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1 Förord

1.1 Om den här handboken
Den här handboken är ämnad för personer som ansvarar för installation och drift av 
VIP X1600. Internationella, nationella och varje regional teknisk elektronikbestämmelse ska 
alltid följas. Relevant kunskap om nätverksteknologi krävs. Handboken beskriver installation 
och drift av enheten.

1.2 Så här läser du handboken
I den här handboken används följande symboler och aviseringar för att uppmärksamma 
specialsituationer:

1.3 Avsedd användning
Videoservern VIP X1600 för nätverk är utvecklad för användning med CCTV-system och den 
sköter överföring av video- och kontrollsignaler via datanätverk (Ethernet LAN och Internet). 
Ljudsignaler kan även överföras med ljudversioner av VIP X1600-modulerna. Varje VIP X1600-
modul innehåller RAM-minne för korttidsinspelning av anslutna kameror. Varierande 
funktioner kan aktiveras automatiskt genom anslutning av externa larmsensorer. Andra 
program är inte tillåtna.
Om frågor uppstår om användningen av enheterna, som inte besvaras i den här 
användarhandboken, kontaktar du din lokala leverantör eller:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Sweden
www.boschsecurity.se

!
VIKTIGT! 
Den här symbolen indikerar att om inte följande säkerhetsinstruktioner följs, så äventyras 
personers säkerhet och skador kan uppkomma på enheten och annan utrustning.
Det är förenat med omedelbar, direkt risk.

i
OBS!
Den här symbolen hänvisar till funktioner, ger tips och information för lättare och mer praktisk 
användning av enheten.
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1.4 EU-direktiv
Videoservern VIP X1600 för nätverk uppfyller kraven i EU-direktiv 89/336 (Elektromagnetisk 
kompatibilitet) och 73/23, justerat 93/68 (Lågspänningsdirektiv).

1.5 Specifikationsskylt
För exakt identifiering finns modellnamnet och serienumret angivet på undersidan av 
VIP X1600-basenheten och på kretskortens specifikationsskyltar på VIP X1600-modulerna. 
Anteckna de här uppgifterna före installationen. De kan senare eventuellt behövas vid 
förfrågningar eller beställning av reservdelar.
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2 Säkerhetsinformation

2.1 Risk för elektriska stötar
– Försök aldrig ansluta enheten till något annat kraftnät än den typ som den är avsedd för.
– Använd endast strömförsörjningsenheter godkända av Bosch Security Systems.
– Öppna aldrig höljet till strömförsörjningsenheten.
– Installera alltid en VIP X1600-modul i den avsedda VIP X1600-grundhöljet.
– Om ett fel uppstår, koppla loss VIP X1600 från strömförsörjningen och från alla andra 

enheter.
– Strömförsörjningen och enheten ska installeras på en torr, väderskyddad plats.
– Om säker drift av enheten inte kan säkerställas, så ta den ur drift och säkra den för att 

förhindra otillåtna operationer. I sådana fall ska enheten kontrolleras av Bosch Security 
Systems.
Säker drift är inte längre möjlig i följande fall:

– det finns en synlig skada på enheten eller strömkablarna
– enheten fungerar inte längre korrekt
– enheten har exponerats för regn eller fukt
– främmande föremål har trängt in i enheten
– längre tids lagring i ogynnsam miljö, eller 
– efter exponering för extrem stress vid förflyttning.

2.2 Installation och drift
– De relevanta tekniska elektronikbestämmelserna ska alltid följas under installationen.
– Relevant kunskap om nätverksteknologi krävs för att kunna installera enheten.
– Före installation och driftsättning av enheten, ska du ha läst och förstått 

dokumentationen för annan utrustning som är ansluten till enheten, t.ex. kameror. Där 
finns viktiga säkerhetsinstruktioner och information om godkända användare.

– Utför endast de installations- och driftssteg som beskrivs i den här handboken. Varje 
annan åtgärd kan leda till personskador, skador på egendom eller skador på 
utrustningen.

2.3 Underhåll och reparation
– Öppna aldrig höljet på en VIP X1600-basenhet. Enheten innehåller inte några delar som 

användaren kan laga. Ta bara bort den bifogade kåpan vid installation av en VIP X1600-
modul. 

– Ändra inga komponenter i en VIP X1600-basenhet eller VIP X1600-modul. Enheten 
innehåller inte några delar som användaren kan laga.

– Öppna aldrig höljet till strömförsörjningsenheten. Strömförsörjningsenheten innehåller 
inte några delar som användaren kan laga.

– Se till att allt underhåll och alla reparationer utförs av kvalificerad personal (elingenjörer 
eller specialister på nätverksteknologi).
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3 Produktbeskrivning

3.1 Leveransomfattning VIP X1600-basenhet
– VIP X1600-basenhet
– Monteringsset för installation i 19-tums rack
– Självhäftande elastiska stötdämpare
– Snabbinstallationshandbok
– Produkt-CD med följande innehåll:

– Snabbinstallationshandbok
– Manuell
– System Requirements-dokument
– Ytterligare dokumentation om Bosch Security Systems-produkter
– Configuration Manager
– MPEG ActiveX-kontroll
– Player och Archive Player
– DirectX-kontroll
– Microsoft Internet Explorer
– Sun JVM
– Adobe Acrobat Reader

3.2 Leveransomfattning VIP X1600-modul
– VIP X1600-modul
– Monteringsset för installation i VIP X1600-basenhet
– Terminalpluggar
– Snabbinstallationshandbok

i
OBS!
Kontrollera att leveransen är komplett och i perfekt tillstånd. Låt Bosch Security Systems 
kontrollera din enhet om du upptäcker någon defekt.
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3.3 Systemkrav

3.3.1 Allmänna krav
– Dator med operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP
– Nätverksåtkomst (Intranet eller Internet)
– Skärmupplösning 1 024 × 768 bildpunkter
– 16- eller 32-bitars färgdjup
– Sun JVM installerat

3.3.2 Övriga konfigurationskrav
– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senare)

eller

– Installerat Configuration Manager-program (version 1.60 eller senare)

3.3.3 Övriga driftkrav
– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senare)

eller

– Mottagarprogramvara, till exempel VIDOS (version 3.11 eller senare) eller Bosch Video 
Management System
eller

– MPEG-4 kompatibel hårdvaruavkodare från Bosch Security Systems (t.ex. VIP XD) som 
mottagare och ansluten videomonitor

– För uppspelning av inspelningar: anslutning till lagringsmedia

i

OBS!
Observera också informationen i dokumentet System Requirements (Systemkrav) på bifogad 
produkt-CD-skiva. Om det behövs kan du installera den nödvändiga programvaran och 
kontrollerna från den bifogade produkt-CD-skivan (se Steg 3.2 Leveransomfattning VIP X1600-
modul, Sida 11).
Du kan hitta information om hur Microsoft Internet Explorer används i direkthjälpen i Internet 
Explorer.
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3.4 Funktionsöversikt

