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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.

UWAGA! 
Zasilacz niskonapięciowy musi spełniać wymagania normy EN/
UL 60950. Zasilacz musi być urządzeniem SELV-LPS lub SELV, 
klasa 2 (zabezpieczone urządzenie niskonapięciowe zasilane ze 
źródła z ograniczeniem prądowym). 

UWAGA! 
Kamera musi być podłączona do uziemienia. 
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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. Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki. Nie należy 

używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
2. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich 

jak grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające 
ciepło. Unikać wystawiania urządzenia na długotrwałe 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

3. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.
4. Urządzenie należy zabezpieczyć przed wyładowaniami 

atmosferycznymi i skokami napięcia w sieci energetycznej.
5. Do regulacji wolno używać tylko elementów sterujących 

określonych w instrukcji obsługi.
6. Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła 

zasilania o parametrach podanych na tabliczce 
znamionowej.

7. Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy 
urządzenia. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu.

8. Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać 
wyłącznie akcesoriów / części określonych przez 
producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą 
spowodować utratę gwarancji oraz prawa do eksploatacji 
produktu.

9. Podłączyć żółty/zielony przewód uziemienia kamery do 
uziemienia instalacji, aby zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa oraz kompatybilność elektromagnetyczną.
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1.3 Podłączanie w poszczególnych 
zastosowaniach
Uziemienie
Żółty/zielony przewód uziemiający kamery musi zostać 
podłączony do uziemienia instalacji.
Stany Zjednoczone: – część 810 kodeksu National Electrical 
Code (ANSI/NFPA nr 70) zawiera informacje na temat 
prawidłowego uziemienia.

Źródło zasilania 12 VDC / 24 VAC: to urządzenie jest 
przeznaczone do zasilania ze źródła z ograniczeniem 
prądowym. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy 
napięciu 12 VDC lub 24 VAC (jeśli PoE jest niedostępne). 
Okablowanie wykonane przez użytkownika musi spełniać normy 
elektryczne (poziom zasilania klasy 2). 

PoE: należy używać tylko zatwierdzonych urządzeń PoE. 
Zasilanie przez sieć Ethernet oraz zasilanie 12 VDC lub 24 VAC 
mogą być podłączone w tym samym czasie. 

Jeżeli do kamery jest dostarczane jednocześnie dodatkowe 
zasilanie (12 VDC lub 24 VAC) oraz zasilanie PoE, urządzenie 
podłącza się do zasilania dodatkowego, a rozłącza zasilanie 
PoE.

1.4 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu modułu kamery.
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1.5 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
– Konsultacja z doświadczonym technikiem radiowym lub 

telewizyjnym
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 
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". Broszura 
jest dostępna w wydawnictwie U.S. Government Printing 
Office, Washington, DC 20402, nr kat. 004-000-00345-4.
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1.6 Karty microSD
Firma Bosch Security Systems zaleca korzystanie z rejestracji 
na kartach microSD tylko do celów zapisu alarmowego i 
działania aplikacji automatycznego uzupełniania sieciowego 
(Automatic Network Replenishment, ANR). Aby ograniczyć do 
minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, zaleca się 
stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii 
zapasowych wszystkich danych cyfrowych.

1.7 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 
Information Technology Equipment, UL 60950-1. 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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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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1.8 Informacje firmy Bosch
Zanik sygnału wizyjnego
Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym elementem jego 
cyfrowego zapisu. W związku z tym firma Bosch Security 
Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
utratą określonych danych wizyjnych. Aby ograniczyć do 
minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security 
Systems zaleca stosowanie kilku nadmiarowych systemów 
zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych 
analogowych i cyfrowych.

Podzespoły optyczne
Podzespoły optyczne są delikatnymi elementami i zawsze 
należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Szklane powierzchnie 
tych podzespołów należy chronić przed kontaktem z wszelkimi 
obiektami oraz unikać dotykania ich palcami.

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy Bosch 
Security Systems i jest chroniona prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w 
niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako 
zastrzeżone znaki towarowe.

Uwaga
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą 
wiedzą, a informacje tu zawarte zostały szczegółowo 
sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był 
kompletny i poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie 
produktu zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie 
bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub 
pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy dokumentem a 
opisywanym produktem.
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Dalsze informacje
Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z 
najbliższą placówką Bosch Security Systems lub odwiedzić 
witrynę www.boschsecurity.com

1.9 Prawa autorskie
The firmware 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 Wstęp

2.1 Funkcje
Dualna kamera sieciowa FlexiDomeHD 1080p o szerokim 
zakresie dynamiki (HDR) to wysokiej klasy kolorowe urządzenie 
rejestrujące przeznaczone do systemów dozoru. 
Korzysta z technologii kompresji H.264, która pozwala na zapis 
wyraźniejszego obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wymagań dotyczących szerokości pasma i miejsca potrzebnego 
do zapisu. Kamera jest zgodna z normą ONVIF, co gwarantuje 
większą kompatybilność podczas integracji w systemach. 
Pracuje również jako sieciowy serwer wizyjny, przesyłając obraz 
i sygnały sterujące przez sieci danych, np. sieć lokalną Ethernet 
czy też Internet. Kamera charakteryzuje się łatwą instalacją i 
jest fabrycznie przygotowana do pracy. Charakterystyka:
– Przetwornik obrazu CMOS HD 1/3" ze skanowaniem 

