oprogramowania Bosch Video Client (dostarczanego wraz z 
produktem).

4.1 Wymagania systemowe
– Przeglądarka Microsoft Internet Explorer, wersja 7.0 lub 

nowsza
– Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024 × 768 pikseli, 

16- lub 32-bitowa głębia kolorów
– Dostęp do sieci Intranet lub Internet

W przeglądarce internetowej musi być włączona obsługa plików 
cookie ustawianych przez adres IP urządzenia.
W systemie Windows Vista należy wyłączyć tryb chroniony na 
karcie Zabezpieczenia w sekcji Opcje internetowe.

Aby było możliwe odtwarzanie obrazu bieżącego, w komputerze 
muszą być zainstalowane odpowiednie formanty ActiveX. Jeśli 
jest to konieczne, wymagane oprogramowanie i elementy 
sterujące można zainstalować z płyty dostarczonej wraz z 
produktem.

a. Umieścić płytę w napędzie optycznym w komputerze. 
Jeśli płyta nie uruchomi się automatycznie, otworzyć 
główny katalog płyty w Eksploratorze Windows i 
dwukrotnie kliknąć plik BVC-installer.exe.

b. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie monitora.
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Pełną obsługę nagrań i zdjęć zapewnia instalacja na 
komputerze formantu MPEG_ActiveX z dołączonej do produktu 
płyty.
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4.2 Nawiązywanie połączenia
Kamera musi mieć przypisany prawidłowy adres IP, aby mogła 
pracować w sieci. Domyślny adres ustawiony fabrycznie to 
192.168.0.1

1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
2. Wprowadzić adres IP kamery w polu adresu URL. 

Uwaga:
Jeśli połączenie nie jest jeszcze ustanowione, może to 
oznaczać, że została już osiągnięta maksymalna liczba 
możliwych połączeń. W zależności od konfiguracji urządzenia i 
sieci, obsługiwanych jest maksymalnie 25 połączeń z 
przeglądarką internetową lub 50 połączeń z systemami Bosch 
VMS.

4.2.1 Ochrona kamery hasłem
Kamera jest wyposażona w opcję ograniczania dostępu w 
zależności od poziomu autoryzacji. Jeśli kamera jest chroniona 
hasłem, zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem wpisania 
hasła. 
1. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło dostępu w 

odpowiednie pola tekstowe.
2. Kliknąć przycisk OK. Jeśli hasło jest prawidłowe, zostanie 

wyświetlona żądana strona.

4.3 Chroniona sieć
Jeśli dostęp do sieci jest kontrolowany przez serwer RADIUS 
(uwierzytelnianie 802.1x), kamerę należy skonfigurować przed 
jej dołączeniem do sieci komputerowej. Aby skonfigurować 
kamerę do pracy z siecią Radius, należy połączyć ją najpierw 
bezpośrednio z komputerem PC za pomocą skrosowanego 
kabla sieciowego i ustawić dwa parametry: Identyfikacja i 
Hasło. Dopiero po ich skonfigurowaniu możliwa będzie 
komunikacja z kamerą przez sieć komputerową.
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5 Nieprawidłowości w działaniu i ich 
usuwanie

5.1 Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela służy do pomocy w identyfikacji przyczyn 
błędnego działania urządzenia oraz w ich usuwaniu, jeśli jest to 
możliwe.

5.2 Biuro obsługi klienta
Jeśli użytkownik nie może usunąć usterki we własnym zakresie, 
powinien skontaktować się ze sprzedawcą, integratorem 
systemu lub bezpośrednio z działem obsługi klienta firmy 
Bosch Security Systems.

Instalator powinien zapisać wszystkie informacje dotyczące 
urządzenia, aby można się było do nich odwołać w przypadku 
korzystania z gwarancji lub naprawy. Numery wersji 
oprogramowania układowego i inne informacje dotyczące 
statusu są wyświetlane podczas uruchamiania urządzenia lub 
otwarcia menu Serwis. Przed skontaktowaniem się z działem 
obsługi klienta należy zanotować te informacje wraz z 
informacjami podanymi na kamerze.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Obraz nie jest 
transmitowany do 
zdalnej lokalizacji.