3.4.1 Nätverksvideoserver
 VIP X1600 är en videoserver för nätverk för upp till 16 oberoende videokanaler i fyra 
VIP X1600-moduler. Den är i huvudsak utformad för kodning av video och kontrolldata för 
överföring över ett IP-nätverk. Ljudsignaler kan också överföras till kompatibla enheter med 
ljudversioner av VIP X1600-modulerna.
Användningen av befintliga nätverk betyder att integrationen med CCTV-system eller lokala 
nätverk kan upprättas snabbt och enkelt.
VIP X1600 erbjuder en 2/3 D1- eller 2CIF-upplösning vid en fullständig 
bilduppdateringsfrekvens per sekund på 25 (PAL) eller 30 (NTSC) bilder per sekund för upp 
till 16 kanaler.
Två enheter, t.ex VIP X1600 som sändare och VIP XD som mottagare, kan skapa ett fristående 
system för dataöverföring utan någon PC. Videobilder från en enda sändare kan tas emot 
samtidigt på flera mottagare.
VIP X1600-modulerna är utformade för installation i VIP X1600-basenheten. Installationen av 
enheterna är en snabb och enkel operation som inte kräver några ytterligare verktyg. Alla 
moduler kan bytas under drift

3.4.2 (Mottagare)
MPEG-4 kompatibel hårdvaruavkodare som VIP XD kan användas som mottagare. Datorer med 
installerat avkodningsprogram, t.ex. VIDOS, eller datorer med webbläsaren Microsoft Internet 
Explorer, kan också användas som mottagare.

3.4.3 Videokodning 
 VIP X1600 använder MPEG-4 komprimeringsstandard för video. Tack vare effektiv kodning så 
kan dataöverföringshastigheten förbli låg även med hög bildkvalitet, och den kan även 
anpassas till lokala villkor inom vida gränser. På det här sättet kan samtidig kodning av alla 
16 videokanalerna hanteras.

3.4.4 Dubbla strömmar
Dubbla strömmar tillåter den inkommande dataströmmen att bli samtidigt avkodad till två 
olika, individuellt anpassade profiler. Den här funktionen skapar två dataströmmar per 
kamera, vilka kan fylla olika syften, t.ex. en för inspelning och en för optimering av 
överföringen över nätverket.

3.4.5 Fleranvändare (multicast)
I lämpligt konfigurerade nätverk, så möjliggör fleranvändarfunktionen (multicast) samtidig 
överföring av realtidsvideo till flera mottagare. Protokollen UDP och IGMP V2 måste vara 
implementerade i nätverket för den här funktionen.

3.4.6 Kryptering
 VIP X1600 erbjuder en rad alternativ för skydd mot obehörig läsning. Anslutningar via 
webbläsare kan skyddas med hjälp av HTTPS. Du kan skydda styrkanalerna med SSL-
krypteringsprotokoll. Med ytterligare en licens kan faktiska användardata krypteras.
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3.4.7 Fjärrkontroll
För fjärrstyrning av externa enheter, till exempel panorerings-, vinkelleder för kameror och 
motoriserade zoomlinser överförs styrdata via det dubbelriktade seriella gränssnittet i 
VIP X1600. Det här gränssnittet kan också användas för att överföra transparenta data.

3.4.8 Sabotagedetektering och rörelsedetektorer
 VIP X1600 erbjuder ett brett intervall av konfigurationsalternativ för larmsignaler i händelse av 
sabotage mot de anslutna kamerorna. En algoritm för upptäckt av rörelser i videobilden ingår 
också i leveransen. Den kan också alternativt utökas till att omfatta speciella algoritmer för 
videoanalyser.

3.4.9 Stillbilder
Individuella videobilder (snapshots) kan hämtas från VIP X1600, lagras på datorns hårddisk 
eller visas i ett separat visningsfönster i JPEG-format.

3.4.10 Säkerhetskopiering
En funktion för lagring av visade videobilder på hårddisken i din dator finns tillgänglig på LIVE-
SIDA och på sidan INSPELNINGAR. Videosekvenser kan lagras med hjälp av ett musklick och 
sedan visas igen med Player, som ingår i leveransen.
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3.4.11 Översikt
I VIP X1600 finns följande huvudfunktioner:
– Upp till 16 oberoende analoga BNC-kompositvideoingångar (PAL/NTSC)
– Video- och dataöverföringar via IP-datanätverk
– Funktion för dubbla strömmar för varje videoingång som ger möjlighet till samtidig 

kodning med två individuellt definierbara profiler
– Fleranvändarfunktion (multicast) för samtidig bildöverföring till flera mottagare
– Videokodning för internationell standard MPEG-4
– Två integrerade Ethernet-portar (10/100/1000 Base-T)
– Transparent, dubbelriktad datakanal med ett RS232/RS422/RS485-seriellt gränssnitt
– Konfiguration och fjärrstyrning för alla interna funktioner med TCP/IP, också säkrat med 

HTTPS
– Lösenordsskydd för att förhindra obehörig anslutning eller ändring av konfigurationen
– Omfattande, flexibla lagringsalternativ
– Fyra larmingångar och fyra reläutgångar per VIP X1600-modul
– Inbyggd videosensor för rörelse- och sabotagelarm
– Händelsestyrd automatisk anslutning
– Alternativ för helt redundant strömförsörjning
– Alternativ för redundant nätverksanslutning eller direktanslutning till iSCSI-system
– Praktiskt underhåll via uppladdningar
– Flexibel kryptering av styr- och datakanaler
– Behörighetskontroll i enlighet med internationell standard 802.1x

Ljudversionerna av VIP X1600-modulerna möjliggör också:
– Överföring av ljudsignaler via IP-datanätverk
– Ljudkodning enligt den internationella standarden G.711
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3.5 Anslutningar och visning

1 Installerad VIP X1600-modul

2 Audio In 1/2 och Audio In 3/4 ljudingångar (mono)
3,5 mm (0,14 tum) stereouttag för anslutning av ljudkablar
(endast ljudversioner av VIP X1600-moduler)

3 Kopplingsplint
för larmingångar, reläutgångar och seriella gränssnitt

4 Videoingångarna Video In 1 till Video In 4
BNC-uttag för anslutning av videokällor

5 Täckning för vakant plats

6 Uttag för anslutning av en eller två strömförsörjningsenheter

7 ETH 1 RJ45-uttag
för anslutning till ett Ethernet LAN (lokalt nätverk), 10/100/1000 MBit Base-T

8 ETH 2 RJ45-uttag
för en redundant anslutning till nätverket eller ett ISCSI-system

9 Lampor, statusinformation för VIP X1600-moduler och VIP X1600-basenhet

i
OBS!
För ytterligare information om lamporna, se sidan Steg 8.4 Lysdioder, Sida 114.
För tilldelning av kopplingsplintar, se Steg 8.7 Kopplingsplint, Sida 115.
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4 Installation

4.1 Förberedelser
VIP X1600-modulerna är endast avsedda för installation i VIP X1600-basenheten. 
Installationen av enheterna är en snabb och enkel operation som inte kräver några ytterligare 
verktyg.
VIP X1600 är utformad för installation i ett växelskåp. Monteringen av enheten i ett 19-tums 
rack med hjälp av bifogat installationsmaterial är en snabb och enkel operation.
Det är även möjligt att hantera den som en skrivbordsenhet. De fyra elastiska stötdämparna 
som ingår i leveransen ger en säker uppställning.