progresywnym
– Szeroki zakres dynamiki
– Praca dualna dzięki wykorzystaniu ruchomego filtra 

podczerwieni
– Automatyczna regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania
– Przesyłanie czterostrumieniowe
– Gniazdo karty microSD
– Zgodność z normą ONVIF
– Dwukierunkowa transmisja dźwięku i sygnał alarmowy
– Wejście i wyjście alarmowe przeznaczone do urządzeń 

zewnętrznych
– Adaptacyjna, dynamiczna redukcja szumów
– Rozszerzona wizyjna detekcja ruchu
– Transmisja sygnału wizyjnego za pośrednictwem sieci IP
– Funkcja Multicast
– Wbudowany interfejs Ethernet (10/100 Base-T)
– Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
– Ochrona za pomocą hasła dostępu 
– Wbudowany serwer sieciowy do podglądu obrazu 

bieżącego oraz konfiguracji za pośrednictwem przeglądarki
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– Aktualizacja oprogramowania układowego przy użyciu 
pamięci Flash
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3 Informacje o systemie

3.1 Przegląd funkcji
Kamera jest wyposażona w sieciowy serwer wizyjny. Jej 
podstawową funkcją jest kodowanie danych wizyjnych i danych 
sterujących w celu przesyłania przez sieć IP. Dzięki kodowaniu 
w formacie H.264 urządzenie doskonale nadaje się do 
komunikacji przez sieć IP oraz do zdalnego dostępu do 
cyfrowych rejestratorów wizyjnych i systemów sieciowych. 
Wykorzystanie istniejących sieci oznacza szybką i łatwą 
integrację z systemami CCTV lub sieciami lokalnymi. Obrazy z 
kamery mogą być odbierane jednocześnie przez kilka 
odbiorników.

3.1.1 Skanowanie progresywne
Kamera wychwytuje i przetwarza obrazy w technologii 
skanowania progresywnego. W przypadku sceny o nasilonym 
ruchu obrazy powstające w technologii skanowania 
progresywnego są ostrzejsze niż obrazy z wybieraniem 
międzyliniowym.

3.1.2 Funkcja trybu dualnego
W trybie nocnym kamera zwiększa możliwość widzenia przy 
słabym oświetleniu przez wyłączenie filtra podczerwieni z toru 
optycznego, zapewniając obraz monochromatyczny. Kamera 
może przechodzić z trybu kolorowego na monochromatyczny 
automatycznie, po wykryciu odpowiednio niskiego poziomu 
oświetlenia, ręcznie, poprzez podanie sygnału na wejście 
alarmowe, lub zdalnie, przez przeglądarkę internetową.

3.1.3 Przesyłanie czterostrumieniowe
Dzięki przesyłaniu czterostrumieniowemu kamera może 
jednocześnie dostarczać trzy strumienie H.264 (strumień HD, 
strumień o obniżonej rozdzielczości i strumień HD zawierający 
tylko I-ramki) wraz ze strumieniem M-JPEG. Te cztery 
strumienie ułatwiają wyświetlanie obrazu i umożliwiają 
rejestrację przy optymalnym wykorzystaniu szerokości pasma, a 
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także integrację z systemami zarządzania obrazem innych 
producentów.

3.1.4 ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co oznacza większą 
łatwość instalacji i integracji w większych systemach. ONVIF 
jest globalnym standardem współpracy urządzeń wizyjnych w 
sieci. 

3.1.5 Dźwięk
Dostępna jest dwukierunkowa transmisja dźwięku 
umożliwiająca komunikację głosową na żywo lub zapis dźwięku.

3.1.6 We/wy alarmowe
Wejście alarmowe może być wykorzystane do sterowania 
funkcjonalnością urządzenia. Wyjście alarmowe może służyć do 
sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

3.1.7 Wykrywanie sabotażu i detekcja ruchu
Kamera oferuje szeroki zakres opcji konfiguracyjnych do 
sygnalizacji alarmu w przypadku sabotażu dołączonych kamer. 
Zastosowano w niej także algorytm wykrywania ruchu w obrazie 
Motion+. 

3.1.8 Kodowanie sygnału wizyjnego
Kamera wykorzystuje standardy kompresji H.264. Dzięki 
wydajnemu procesowi kodowania, ilość przesyłanych danych 
pozostaje na niskim poziomie, nawet przy wysokiej jakości 
obrazu, a także może być dostosowana w szerokim zakresie do 
lokalnych warunków.

3.1.9 Funkcja Multicast
W odpowiednio skonfigurowanych sieciach funkcja Multicast 
umożliwia jednoczesną transmisję sygnału w czasie 
rzeczywistym do kilku odbiorników. Warunkiem koniecznym jest 
zaimplementowanie w sieci komputerowej protokołów UDP i 
IGMP V2/V3.
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3.1.10 Zasilanie przez sieć Ethernet
Zasilanie kamery może być dostarczane przez sieć kablową 
zgodną ze standardem PoE (Power-over-Ethernet). W takiej 
konfiguracji do podglądu obrazu, zasilania i sterowania kamerą 
wystarczy dołączenie tylko jednego przewodu.

3.1.11 Szyfrowanie 
Urządzenie posiada wiele opcji ochrony przed odczytem przez 
osoby nieupoważnione. Istnieje możliwość zabezpieczenia 
połączeń przeglądarki internetowej za pomocą protokołu 
HTTPS. Do ochrony kanałów sterowania służą protokoły 
szyfrowania SSL. Po wykupieniu dodatkowej licencji można 
szyfrować dane użytkownika.