Nieprawidłowe 
połączenia kablowe.

Sprawdzić wszystkie 
kable, wtyki, styki, zaciski 
oraz połączenia.

Połączenie nie 
zostało nawiązane, 
obraz nie jest 
transmitowany.

Konfiguracja urządzenia. Sprawdzić wszystkie 
parametry 
konfiguracyjne.

Nieprawidłowa instalacja. Sprawdzić wszystkie 
kable, wtyki, styki, zaciski 
oraz połączenia.
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6 Konserwacja

6.1 Naprawa

6.1.1 Przekazywanie i utylizacja
Kamera może być przekazywana wyłącznie z niniejszą instrukcją 
instalacji i obsługi. Urządzenie zawiera materiały niebezpieczne 
dla środowiska, które muszą być utylizowane w sposób zgodny 
z przepisami. Uszkodzone lub zbędne urządzenia i części 
powinny być w profesjonalny sposób utylizowane lub 
przekazane do lokalnego punktu zbiórki materiałów 
niebezpiecznych.

UWAGA! 
W żadnym wypadku nie należy otwierać obudowy kamery. 
Urządzenia nie zawierają części podlegających naprawie przez 
użytkownika. Wszystkie czynności konserwacyjne oraz naprawy 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. 
technologii sieciowych). W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z centrum obsługi technicznej sprzedawcy.
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7 Dane techniczne

7.1 Parametry techniczne

Napięcie wejściowe +12 VDC lub Power-over-Ethernet

Pobór mocy 6,72 W (maks.)

Typ przetwornika Matryca CMOS ¼ cala 

Rozdzielczość 
przetwornika

1280 x 800

Czułość 0,3 lx (przy wyłączonym promienniku 
podczerwieni)
0 lx (przy włączonym promienniku podczerwieni)

Rozdzielczość 
obrazu

720p, 480p, 240p

Kompresja obrazu H.264 MP 720p30; 
H.264 MP SD; 
H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); 
M-JPEG 

Maksymalna 
częstotliwość 
odświeżania

30 obrazów/s 

Widzenie nocne 25 m

LED Macierz 32 wysokosprawnych diod LED, 850 nm

Rodzaj obiektywu Zmiennoogniskowy od 2,7 do 9 mm, F/1.2 – 
zamknięcie, przełącznik trybu dziennego/nocnego

Analogowe wejście 
wizyjne

Złącze BNC

Wejście alarmowe Aktywacja zwarciem lub napięciem 5 VDC
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Wyjście 
przekaźnikowe 

Przełączanie: maks. 1 A 24 VAC/VDC

Wejście foniczne Gniazdo wejścia liniowego

Wyjście foniczne Gniazdo wyjścia liniowego typu jack

Komunikacja 
dźwiękowa

Dwustronna, pełny dupleks

Kompresja dźwięku G.711, L16, AAC (podgląd obrazu bieżącego i 
zapis)

Konfiguracja 
urządzenia

Za pomocą przeglądarki internetowej lub 
oprogramowania dozorowego

Protokoły HTTP, HTTPs, SSL, TCP, UDP, ICMP,RTSP, RTP, 
Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNTP, FTP, klient 
DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 
802.1X, iSCSI

Sieć Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, 
komunikacja pół- lub pełnodupleksowa, RJ45 

PoE Zgodność z IEEE 802.3af

Wymiary
(wys. x szer. x dł.)

100 x 100 x 291 mm

Ciężar Ok. 1,6 kg

Stopień ochrony IP66

Temperatura pracy -20ºC ÷ +50ºC

Temperatura 
przechowywania

-20ºC ÷ +70ºC

Wilgotność Wilgotność względna do 90% (bez kondensacji)
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7.1.1 Akcesoria

Aby uzyskać informacje o dostępnych akcesoriach, skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem firmy Bosch lub odwiedź 
stronę internetową www.boschsecurity.com.
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