Kontrollera följande installationsvillkor: 
– Installera inte enheten i närheten av element eller andra värmekällor. Undvik platser som 

är utsatta för direkt solljus.
– Ge tillräcklig plats för kabeluppkopplingar.
– Se till att enheten har tillräcklig ventilation. Tänk på den totala värmealstringen, särskilt 

när flera enheter installeras i ett växelskåp.
– Använd enbart bifogade kablar vid uppkopplingen, eller lämpliga kablar som kan motstå 

elektromagnetisk störning. 
– Placera och dra alla kablar så att de är skyddade från skada och ge adekvat 

dragavlastning där så behövs.
– Undvik stötar, slag och kraftiga vibrationer, eftersom enheten då kan skadas så att den 

inte kan repareras.

4.2 Installera VIP X1600-moduler
Installationen av de olika VIP X1600-modulerna i VIP X1600-basenheten beskrivs i 
motsvarande Snabbinstallationshandbok. Var vänlig och observera följande grundläggande 
anvisningar vid installation av en enhet.

!

VIKTIGT! 
Enheten är utformad för inomhusmiljö.
Välj en lämplig installationsplats där alla omgivningsvillkor är uppfyllda. 
Omgivningstemperaturen måste ligga mellan 0 och +50 °C (+32 och +122 °F). Den relativa 
fuktigheten måste ligga mellan 20 och 80 % (icke-kondenserande).
 VIP X1600 genererar värme under drift. Under installationen ska du observera att högsta 
värmevärdet är 205 BTU/h. Se till att det finns tillräcklig ventilation och tillräckligt avstånd 
mellan enheten och värmekänsliga objekt eller utrustningar.

!
VIKTIGT! 
Installera inte en VIP X1600-modul i ett annat hölje och kör inte enheten utanför VIP X1600-
basenheten. Omgivningstemperaturen under installationen ska vara mellan 0 och +50 °C 
(+32  och +122 °F), och den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 80 % (icke-
kondenserande).
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4.2.1 Installationsföljd och kapacitet för VIP X1600-basenheten

Du kan installera upp till fyra VIP X1600-moduler i en VIP X1600-basenhet. Kortplats 1 ska 
alltid vara den första platsen som används. De återstående platserna kan användas i önskad 
ordning. Det är även möjligt att installera och ta bort moduler under drift.

4.2.2 Kylning

De installerade VIP X1600-modulerna avger mycket värme under drift. Därav följer att det är 
viktigt att ett nedkylningssystem finns på plats för en problemfri drift av VIP X1600.

4.2.3 Specifikationsskyltar
Varje VIP X1600-modul har en etikett på kretskortet, som innehåller en tryckt MAC-adress, 
med vilken modulen kan bli unikt identifierad. Notera den här MAC-adressen och platsen i 
VIP X1600-basenheten före installationen, så att du senare kan identifiera modulen, då IDt 
t.ex. kan behövas vid körning av en feldiagnos.

4.2.4 Ta bort och byta ut VIP X1600-moduler
Det är även möjligt att installera, ta bort och byta ut moduler under drift.

1. Stäng av alla pågående inspelningar i modulen, innan du tar bort den.
2. När en modul ska installeras, så se till att spara höljet för framtida bruk.
3. När en modul tas bort, så är det nödvändigt att motsvarande kortplats täcks med sin 

kåpa, om ingen modul längre ska installeras på platsen.

!
VIKTIGT! 
Se till att kortplats 1 alltid är upptagen av en modul, även när installationen ändras. 
Felfunktioner kan uppstå när VIP X1600 kopplas in utan att någon fungerande modul finns på 
kortplats 1.

!
VIKTIGT! 
Om installationen ändras eller moduler byts ut eller kompletteras, så är det nödvändigt att alla 
lediga kortplatser täcks ordentligt på baksidan av VIP X1600-basenheten.

!
VIKTIGT! 
Se till att kortplats 1 alltid är upptagen av en modul, även när installationen ändras. 
Felfunktioner kan uppstå när VIP X1600 kopplas in utan att någon fungerande modul finns på 
kortplats 1.
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4.3 Installera i ett växelskåp

4.3.1 Förberedelser
VIP X1600 är avsedd för installation med en 19-tums rack. Nödvändig installationsutrustning 
ingår i leveransen.

Vid installation av ett växelskåp, se till att skruvfästena är obelastade och föremål för så liten 
mekanisk påverkan som möjligt. Se till att enheten och strömförsörjningen har tillräcklig 
jordning.

4.3.2 Installera och ansluta VIP X1600

1. Förbered växlingsskåpet på så sätt att det blir lätt att sätta in VIP X1600 direkt vid 
installationstillfället.

2. Placera flänsmuttrarna i respektive hål eller utrymme i växlingsskåpets ram.
3. Lyft in VIP X1600 i växlingsskåpet och för in monteringsskruvarna tillsammans med 

brickorna.
4. Dra åt skruvarna en efter en och efterdra så att alla skruvar sitter fast.
5. Anslut en eller två strömförsörjningsenheter till uttaget på baksidan av höljet och dra åt 

kopplingsmuttrarna för hand.

!

VIKTIGT! 
Vid installation i ett växelskåp, så se till att det finns tillräcklig ventilation för enheten. Det ska 
finnas minst 5 cm (1,97 tum) fritt utrymme till vänster och höger om enheten, och minst 
10 cm (3,94 tum) bakom enheten.
 VIP X1600 genererar värme under drift. Under installationen ska du observera att högsta 
värmevärdet är 205 BTU/h.
Vid montering av ytterligare enheter är direktkontakt med VIP X1600 tillåten förutsatt att 
yttemperaturen på intilliggande enheter inte överskrider +50 °C (+122 °F).