3.1.12 Zapis
Kamerę można użytkować wraz z dołączonym przez sieć 
serwerem iSCSI umożliwiającym gromadzenie nagrań 
długotrwałych. Materiały krótkie oraz tymczasowe można 
zapisywać lokalnie na karcie microSD. 

3.1.13 Konfiguracja
Kamera może być konfigurowana za pomocą przeglądarki przez 
sieć lokalną (Intranet) lub przez Internet. Również w ten sposób 
możliwe jest szybkie aktualizowanie oprogramowania 
układowego oraz pobieranie ustawień konfiguracyjnych. 
Ustawienia konfiguracyjne można zapisywać na komputerze 
jako pliki i kopiować pomiędzy poszczególnymi kamerami.
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3.2 Współpraca z systemami zewnętrznymi
Kamera może być używana z wieloma systemami firmy Bosch: 
– Bosch Video Management System
– Bosch Video Client
– Bosch Recording Station
Po podłączeniu kamery do któregokolwiek z tych systemów 
wiele jej parametrów konfiguracyjnych jest kontrolowanych 
przez system, a nie poprzez ustawienia dokonane za pomocą 
przeglądarki internetowej.

Bosch Video Management System
Bosch Video Management System to unikalne, przeznaczone dla 
firm rozwiązanie w zakresie dozoru wizyjnego oparte o sieć IP, 
umożliwiające łatwe zarządzanie cyfrowym obrazem, dźwiękiem 
i danymi w dowolnej sieci IP. Oprogramowanie jest 
przeznaczone do współpracy z produktami CCTV firmy Bosch 
jako składnik kompletnego systemu zarządzania dozorem 
wizyjnym. 

Bosch Video Client
Serwer obrazu z kamery oraz oprogramowanie Bosch Video 
Client tworzą wspólnie bardzo wydajne rozwiązanie 
systemowe. Program Bosch Video Client jest aplikacją systemu 
Windows, pozwalającą na podgląd, obsługę, sterowanie i 
zarządzanie systemami CCTV (takimi jak systemy dozorowe) w 
lokalizacjach zdalnych. 

Bosch Recording Station
Kamera może też współpracować z oprogramowaniem Bosch 
Recording Station. Oprogramowanie Bosch Recording Station 
umożliwia zapis 32 strumieni sygnału wizyjnego oraz 
fonicznego. Obsługuje wiele funkcji kamery, takich jak 
sterowanie przekaźnikami, zdalne sterowanie urządzeniami 
peryferyjnymi oraz zdalna konfiguracja. Może wykorzystywać 
wejścia alarmowe do inicjowania działań oraz, przy aktywnej 
funkcji detekcji ruchu Motion+, dokonywać zapisu obrazu z 
odpowiednich komórek, umożliwiając inteligentne wykrywanie 
ruchu.
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4 Planowanie

4.1 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać z należytą ostrożnością. W 
opakowaniu znajdują się następujące elementy:
– Kamera sieciowa FlexiDomeHD 1080p
– Końcówka wkrętaka Torx
– Zestaw do montażu kamery
– Żeńsko-żeńskie złącze kablowe RJ45 do połączenia z siecią
– Płyta do napędów optycznych

– Instrukcje
– Bosch Video Client

– Skrócona instrukcja instalacji i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

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

4.2 Wymagania systemowe
– Komputer z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7, 

dostępem do sieci oraz przeglądarką internetową 
Microsoft Internet Explorer w wersji 7, 8 lub 9
-lub-

– Komputer z dostępem do sieci i oprogramowaniem do 
odbioru, takim jak Bosch Video Client, Bosch Video 
Management System lub Bosch Recording Station
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5 Instalacja

5.1 Części
Kamera składa się z następujących części:

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

1. Podstawa mocująca
2. Pierścień do montażu powierzchniowego
3. Moduł kamery z pierścieniem mocującym
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5.2 Montaż kamery

5.2.1 Montaż powierzchniowy

Illustracja?5.1?Montaż powierzchniowy 

W celu zamontowania kamery na powierzchni ściany lub sufitu:
1. Używając podstawy montażowej jako szablonu, zaznaczyć 

otwory wskazane na rysunku. Średnica koła podziałowego 
wynosi 123 mm. 

2. Wywiercić trzy otwory o średnicy 8 mm.
3. Umieścić dostarczone kołki rozporowe w otworach.
4. Za pomocą trzech znajdujących się w zestawie wkrętów 

pewnie zamocować podstawę montażową do wybranej 
powierzchni. 

PCD 123 mm (4.84 in)

Ø8 mm

3x

3x

9.5 mm (0.375 in)
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5. Przełożyć pierścień do montażu powierzchniowego przez 
wiązkę przewodów.

6. Podtrzymać moduł kamery zawieszony na plastikowym 
haczyku wewnątrz podstawy montażowej i upewnić się, że 
przewód do zawieszania jest zabezpieczony w rowku.
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5.2.2 Montaż podtynkowy

Illustracja?5.2?Montaż podtynkowy 

Aby zamontować kamerę podtynkowo na ścianie lub suficie:
1. Używając podstawy montażowej jako szablonu, zaznaczyć 

wgłębienie oraz otwory przedstawione na rysunku. 
Średnica koła podziałowego wynosi 178 mm

2. Wyciąć wgłębienie do montażu.
3. Wywiercić trzy otwory o średnicy 8 mm.
4. Umieścić dostarczone kołki rozporowe w otworach.
5. Za pomocą trzech znajdujących się w zestawie wkrętów 

prawidłowo zamocować podstawę montażową. 