!
VIKTIGT! 
Använd endast strömförsörjningsenheter godkända av Bosch Security Systems.
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4.4 Anslutningar

4.4.1 Kameror
Maximalt fyra standardvideokällor kan anslutas till varje VIP X1600-modul. Alla kameror och 
andra videokällor som ger en standard PAL eller NTSC-signal kan användas.
1. Anslut kameror eller andra videokällor till BNC-uttagen Video In 1 till Video In 4 med en 

videokabel (75 Ohm, BNC-kontakt).
2. Om videosignalen inte är seriekopplad kan nedstängning ställas in i programvaran om det 

behövs (se Steg 5.13 Videoingång, Sida 42).

4.4.2 Ljudanslutningar
Ljudversionerna av VIP X1600-modulerna innehåller två ljudingångar för totalt fyra 
monoingångar, som automatiskt tilldelas till de fyra kameraingångarna.
Ljudsignalerna överförs samtidigt som videosignalerna. 
Stereokontakterna ska anslutas enligt följande:

4.4.3 Nätverk
Du kan ansluta VIP X1600 till ett 10/100/1000 Base-T-nätverk med en UTP kategori 
5-standardkabel med RJ45-kontakter. Det andra Ethernet-gränssnittet kan användas för att 
skapa en redundant anslutning till nätverket.

1. Anslut VIP X1600 till nätverket via ETH 1-uttaget.
2. Anslut VIP X1600 till en redundant omkopplare eller hubb på samma nätverk via ETH 2-

uttaget.

4.4.4 Direkt iSCSI-anslutning
Du kan direktkoppla VIP X1600 till ett iSCSI-system via ETH 2-gränssnittet. Den här 
anslutningen är ett alternativ till ett andra Ethernet-gränssnitt, som en redundant 
nätverksanslutning Använd en UTP-kategori 5 nätverkskabel med RJ45-kontakter för en direkt 
anslutning till ett iSCSI-system.

Kontakt Audio In 1/2 Audio In 3/4

Överst Linje in 1 (Kamera 1) Linje in 3 (Kamera 3)

Mellanring Linje in 2 (Kamera 2) Linje in 4 (Kamera 4)

Undre ring Jord Jord

i
OBS!
Du kan inte skapa en anslutning till ett andra nätverk.

i
OBS!
Du kan få en lista med kompatibla iSCSI-systems från din leverantör eller direkt från Bosch 
Security Systems. Den listan kompletteras och uppdateras kontinuerligt.
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4.4.5 Datagränssnitt
Det dubbelriktade datagränssnittet för varje VIP X1600-modul används för att styra anslutna 
enheter, t.ex. en dome-kamera med motordrivet objektiv. Anslutningen kan hantera 
överföringsstandarderna RS232, RS422 och RS485.
Varje VIP X1600-modul har ett seriellt gränssnitt på den orangefärgade kopplingsplinten (se 
Steg 8.7 Kopplingsplint, Sida 115).
Sortimentet av styrbar utrustning växer konstant. Tillverkarna av relevant utrustning 
tillhandahåller specialinformation om installation och styrning.

4.4.6 Larmingångar
Varje VIP X1600-modul har fyra larmingångar på den orangefärgade kopplingsplinten (se 
Steg 8.7 Kopplingsplint, Sida 115). Larmingångarna används för att ansluta externa 
larmenheter, t.ex. dörrkontakter eller sensorer. Vid lämplig konfiguration, kan t.ex. en 
larmenhet utlösa ett kommando till VIP X1600-modulen att automatiskt ansluta till en 
fjärrstation.
En nollpotential som upprättar kontakt eller växlar kan användas som manöverdon.

Anslut linjerna till passande kontakter på den orangefärgade kopplingsplinten (IN1 till 
IN4) och kontrollera att anslutningen är säker.

4.4.7 Reläutgångar
Varje VIP X1600-modul har fyra reläutgångar för omkoppling av externa enheter som lampor 
eller larmsirener. Du kan styra de här reläutgångarna manuellt när det finns en aktiv anslutning 
till VIP X1600-modulen. Utgångarna kan också konfigureras så att den automatiskt aktiverar 
sirener, eller andra larmenheter, som svar på en larmsignal. Reläutgångarna finns på den 
orangefärgade kopplingsplinten (se Steg 8.7 Kopplingsplint, Sida 115).

Anslut kopplingarna till passande kontakter på den orangefärgade kopplingsplinten 
(R1 till R4) och kontrollera att anslutningen är säker.

!
VIKTIGT! 
Följ den tillämpliga dokumentationen som finns vid installation och styrning av enheten som 
ska kontrolleras.
Där finns viktiga säkerhetsinstruktioner och information om godkända användare. 

i
OBS!
En videoanslutning är nödvändig för att överföra transparenta data.

i
OBS!
Om möjligt, använd en ofjädrad kontakt för manöverdonet.

!
VIKTIGT! 
En maximal belastning på 30 V och 2 A kan överföras via reläkontakterna.
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4.5 Slå på/Stäng av

4.5.1 Strömförsörjning
VIP X1600 har ingen strömbrytare. Ström finns tillgänglig när en eller två 
strömförsörjningsenheter har installerats. Anslut VIP X1600 till strömförsörjningsenheten och 
koppla den till elnätet. Enheten är nu redo att användas. En strömförsörjningsenhet medföljer 
inte VIP X1600. 

Enheten är färdig för drift när VIP X1600 har anslutits till strömförsörjning och de monterade 
VIP X1600-modulerna har initierats.
Driftsstatus för varje modul indikeras av en lampan på framsidans panel på VIP X1600.
Om nätverksanslutningen har ställts in korrekt tänds den gröna lampan för RJ45-uttaget 
ETH 1. Om ETH-lampan blinkar orangefärgad överförs ett datapaket via nätverket. I händelse 
av en redundant nätverksanslutning eller en direktanslutning till ett iSCSI-system kan de här 
signalerna också ses på lamporna för RJ45-uttaget ETH 2.

4.6 Inställningar med Configuration Manager
Programmet Configuration Manager finns på produkt-CD-skivan, som ingår i VIP X1600-
leveransen. Med det här programmet kan du implementera och installera nya videoservrar i 
nätverket snabbt och enkelt.

4.6.1 Installera programmet
1. Sätt in CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. 
2. Om CD-skivan inte startas automatiskt, så öppnar du katalogen Configuration Manager i 

Windows Utforskare och dubbelklickar på Setup.exe.
3. Följ skärminstruktionerna.

!
VIKTIGT! 
Använd endast strömförsörjningsenheter godkända av Bosch Security Systems.
Där det behövs ska passande utrustning användas som säkerställer att strömförsörjningen är 
fri från ojämn spänning, spänningstoppar eller spänningsfall.
Anslut inte VIP X1600 till strömförsörjningen innan alla andra anslutningar har gjorts.

i
OBS!
Configuration Manager är ett alternativ för inställning av alla parametrar hos VIP X1600 istället 
för med hjälp av en webbläsare, enligt beskrivningen i kapitel 5 i den här handboken.
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4.6.2 Konfigurera VIP X1600-modulen
Du kan starta Configuration Manager direkt efter installationen.
1. Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet eller starta programmet via startmenyn. När 

programmet har startats avsöks nätverket omedelbart efter kompatibla videoservrar.

2. Du kan starta konfigurationen om en VIP X1600-modul visas i listan på den vänstra delen 
av fönstret. Starta konfigurationen genom att klicka på modulen.

3. Klicka på fliken Nätverk i den högra delen av fönstret. De nuvarande 
nätverksinställningarna visas.

4. Ange den nödvändiga IP-adressen i fältet IP-adress för enhet (t.ex.192.168.0.16) och 
klicka på knappen Ställ in nere till höger i fönstret. Den nya IP-adressen börjar gälla nästa 
gång du startar enheten.

5. Om det behövs kan du ange en ny subnätmask och ytterligare nätverksuppgifter.

4.6.3 Starta om
Du kan starta om modulen direkt med hjälp av Configuration Manager.

Högerklicka på enhetsposten i listan i den vänstra delen av fönstret och välj kommandot 
Återställ på snabbmenyn.

4.6.4 Ytterligare parametrar
Du kan kontrollera och ställa in ytterligare parametrar med hjälp av Configuration Manager. Du 
kan hitta detaljerad information om detta i dokumentationen till det här programmet.

i
OBS!
Du måste starta om systemet om du vill aktivera den nya IP-adressen, en subnätmask eller en 
gatewayadress.
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5 Konfiguration med hjälp av en webbläsare

5.1 Ansluter
Den integrerade HTTP-servern i VIP X1600-modulen ger dig möjlighet att konfigurera enheten 
över nätverket med en webbläsare. Det här är ett alternativ till programmet Configuration 
Manager, med betydligt fler funktioner och som är mer praktiskt än konfiguration med 
terminalprogrammet.

5.1.1 Systemkrav
– Dator med operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP
– Nätverksåtkomst (Intranet eller Internet)
– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senare)
– Skärmupplösning 1 024 × 768 bildpunkter
– 16- eller 32-bitars färgdjup
– Sun JVM installerat

5.1.2 Installera MPEG ActiveX
För att kunna spela upp livevideobilder måste lämplig programvara för MPEG Active X finnas 
installerad på datorn. Om du inte har programvaran kan du installera programmet från den 
medföljande produkt-CD-skivan.
1. Sätt in produkt-CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. Om CD-skivan inte startas 

automatiskt öppnar du rotkatalogen på CD-skivan i Utforskaren i Windows och 
dubbelklickar på MPEGAx.exe.

2. Följ skärminstruktionerna.

i

OBS!
Observera också informationen i dokumentet System Requirements (Systemkrav) på bifogad 
produkt-CD-skiva. Om det behövs kan du installera den nödvändiga programvaran och 
kontrollerna från den bifogade produkt-CD-skivan (se Steg 3.2 Leveransomfattning VIP X1600-
modul, Sida 11).
Du kan hitta information om hur Microsoft Internet Explorer används i direkthjälpen i Internet 
Explorer.
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5.1.3 Upprätta anslutningen
Åtminstone VIP X1600-modulen på plats 1 måste ha en giltig tilldelad IP-adress för att kunna 
hantera VIP X1600 i ditt nätverk.
Följande adress är förinställd på fabriken för alla moduler: 192.168.0.1
1. Starta webbläsaren.
2. Ange IP-adressen till VIP X1600-modulen som URL. Anslutningen är etablerad och efter en 

kort stund så kommer du att får se LIVE-SIDA med videobilden. 

5.1.4 Maximalt antal anslutningar
Om ingen anslutning upprättas, kan det bero på att enheten har uppnått maximalt antal 
anslutningar. Beroende på enhetens och nätverkets konfiguration kan varje VIP X1600-modul 
ha upp till 25 anslutningar via webbläsaren eller upp till 50 anslutningar via VIDOS eller Bosch 
Video Management System.
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5.1.5 Skyddad VIP X1600-modul
Om VIP X1600-modulen är lösenordsskyddad mot obehörig tillgång, visar webbläsaren ett 
meddelande och ber dig ange lösenordet när du försöker öppna skyddade områden.

1. Ange användarnamnet och tillhörande lösenord i motsvarande textfält.
2. Klicka på OK. Om lösenordet är korrekt angivet visar webbläsaren den sida som 

efterfrågats.

5.1.6 Skyddat nätverk
Om en RADIUS-server används i nätverket för att hantera behörigheten (802.1x-autentisering), 
ska VIP X1600-modulen konfigureras i enlighet med den, annars är ingen kommunikation 
möjlig.
Om du vill konfigurera enheten måste du ansluta VIP X1600 direkt till en dator med en 
nätverkskabel. Detta beror på att kommunikationen via nätverket inte är aktiverad förrän 
parametrarna för ID och Lösenord har ställts in och blivit autentiserade (se 
Steg 5.28.17 Behörighetskontroll, Sida 78).

5.2 Konfigurationsmeny
Via sidan INSTÄLLNINGAR kan du nåkonfigurationsmenyn som visar alla parametrar för 
enheten, sorterade i grupper.
Du kan visa de aktuella inställningarna genom att öppna en av konfigurationsskärmarna. Du 
kan ändra inställningarna genom att ange nya värden eller genom att välja ett fördefinierat 
värde från ett listfält.
Alla parametergrupper beskrivs i det här kapitlet i den ordning som de är listade i 
konfigurationsmenyn, från högst upp på skärmen till längst ner.

Alla inställningar lagras i minnet hos VIP X1600-modulen så att de bibehålls i händelse av 
strömbortfall.

i
OBS!
 VIP X1600-modulerna gör att du kan begränsa åtkomsten med hjälp av olika 
behörighetsnivåer (se Steg 5.6 Lösenord, Sida 32).

!
VIKTIGT! 
Den switch som används för nätverket måste kunna hantera flera värdar om 802,1x-
autentisering används och måste vara konfigurerad så att en VIP X1600 med flera moduler kan 
prova flera värdar för kommunikation över nätverket.

!
VIKTIGT! 
Inställningarna i konfigurationsmenyn ska endast bearbetas eller ändras av användare på 
expertnivå eller personal från systemsupporten.
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5.2.1 Börja konfigurationen
Klicka på länken INSTÄLLNINGAR i den övre delen av fönstret. Konfigurationsmenyn 
öppnas i webbläsaren.

5.2.2 Navigering
1. Klicka på en av menyposterna längst till vänster i fönstret. Motsvarande undermeny visas.
2. Klicka på en av posterna i undermenyn. Webbläsaren öppnar motsvarande sida.

5.2.3 Göra ändringar
Varje konfigurationsskärm visar de nuvarande inställningarna. Du kan ändra inställningarna 
genom att ange nya värden eller genom att välja ett fördefinierat värde från ett listfält.