PCD 178 mm (7 in)

Ø8 mm

3x

3x

156 mm (6.14 in)
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6. Podtrzymać moduł kamery zawieszony na plastikowym 
haczyku wewnątrz podstawy montażowej i upewnić się, że 
przewód do zawieszania jest zabezpieczony w rowku.
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5.3 Połączenia

5.3.1 Wykonywanie połączeń
Zaciski połączeniowe urządzenia są dostosowane do wolnych 
(nieosłoniętych) końcówek kabli. W przypadku instalacji w 
pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz należy użyć 
skrzynki przyłączeniowej o klasie ochrony przynajmniej NEMA 
4X lub IP66. Wszystkie podłączenia muszą zostać wykonane 
wewnątrz komory wodoszczelnej. Po podłączeniu należy 
szczelnie zamknąć komorę wodoszczelną i odpowiednio 
uszczelnić kable oraz kanały kablowe, aby zapobiec 
przedostawaniu się wody.

Wiązka przewodów
Poniższa tabela służy do identyfikacji żył w wiązce przewodów:

Kolor żyły AWG Sygnał

Czerwony 26 +12 VDC / 24 VAC

Brązowy 26 -12 VDC / 24 VAC

Żółty / zielony 24 Uziemienie 

Czarny / 
pomarańczowy

28 Wyjście alarmowe A

Biały / 
pomarańczowy

28 Wyjście alarmowe B

Biały / fioletowy 28 Uziemienie (wejście alarmowe 
+ dane)

Pomarańczowy / 
fioletowy

28 Wejście alarmowe 1

Fioletowy 28 Wejście alarmowe 2

Biały 28 Wejście foniczne

(Ekran) 28 Uziemienie (wejście foniczne)

Czarny 28 Wyjście foniczne

(Ekran) 28 Uziemienie (wyjście foniczne)
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Uwaga:
Do połączeń należy używać przewodów o przynajmniej tej 
samej grubości. 

Dołączanie zasilania
1. Stosować zasilacze sieciowe klasy 2 z napięciem 

wyjściowym 24 VAC lub 12 VDC.
2. Podłączyć przewody zasilania (czerwony +, brązowy –) do 

źródła zasilania.
3. Podłączyć przewód uziemienia (żółty / zielony) od kamery 

do uziemienia systemowego instalacji, aby zapewnić 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz kompatybilność 
elektromagnetyczną i zabezpieczenie przed zakłóceniami 
na częstotliwościach radiowych.

Połączenie sieciowe (i zasilanie PoE)
1. Należy korzystać z kabla STP (skrętka ekranowana) 

kategorii 5e o maks. długości 100 m.
2. Do podłączenia kabla sieciowego systemu do złącza RJ45 

kamery (kompatybilnego z technologią Auto MDIX – 
automatycznie wykrywa typ kabla połączeniowego) należy 
zastosować żeńsko-żeńskie złącze kablowe RJ45.

Zasilanie jest doprowadzane do kamery poprzez kabel Ethernet 
zgodny ze standardem Power-over-Ethernet.

Uwaga:
Znajdujące się w zestawie żeńsko-żeńskie złącze kablowe RJ45 
nie jest ekranowane. 
W celu zachowania zgodności z normą odporności 
elektromagnetycznej urządzeń alarmowych (EN50130-4) lub 
normą odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w 
zastosowaniach kolejowych (EN50121-4) należy stosować 

UWAGA! 
Informacje o parametrach zasilania można znaleźć na tabliczce 
znamionowej, która znajduje się z tyłu modułu kamery.
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skrętkę ekranowaną (STP) oraz ekranowane żeńsko-żeńskie 
sieciowe złącze kablowe RJ45.

Wejście alarmowe
Wejścia alarmowe służą do dołączenia zewnętrznych urządzeń 
alarmowych, takich jak kontaktrony drzwiowe lub czujki. W roli 
urządzenia uruchamiającego można użyć beznapięciowych 
styków zwiernych lub rozwiernych (zaleca się używanie 
bezodskokowego systemu styków).
– Aby zidentyfikować kolory żył w celu podłączenia wejścia 

alarmowego, należy zapoznać się z treścią tabeli 
przewodów w wiązce.

– Konfigurowalne jako aktywny poziom niski lub aktywny 
poziom wysoki.

Wyjście alarmowe
Alarmowe wyjście przekaźnikowe służy do dołączenia urządzeń 
zewnętrznych np. oświetlenia lub sygnalizatorów akustycznych. 
– Aby zidentyfikować kolory żył w celu podłączenia wyjścia 

alarmowego, należy zapoznać się z treścią tabeli 
przewodów w wiązce.

– W menu systemu należy skonfigurować wyjście 
przekaźnikowe jako normalnie otwarte (NO) lub normalnie 
zamknięte (NC).