Klicka på Ställ in efter varje ändring om du vill spara ändringen.

!
VIKTIGT! 
Spara varje ändring med den tillhörande Ställ in-knappen.
När du klickar på Ställ in-knappen sparas endast det aktuella fältet. Ändringar i andra fält 
påverkas inte.
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5.3 Identifiering

5.3.1 Enhetsnamn
Du kan namnge VIP X1600-modulen för att den lättare ska kunna identifieras. Namnet 
underlättar uppgiften att administrera flera enheter i större videoövervakningssystem, t.ex. 
med programmen VIDOS eller Bosch Video Management System.
Enhetens namn används för fjärridentifiering av en enhet, t.ex i händelse av larm. Ange därför 
ett namn som gör det så lätt som möjligt att snabbt identifiera platsen.

5.3.2 Enhets-ID
Varje VIP X1600-modul ska tilldelas ett unikt ID, som du registrerar här, för ytterligare hjälp vid 
identifiering.

5.4 Kameranamn

Kameranamnet gör det lättare att identifiera fjärrkamerornas platser, t.ex. i händelse av ett 
alarm. Det kommer att visas på videoskärmen, om det är så konfigurerat (se 
Steg 5.5.1 Kameranamnstämpling, Sida 30). Kameranamnet underlättar uppgiften att 
administrera flera enheter i större videoövervakningssystem, t.ex. med programmen VIDOS 
eller Bosch Video Management System.

!
VIKTIGT! 
Använd inte specialtecken, till exempel &, i namnet.
Specialtecken stöds inte av systemets interna inspelningshanterare och kan därför göra att 
Player eller Archive Player inte kan spela upp inspelningen.
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5.4.1 Kamera 1 till Kamera 4
Ange ett unikt, entydigt namn för kameran i det här fältet.

5.5 Visningsstämpling

Olika överläggningar eller "stämplar" i videobilden ger viktiga extrauppgifter. De här 
överläggningarna kan aktiveras individuellt och placeras på bilden på ett tydligt sätt.

5.5.1 Kameranamnstämpling
På det här fältet ställs positionen in för kameranamnet. Det kan visas Överst, Nederst eller på 
en valfri position, som du väljer med alternativet Anpassad. Eller den kan ställas in på Av då 
ingen överlappande information önskas.
1. Välj den önskade positionen från listan.
2. Om du väljer alternativet Anpassad, så visas ytterligare fält där du kan ange den exakta 

positionen (Placering (XY)).
3. I fälten Placering (XY) anger du värdena för den önskade positionen.

5.5.2 Tidsstämpling
I det här fältet ställs positionen in för tidsinlägget. Det kan visas Överst, Nederst eller på en 
valfri position, som du väljer med alternativet Anpassad. Eller den kan ställas in på Av då 
ingen överlappande information önskas.
1. Välj den önskade positionen från listan.
2. Om du väljer alternativet Anpassad, så visas ytterligare fält där du kan ange den exakta 

positionen (Placering (XY)).
3. I fälten Placering (XY) anger du värdena för den önskade positionen.

!
VIKTIGT! 
Använd inte specialtecken, till exempel &, i namnet.
Specialtecken stöds inte av systemets interna inspelningshanterare och kan därför göra att 
Player eller Archive Player inte kan spela upp inspelningen.

i
OBS!
Inställningarna på den här sidan tillämpas för modulens samtliga kameraingångar.
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5.5.3 Larmlägesstämpling
Välj På om du vill visa inläggningar med textmeddelanden i händelse av ett larm. Det kan visas 
på en position som du väljer med alternativet Anpassad. Eller den kan ställas in på Av då 
ingen överlappande information önskas.
1. Välj den önskade positionen från listan.
2. Om du väljer alternativet Anpassad, så visas ytterligare fält där du kan ange den exakta 

positionen (Placering (XY)).
3. I fälten Placering (XY) anger du värdena för den önskade positionen.

5.5.4 Larmmeddelande
Ange meddelandet som ska visas i bilden vid larm. Texten får inte vara längre än 31 tecken.

5.5.5 Vattenstämplar för video
Välj På om du vill att den överförda videobilden ska vara "vattenstämplad". Alla bilder 
markeras med ett grönt W när de har aktiverats. Ett rött W anger att sekvensen (live eller 
sparad) har manipulerats.
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5.6 Lösenord

En VIP X1600-modul är generellt skyddad av ett lösenord (password) för att förhindra 
obehörig åtkomst till enheten. Du kan använda olika behörighetsnivåer (Användarnamn) för 
att begränsa åtkomsten.

5.6.1 Användarnamn
 VIP X1600-modulerna använder tre användarnamn: service, user och live, som motsvarar 
olika behörighetsnivåer.
Användarnamnet service är den högsta behörighetsnivån. När du angett rätt lösenord för det 
här användarnamnet kan du använda alla funktioner hos VIP X1600-modulen och ändra alla 
konfigurationsinställningar.
Användarnamnet user ger behörighet på mellannivå. Du använder det för hantering av enheten 
och för att styra kameror, men du kan inte ändra konfigurationen.
Användarnamnet live ger den lägsta behörighetsnivån. Det kan endast användas för att visa 
video och växla mellan olika bildskärmar.

5.6.2 Lösenord
Du kan ange och ändra ett separat lösenord för varje användarnamn, om du har loggat in som 
service eller om din enhet inte är skyddad av lösenord.
Ange lösenordet för det valda användarnamnet här.

5.6.3 Bekräfta lösenord
Ange det nya lösenordet igen, för att undvika stavfel.

i
OBS!
Korrekt lösenordsskydd kan endast garanteras när även alla behörigheter på högre nivå är 
skyddade av lösenord. Om exempelvis ett live-lösenord skapas, måste också ett service- och 
user-lösenord skapas. När du skapar lösenord ska du därför alltid börja från den högsta 
behörighetsnivån, service, och använda olika lösenord.

i
OBS!
Det nya lösenordet sparas bara när du trycker på knappen Ställ in. Därför ska du omedelbart 
klicka på knappen Ställ in när du har angett och bekräftat ett lösenord, även om du också vill 
lägga till ytterligare lösenord för andra användarnamn.
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5.7 Språk

5.7.1 Språk på webbsidan
Ange språk för användargränssnittet här.

5.8 Datum/tid

5.8.1 Datumformat
Välj det önskade datumformatet.

5.8.2 Enhetsdatum/Enhetstid
Om flera enheter används i ditt system eller nätverk är det viktigt att synkronisera deras 
interna klockor. T.ex. det är bara möjligt att identifiera och korrekt utvärdera samtidiga 
inspelningar, när alla enheter körs enligt samma tid.
1. Ange aktuellt datum. Eftersom enhetens tid kontrolleras av den interna klockan finns det 

inget behov av att ange veckodagen – den blir tillagd automatiskt.
2. Ange aktuell tid eller klicka på Synkr. Dator om du vill kopiera datorns systemtid till 

VIP X1600-modulen.

i
OBS!
The VIP X1600 module in Slot 1 is the time server for the modules in Slot 2 to Slot 4. These 
settings therefore are only possible for the module in Slot 1. For the modules in slots 2 to 4 
the Set button is deactivated.
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5.9 Tidsserver

VIP X1600-moduler kan ta emot tidssignalen från en tidsserver med hjälp av olika 
tidsserverprotokoll och sedan använda den för att ställa in den interna klockan. Enheten 
hämtar tidssignalen automatiskt en gång i minuten.
VIP X1600-modulen på plats 1 är standardtidsserver för modulerna på plats 2 till plats 4. Detta 
innebär att fältet IP-adress för tidsserver kan vara tomt för plats 2 till plats 4 (0.0.0.0).

5.9.1 Enhetens tidszon
Välj den tidszon i vilken ditt system befinner sig.

5.9.2 Sommartid
Den interna klockan kan automatiskt växla mellan normaltid och sommartid (DST, Daylight 
Saving Time). Enheten innehåller redan uppgifterna för byte till sommartid fram till år 2015. 
Du kan använda dessa data eller skapa alternativa data för sommartid om du vill.

1. Kontrollera först att rätt tidszon är vald. Om den inte är korrekt väljer du den riktiga 
tidszonen för systemet och klickar på knappen Ställ in.

2. Klicka på knappen Information. Ett nytt fönster öppnas och den tomma tabellen visas.
3. Markera den region eller den stad som finns närmast systemets placering i listrutan 

under tabellen.
4. Klicka på knappen Generera om du vill generera data från databasen i enheten och mata 

in dessa data i tabellen.
5. Ändra data genom att klicka på en post i tabellen. Posten är markerad.
6. Om du klickar på knappen Ta bort så kommer posten att tas bort från tabellen.
7. Välj andra värden från listrutorna nedanför tabellen om du vill ändra posten. Ändringar 

görs direkt.
8. Om tomma rader finns längst ner i tabellen, t.ex. efter borttagningar, kan du lägga till nya 

data genom att markera raden och välja värden från listrutorna.
9. Klicka nu på knappen OK om du vill spara och aktivera tabellen.

5.9.3 IP-adress för tidsserver
Ange IP-adressen till en tidsserver.

i
OBS!
Om du inte skapar en tabell så kommer ingen automatisk omkoppling att ske. När du ändrar 
och rensar enskilda poster ska du tänka på att två poster i allmänhet är kopplade till och 
beroende av varandra (att byta till sommartid och tillbaka till normal tid).
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5.9.4 Tidsservertyp
Välj det protokoll som den valda tidsservern kan hantera. Prioritera SNTP-server som 
protokoll. Det här alternativet ger en hög noggrannhet och krävs för särskilda tillämpningar 
och funktionstillägg.
Välj Tidsserver för tidsservrar som fungerar med protokollet RFC 868.

i
OBS!
Välj samma tidsservertyp för modulerna på platserna 2 till 4 som för modulen på plats 1.
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5.10 Bildinställningar

Du kan ställa in videobilden från varje kamera enligt dina behov. Den aktuella videobilden visas 
i det lilla fönstret bredvid skjutreglagen som bekräftelse. Dina ändringar utförs omedelbart.
1. Klicka på en flik för att välja tillhörande kamera.
2. För skjutreglaget till den önskade positionen.
3. Klicka på Standard för att återställa alla inställningar till sina respektive förinställda 

värden.

5.10.1 Kontrast (0...255)
Med den här funktionen kan du anpassa videobildens kontrast till din arbetsmiljö.

5.10.2 Mättnad (0...255)
Den här funktionen hjälper dig att justera färgmättnaden, så att färgerna återges så realistiskt 
som möjligt på din monitor.

5.10.3 Ljusstyrka (0...255)
Med den här funktionen kan du anpassa videobildens ljusstyrka till din arbetsmiljö.

5.10.4 Lågpassfilter (0...255)
Du kan använda den här funktionen om du vill filtrera bort mycket fint brus från bilden. Då 
reduceras och optimeras bandbredden som krävs för bildöverföring över nätverket. 
Bildupplösningen kan påverkas negativt.
Ju högre värde som skjutreglaget anger desto plattare bildsignal. Kontrollera inställningen i 
bildfönstret bredvid skjutreglagen.
Beakta även processorns belastningsindikator som visas uppe till vänster i fönstret i närheten 
av tillverkarens logo (se Steg 8.5 Processorbelastning, Sida 114).
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5.11 Kodarprofil

För kodning av videosignalen kan du välja två profiler för varje kodning (videoingång) och 
ändra förinställningarna för profilerna.
Du kan anpassa MPEG-4-dataöverföringen till driftsmiljön (t.ex. nätverksstruktur, bandbredd, 
databelastning). Med anledning av detta genererar VIP X1600-modulen två dataströmmar 
(dubbla strömmar) samtidigt för varje videoingång. Du kan välja komprimeringsinställningar 
för dataströmmarna separat, till exempel en inställning för överföringar till Internet och en för 
LAN-anslutningar.

Förprogrammerade profiler finns tillgängliga, var och en med prioriteringar för olika 
perspektiv.
– Profil 1: Låg bandbredd (CIF)

Hög kvalitet för anslutningar med låg bandbredd, upplösning 352 × 288/240 bildpunkter
– Profil 2: Kort fördröjning (2/3 D1)

Hög kvalitet med kort fördröjning, upplösning 464 × 576/480 bildpunkter
– Profil 3: Hög upplösning (4CIF/D1)

Hög upplösning för anslutningar hög bandbredd,upplösning 704 × 576/480 bildpunkter
– Profil 4: DSL

För DSL-anslutningar med 500 kbps, upplösning 352 × 288/240 bildpunkter
– Profil 5: ISDN (2B)

För ISDN-anslutningar via två B-kanaler, upplösning 352 × 288/240 bildpunkter
– Profil 6: ISDN (1B)

För ISDN-anslutningar via två B-kanaler, upplösning 352 × 288/240 bildpunkter
– Profil 7:Modem

För analoga modemanslutningar med 20 kbps, upplösning 352 × 288/240 bildpunkter
– Profil 8: GSM

För GSM-anslutningar med 9 600 baud, upplösning 176 × 144/120 bildpunkter

i
OBS!
Du måste ställa in parametrar för varje kameraingång och varje ström individuellt. Namnen 
Video 1 till Video 4 motsvarar beteckningen på videoingångarna på enheten.
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5.11.1 Aktiv profil
Här kan du välja den önskade profilen för var och en av de två strömmarna. Du kommer att få 
förhandsgranska varje dataström i det högra avsnittet av fönstret. Förhandsgranskningen av 
dataströmmen som nu har valts markeras med en grön ram. Ovanför förhandsgranskningarna 
visas ytterligare infoposter med dataöverföringsuppgifter som kontinuerligt uppdateras.
1. Först, klicka på fliken överst för att välja den tillhörande kameran.
2. Klicka på fliken nederst för att välja den tillhörande strömmen.
3. Välj den önskade inställningen från listan.