Wejście / wyjście foniczne
Urządzenie posiada pełnodupleksowe złącze monofoniczne. 
Dwukierunkowa komunikacja pozwala dołączyć głośnik lub 
interkom w punkcie docelowym. Wejściowy sygnał foniczny jest 
przesyłany synchronicznie z sygnałem wizyjnym. 
Aby zidentyfikować kolory żył w celu podłączenia wejścia i 
wyjścia fonicznego, należy zapoznać się z treścią tabeli 
przewodów w wiązce.
Wejście foniczne: poziom wejścia liniowego (nieodpowiedni 
dla bezpośredniego sygnału mikrofonowego).
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Wyjście foniczne: poziom wyjścia liniowego (nieodpowiedni 
dla bezpośredniego podłączenia głośnika).
Okablowanie: zaleca się ekranowany kabel foniczny.
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5.4 Montaż modułu kamery
1. Poprowadzić wiązkę przewodów z kamery wokół tylnej 

części modułu kamery i zamocować wszystkie kable.
2. W przypadku urządzeń montowanych powierzchniowo 

należy nałożyć pierścień montażowy na podstawę do 
mocowania.
– Przy połączeniu bocznym należy usunąć 

zabezpieczenie wejścia bocznego. W przypadku 
podłączenia z tyłu usuwanie go jest zbędne.

3. Zamocować moduł kamery na podstawie montażowej za 
pomocą pierścienia mocującego:
– Wkręty w pierścieniu mocującym powinny znaleźć się 

naprzeciw podniesionych otworów w podstawie 
montażowej.

– Dokręcić trzy wkręty za pomocą wkrętaka i końcówki 
z zestawu (maks. moment 2 Nm). 
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x3 x3

<2 Nm <2 Nm
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5.5 Otwieranie modułu kamery
1. Za pomocą znajdującej się w zestawie końcówki wkrętaka 

poluzować dwie śruby mocujące część modułu kamery z 
oknem.

2. Ostrożnie puścić część kamery z oknem, pozwalając jej 
zawisnąć na przewodzie uziemiającym.

x2
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5.6 Elementy sterujące

1. Wskaźnik LED Dwukolorowy wskaźnik LED 
informuje o awarii (czerwony), 
normalnym działaniu (zielony) lub 
nawiązanym połączeniu (migający 
zielony). Diodę można wyłączyć w 
menu instalatora.

2. Przycisk Menu Przycisk Menu umożliwia włączenie 
kreatora instalacji.
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3. Przycisk Reset Przywraca domyślny adres IP lub 
poprzednią wersję oprogramowania 
układowego (jeśli przesyłanie 
nowszej wersji nie powiedzie się). 
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, 
przy włączonym zasilaniu, za pomocą 
małego przedmiotu z zaostrzonym 
końcem nacisnąć i przytrzymać przez 
ponad 10 sekund przycisk Reset. 

4. Gniazdo karty 
microSD

Umieścić kartę microSD w gnieździe.
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5.7 Konfiguracja kamery
Aby przygotować kamerę do instalacji: 
1. Za pomocą opcjonalnego kabla wizyjnego (S1460) 

podłączyć monitor do gniazdka 2,5 mm z sygnałem CVBS 
(tylko do celów instalacyjnych).

2. Odłączyć przewód sieci wewnętrznej.
3. Podłączyć przewód sieci zewnętrznej doprowadzający 

zasilanie (PoE).
4. Po włączeniu odczekać chwilę (mniej niż 20 s).
5. Nacisnąć przycisk Menu. W ten sposób strumień wizyjny 

przesyłany przez sieć IP zostanie zatrzymany i 
uruchomione zostanie analogowe wyjście wizyjne. 

PoE

S1460
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1. Przycisk Menu
2. Sterowanie zoomem (długością ogniskowej) i ostrością

(rozmieszczenie tych elementów sterujących może być 
różne, zależnie od typu obiektywu; aby w pełni 
wykorzystać dostępny zakres ostrości, należy użyć 
pierścienia obrotowego obiektywu lub mechanizmu 
automatycznej regulacji tylnej płaszczyzny ogniskowania)
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5.8 Pozycjonowanie kamery
Położenie modułu kamery może być regulowane w 3 
płaszczyznach.

5.8.1 Obrót
Regulacja w poziomie (obrót):
1. Za pomocą dołączonego do zestawu wkrętaka lekko 

poluzować trzy wkręty w pierścieniu mocującym.
2. Obrócić moduł kamery na podstawie. Bez względu na 

kierunek obrotu nie przekraczać 180°.
3. Dokręcić trzy wkręty w pierścieniu mocującym za pomocą 

dołączonego do zestawu wkrętaka.

UWAGA! 
Nie narażać przetworników obrazu na bezpośrednie działanie 
światła słonecznego.
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5.8.2 Pochylenie
Regulacja w pionie (pochylenie):
1. Za pomocą dołączonego do zestawu wkrętaka (1) 

poluzować obie śruby w zawiasach modułu kamery.
2. Obrócić moduł kamery w zawiasach. Nie wolno obracać o 

więcej niż 100°.
3. Za pomocą dołączonego do zestawu wkrętaka (1) dokręcić 

obie śruby w zawiasach modułu kamery.
4. Dla lepszego zabezpieczenia dokręcić (ręcznie) dwa wkręty 

z łbem gniazdowym w bocznej części zawiasów modułu 
kamery za pomocą dołączonego klucza imbusowego (2).

5. Umieścić obie pokrywy zawiasów na ich miejscach.

x2

x2

x2
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5.8.3 Skręt
Aby uzyskać prawidłowe położenie obrazu w poziomie (w 
przypadku nachylonych sufitów lub montażu ściennego), 
nacisnąć i obrócić zieloną dźwignię w celu odpowiedniego 
ustawienia obrazu widocznego na monitorze. 
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5.9 Korzystanie z kreatora instalacji
Przycisk Menu na panelu sterowania służy do uzyskiwania 
dostępu do kreatora instalacji kamery. Jeżeli istnieje taka 
możliwość, wyboru opcji można dokonać poprzez krótkie lub 
dłuższe naciśnięcia przycisku.
Kreator obsługuje następujące funkcje:
– Identyfikacja obiektywu
– Warunki regulacji ogniskowania i zoomu
– Orientacja obrazu
– Automatyczna regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania

Uruchomić kreatora w celu regulacji ogniskowania. Funkcja ta 
umożliwia optymalizację ostrości obrazu zarówno przy dobrym, 
jak i słabym oświetleniu.

5.9.1 Procedura regulacji
Po skonfigurowaniu kamery i naciśnięciu przycisku Menu 
zgodnie z opisem w sekcji Punkt 5.7 Konfiguracja kamery, 
Strona 36 na ekranie monitora powinien ukazać się następujący 
widok:

– Typ obiektywu zostaje rozpoznany i wyświetlony na 
ekranie.

– Przysłona jest maksymalnie otwarta.

1. Ręcznie wyregulować ogniskową obiektywu (zoom), aby 
uzyskać żądane pole widzenia. 

2. Ręcznie wyregulować ogniskową obiektywu, aby uzyskać 
możliwie najostrzejszy obraz. 

Lens type

MBF feedback

Auto MBF 180° MBF info
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3. Aby obrócić obraz o 180°, nacisnąć i przytrzymać przycisk 
Menu do momentu obrócenia obrazu.

4. Krótko nacisnąć przycisk Menu, aby automatycznie 
wyregulować tylną płaszczyznę ogniskowania (Auto MBF). 
– Będzie słyszalny proces automatycznej regulacji tylnej 

płaszczyzny ogniskowania. 
– Postęp przebiegu procesu jest wyświetlany na 

monitorze. 
5. Jeżeli ostrość kamery nie jest ustawiona prawidłowo, 

nacisnąć i przytrzymać przez dłuższą chwilę przycisk 
Menu, aby ponownie uruchomić kreatora. 

6. Jeżeli ostrość kamery jest ustawiona prawidłowo, krótko 
nacisnąć przycisk Menu w celu zapisania wyników. 
– Ustawienie tylnej płaszczyzny ogniskowania zostaje 

zapisane.
– Przysłona zostaje ustawiona na wartość początkową.
– Wyjście wizyjne zostaje rozłączone.

5.10 Zamykanie urządzenia
Po ustawieniu właściwego położenia kamery oraz po wykonaniu 
wszystkich regulacji należy zamknąć urządzenie.
1. Odłączyć tymczasowy przewód sieci zewnętrznej.
2. Ponownie podłączyć przewód sieci wewnętrznej.
3. Umieścić część modułu kamery z oknem na kamerze i 

upewnić się, czy: 
– przewody połączeniowe nie zostały przyciśnięte lub 

rozłączone,
– gumowa uszczelka dopasowała się i nie wystaje.

4. Za pomocą znajdującego się w zestawie wkrętaka 
zamocować część kamery z oknem do modułu kamery, 
dokręcając dwa znajdujące się tam wkręty (maks. moment 
dokręcania 3,5 Nm).
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6 Konfiguracja kamery
Kamera zapewnia standardowo optymalny obraz bez potrzeby 
dokonywania regulacji. Konfiguracja kamery jest 
przeprowadzana poprzez sieć, przy użyciu przeglądarki 
internetowej. 

6.1 Tryby użytkownika
Kamera jest wyposażona w sześć trybów użytkownika. Ich 
wyboru dokonuje się poprzez interfejs przeglądarki sieciowej. 
Trybem domyślnym jest tryb 24-godzinny.

6.2 Przełączanie dzień/noc
Kamera jest wyposażona w filtr podczerwieni sterowany 
silnikiem. Przy niskim poziomie oświetlenia mechaniczny filtr 
podczerwieni jest wyłączany z toru optycznego. 
Sterowanie filtrem podczerwieni jest możliwe na dwa sposoby:
– przez wejście alarmowe lub
– automatycznie, w oparciu o obserwowane poziomy 

oświetlenia.

Jeśli wybrany jest tryb automatycznego przełączania Auto, 
kamera przełącza filtr automatycznie w zależności od 
obserwowanego poziomu oświetlenia. Poziom przełączania 
można programować. 

Uwaga:
W przypadku wyboru trybu automatycznego i ustawienia 
poziomu przełączania na wartość -15, określone warunki 
oświetleniowe linii granicznych sceny mogą spowodować 
nieustanne przełączanie kamery między trybem nocnym i 
dziennym. Aby tego uniknąć, należy ustawić poziom 
przełączania na inną wartość.
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7 Połączenie z przeglądarką 
internetową
Komputer z przeglądarką Microsoft Internet Explorer może 
odbierać obraz bieżący z kamery, sterować kamerą i odtwarzać 
sekwencje zapisane na nośniku pamięci. Konfiguracja kamery 
odbywa się za pośrednictwem sieci przy użyciu przeglądarki 
internetowej. 
Opcje konfiguracji przy użyciu menu samej kamery są 
ograniczone do ustawień obiektywu i sieci komputerowej.

Uwaga:
Konfiguracja kamery może się również odbywać za 
pośrednictwem dołączonego do zestawu oprogramowania 
Bosch Video Client lub Bosch Video Management System.

7.1 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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8 Nieprawidłowości w działaniu i ich 
usuwanie

8.1 Test działania
Kamera oferuje wiele opcji konfiguracyjnych. Dlatego należy 
sprawdzić, czy po zainstalowaniu i skonfigurowaniu funkcjonuje 
prawidłowo. Jest to jedyny sposób upewnienia się, że w 
przypadku alarmu kamera będzie funkcjonować w żądany 
sposób.
Test powinien obejmować następujące funkcje:
– Czy możliwe jest zdalne połączenie z kamerą?
– Czy kamera transmituje wszystkie wymagane dane?
– Czy kamera reaguje w żądany sposób na zdarzenia 

alarmowe?
– Czy w razie potrzeby istnieje możliwość sterowania 

urządzeniami peryferyjnymi?
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8.2 Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela ułatwia identyfikację przyczyn 
nieprawidłowości działania urządzenia oraz ich usuwanie, jeśli 
jest to możliwe.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Obraz nie jest 
transmitowany do 
zdalnej lokalizacji.

Uszkodzona kamera. Dołączyć do kamery 
monitor lokalny i 
sprawdzić poprawność 
działania kamery.

Nieprawidłowe 
połączenia kablowe.

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

Ustawiona nieprawidłowa 
właściwość strumienia 
nadajnika dla połączeń z 
dekoderem sprzętowym.

Wybrać opcję H.264 MP 
SD na stronie konfiguracji 
Strumienie nadajnika.

Połączenie nie 
zostało nawiązane, 
obraz nie jest 
transmitowany.

Konfiguracja urządzenia. Sprawdzić wszystkie 
parametry 
konfiguracyjne.

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

Nieprawidłowy adres IP. Sprawdzić adres IP 
(program terminalu).

Błędy transmisji danych 
w sieci LAN.

Sprawdzić parametry 
transmisji za pomocą 
polecenia ping.

Została osiągnięta 
maksymalna liczba 
połączeń.

Poczekać na wolne 
połączenie i ponownie 
wywołać nadajnik.
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Dźwięk nie jest 
transmitowany do 
stacji zdalnej.

Awaria sprzętowa. Sprawdzić, czy wszystkie 
dołączone urządzenia 
foniczne pracują 
prawidłowo.

Nieprawidłowe 
połączenia kablowe.

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

Nieprawidłowa 
konfiguracja.

Sprawdzić parametry 
dźwięku na stronie 
Dźwięk oraz Funkcje 
STRONY PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO.

Połączenie foniczne jest 
już używane przez inny 
odbiornik.

Poczekać na wolne 
połączenie i ponownie 
wywołać nadajnik.

Urządzenie nie 
przesyła sygnału 
alarmowego.

Źródło sygnału 
alarmowego nie zostało 
wybrane.

Wybrać możliwe źródła 
sygnału alarmowego na 
stronie konfiguracji 
źródeł alarmu.

Nie wybrano reakcji na 
alarm.

Określić żądaną reakcję 
na alarm na stronie 
konfiguracji Połączenia 
alarmowe, w razie 
konieczności zmienić 
adres IP.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Sterowanie 
kamerami lub 
innymi urządzeniami 
nie jest możliwe.

Połączenie kablowe 
pomiędzy interfejsem 
szeregowym i 
dołączonym urządzeniem 
nie jest prawidłowe.

Sprawdzić wszystkie 
połączenia kablowe i 
upewnić się, czy 
wszystkie wtyki są 
prawidłowo 
zamocowane.

Parametry interfejsu nie 
odpowiadają parametrom 
interfejsu dołączonego 
urządzenia.

Upewnić się, że 
ustawienia wszystkich 
współpracujących 
urządzeń są zgodne.

Urządzenie nie 
działa po 
aktualizacji 
oprogramowania 
układowego.

Awaria zasilania w czasie 
przesyłania pliku 
oprogramowania 
układowego.

Przekazać urządzenie do 
sprawdzenia przez dział 
obsługi klienta i w razie 
konieczności wymienić je.

Nieprawidłowy plik 
oprogramowania 
układowego.

Wprowadzić w 
przeglądarce 
internetowej adres IP 
urządzenia wraz z /
main.htm i powtórzyć 
proces przesyłania.

Zamiast formantów 
ActiveX są 
wyświetlane 
symbole zastępcze z 
czerwonym 
krzyżykiem.

Na komputerze nie 
zainstalowano lub nie 
uaktywniono maszyny 
wirtualnej Java.

Zainstalować program 
Sun JVM z płyty do 
napędów optycznych 
dołączonej do produktu.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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8.3 Biuro obsługi klienta
Jeśli użytkownik nie może samodzielnie rozwiązać problemu, 
powinien skontaktować się ze sprzedawcą, integratorem 
systemu lub bezpośrednio z biurem obsługi klienta firmy 
Bosch Security Systems.
Numery wersji oprogramowania układowego można znaleźć na 
specjalnej stronie. Prosimy zapisać te dane przed 
skontaktowaniem się z biurem obsługi klienta.
1. W pasku adresu przeglądarki, po wpisaniu adresu IP 

urządzenia należy wpisać: /version
Na przykład: 192.168.0.80/version

2. Zanotować informacje lub wydrukować stronę.

Przeglądarka 
internetowa zawiera 
puste pola.

W sieci jest aktywny 
serwer proxy.

Utworzyć regułę w 
ustawieniach proxy 
komputera lokalnego, aby 
lokalne adresy IP były 
pomijane.

Dioda LED POWER 
świeci na czerwono.

Przesyłanie 
oprogramowania 
układowego nie powiodło 
się.

Powtórzyć przesyłanie 
oprogramowania 
układowego.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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9 Konserwacja

9.1 Testowanie połączenia sieciowego
Do sprawdzenia połączenia między dwoma adresami IP można 
użyć polecenia ping. Umożliwia to sprawdzenie, czy urządzenie 
jest aktywne w sieci.
1. Otworzyć wiersz poleceń DOS.
2. Wprowadzić polecenie ping wraz z adresem IP urządzenia.
Jeśli urządzenie zostanie odnalezione, pojawi się komunikat 
„Odpowiedź z…” wraz z liczbą przesłanych bajtów oraz czasem 
transmisji w milisekundach. W przeciwnym razie urządzenie nie 
będzie dostępne za pomocą sieci. Może być to spowodowane 
tym, iż:
– Urządzenie nie jest prawidłowo dołączone do sieci. W 

takim wypadku należy sprawdzić połączenia kablowe.
– Urządzenie nie jest prawidłowo zintegrowane z siecią. 

Sprawdzić adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy. 

9.2 Naprawa

9.2.1 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 

UWAGA! 
Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. 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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przekazane do lokalnego punktu zbiórki materiałów 
niebezpiecznych.
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10 Dane techniczne

10.1 Parametry techniczne

Przetwornik obrazu Przetwornik obrazu CMOS HD 1/3"

Znamionowe napięcie 
zasilania

24 VAC ±10% 50/60 Hz
12 VDC ±10%
Zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet (PoE): 
znamionowe napięcie 48 VDC

Pobór prądu 1 A (12 VDC)
0,8 A (24 VAC)
0,3 A (PoE 48 VDC)

Minimalne 
oświetlenie
30 IRE, F1.2

0,25 lx kolor
0,08 lx mono

Tryb dualny Tryb kolorowy, monochromatyczny (kontrast w 
podczerwieni), automatyczny

Zakres dynamiki > 90 dB 

Stosunek sygnał / 
szum

> 50 dB

Kompensacja tła Wył/Automatyczna/Inteligentna

Balans bieli ATW (2500 – 10 000 K), AWB st. poz. z trybem 
ręcznym 

Nasycenie koloru Ustawiane od obrazu monochromatycznego (0%) 
do 133% koloru

Migawka Automatyczna migawka elektroniczna (AES)
Stały (1/30 [1/25] do 1/150000) poziom

Funkcja Sens Up Możliwość wyłączenia lub ustawienia w zakresie do 
16x

Automatyczny poziom 
czerni

Automatyczny ciągły

Inteligentna 
dynamiczna redukcja 
szumów

Przestrzenna oraz czasowa redukcja szumów 



FLEXIDOME HD 1080p HDR Dane techniczne | pl 53

Bosch Security Systems Instrukcja instalacji AM18-Q0615 | v1.0 | 2012.07

Ostrość Poprawa ostrości

Maskowanie stref 
prywatności

Cztery odrębne obszary, w pełni programowalne

Analiza ruchu w 
strumieniu wizyjnym

Motion+, IVA

Rodzaj obiektywu Automatyczne wykrywanie obiektywu z przysłoną 
sterowaną napięciem DC

Elementy sterujące Przez przeglądarkę sieciową lub program 
Configuration Manager

Reakcja na elementy 
sterujące

Rzeczywiste ustawienie migawki, rzeczywiste 
wzmocnienie

Tryby użytkownika Możliwość wyboru 6 pre-definiowanych trybów 
użytkownika

Interfejs LAN Skrętka ekranowana, Ethernet 10/100 Base-T, z 
automatycznym wykrywaniem,
półdupleks / pełny dupleks, RJ45

Protokoły kodowania 
sygnału wizyjnego

H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG

Rozdzielczości obrazu 1920 × 1080 pikseli

Group of Pictures – 
grupa obrazów.

IP, IBP, IBBP

Protokoły sieciowe 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

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

Wejście alarmowe Nieizolowany styk zwierny
Układ TTL, napięcie nominalne +5 V, maks. 
+40 VDC, DC przy 22 kΩ do +3,3 VDC 

Przekaźnik Napięcie maksymalne 30 VAC lub +40 VDC. 
Maksymalne obciążenie ciągłe 0,5 A, 10 VA

Wejście foniczne 1 Vrms, impedancja 12 kΩ

Wyjście foniczne 1 Vrms, impedancja 1,5 kΩ
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Standardy sygnału 
fonicznego

AAC
G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz
L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz

Stosunek sygnał / 
szum (audio)

> 50 dB

Port danych RS-232/422/485

Gniazdo karty 
pamięci

Obsługa kart microSD o pojemności do 2 TB

Ciężar 2200 g 

Klasa ochrony IP66, NEMA 4X

Odporność na 
uderzenia

IK10

Temperatura pracy -50°C ÷ +50°C
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10.1.1 Wymiary
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