5.11.2 Förhandsgranskning för
Välj vilken videodataström som ska visas i förhandsgranskningen. Du kan avaktivera visningen 
av videobilder om datorns prestanda påverkas för mycket av avkodningen av dataströmmarna.
Markera i rutan för de önskade dataströmmarna.

i
OBS!
Ström 2 överförs som standard för larmanslutningar och automatiska anslutningar. Kom ihåg 
detta faktum vid tilldelning av profilen.
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5.12 Profilkonfiguration

Du kan ändra enskilda parametervärden i en profil och du kan byta namn. Du kan växla mellan 
profiler genom att klicka på de lämpliga flikarna.

5.12.1 Profilnamn
Du kan ange ett nytt namn på profilen här. Namnet visas sedan i listan med tillgängliga profiler 
i fältet Aktiv profil.

!
VIKTIGT! 
Profilerna är ganska omfattande. De omfattar ett stort antal parametrar som interagerar med 
varandra. Generellt är det därför bäst att använda standardprofilerna.
Ändra inte profilerna förrän du känner till alla konfigurationsalternativ.

i
OBS!
Alla parametrar samverkar i profilen och är beroende av varandra. Om du anger en inställning 
som är utanför det tillåtna intervallet för en viss parameter, så kommer det närmaste tillåtna 
värdet att användas när inställningarna sparas.
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5.12.2 Måldatahastighet
Du kan begränsa datahastigheten för VIP X1600-modulen för att optimera utnyttjandet av 
bandbredden i ditt nätverk. Målet för datahastigheten ska anges i enlighet med den önskade 
bildkvaliteten för typiska scener utan allt för mycket rörelser.
För komplexa bilder eller frekventa ändringar av bilden med många rörelser kan den här 
gränsen temporärt överskridas upp till det värde som du anger i fältet Maximal datahastighet.

5.12.3 Kodningsintervall
Det värde som du väljer här avgör med vilket intervall som bilder kodas och överförs. Om du 
anger till exempel 4 betyder det att endast var fjärde bild kodas, de följande tre hoppas över. 
Det här kan vara särskilt fördelaktigt när bandbredden är låg. Antalet bilder per sekund 
uttryckt i bild/s (bilder per sekund) visas bredvid textrutan.

5.12.4 Videoupplösning
Här kan du välja upplösning för videobilderna i MPEG-4. Följande upplösningar finns:
– QCIF

176 × 144/120 bildpunkter
– CIF

352 × 288/240 bildpunkter
– 1/2 D1

352 × 576/480 bildpunkter
– 2CIF

704 × 288/240 bildpunkter
– 4CIF/D1

704 × 576/480 bildpunkter
– 2/3 D1

464 × 576/480 bildpunkter

5.12.5 Standardinställningar
Klicka på Standard om du vill återställa profilen till fabriksinställningarna.

5.12.6 Detaljer
Om du klickar på Information >> visas mer information om bildkvalitet och dataöverföring. 
De här inställningarna kräver goda kunskaper om MPEG-standarden och 
videodatakomprimering. Felaktiga inställningar kan göra videobilderna oanvändbara.

5.12.7 Maximal datahastighet
Den här högsta dataöverföringshastigheten överskrids inte under några omständigheter. 
Beroende på inställningarna för videokvaliteten för I- och P-frames kan enstaka bilder hoppas 
över.
Värdet som anges här ska vara minst 10 % högre än värdet som anges i fältet 
Måldatahastighet. Om det angivna värdet är för lågt justeras det automatiskt.
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5.12.8 I-frame-avstånd
Med den här parametern kan du ställa in de intervaller i vilka I-frames kommer att kodas. 
0 betyder autoläge, då videoservern infogar I-frames när det behövs. 1 betyder att I-frames 
skapas kontinuerligt. 2 betyder att bara varannan bild är en I-frame och 3 betyder att var 
tredje bild är det osv. Bilderna däremellan kodas som P-frames.

5.12.9 P-frame-kvalitet
Med den här inställningen kan du justera bildkvaliteten, som beror på rörelser i bilden, i 
P-frames. Alternativet Auto justerar automatiskt den optimala kombinationen av rörelse och 
bildupplösning (fokus). Välj Manuell för att ställa in ett värde mellan 4 och 31 på skjutreglaget. 
Värdet 4 representerar den bästa bildkvaliteten med, om nödvändigt, en lägre 
bilduppdateringstakt, beroende på inställningarna för högsta dataöverföringshastighet. Värdet 
31 resulterar i en mycket hög uppdateringstakt och lägre bildkvalitet.

5.12.10 I-frame-kvalitet
Med den här inställningen kan du justera bildkvaliteten hos I-frames. Alternativet Auto justerar 
automatiskt kvaliteten till inställningarna för videokvalitet hos P-frame. Välj Manuell för att 
ställa in ett värde mellan 4 och 31 på skjutreglaget. Värdet 4 representerar den bästa 
bildkvaliteten med, om nödvändigt, en lägre bilduppdateringstakt, beroende på 
inställningarna för högsta dataöverföringshastighet. Värdet 31 resulterar i en mycket hög 
uppdateringstakt och lägre bildkvalitet.
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5.13 Videoingång

Du kan aktivera termineringsmotståndet på 75 Ohm för varje videoingång i VIP X1600-
modulen. Termineringsmotståndet måste avaktiveras för att videosignalen ska kunna 
seriekopplas. Alla videoingång är stängda vid tidpunkten för leverans.

5.13.1 75 ohms terminering
Välj Av om videosignalen ska seriekopplas.

5.13.2 Källtyp
Om du vill tillåta att videobandspelare ansluts som videokälla kan du ändra egenskaperna hos 
videokällan från det förinställda värdet Kamera till VCR.Videobandspelare kräver en mer 
tolerant inställning för den interna PLL-filen, beroende på vibrationer från de mekaniska 
komponenterna i videobandspelare.

i
OBS!
Numreringen följer beteckningarna på modulens videoingångar.

i
OBS!
I en del fall kan valet av alternativet VCR leda till en förbättring av videobilden, även med en 
ansluten kamera.
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5.14 Ljud (endast ljudversioner)

Du kan ställa in förstärkningen av ljudsignalerna, så att de passar dina speciella behov. Den 
aktuella videobilden visas i det lilla fönstret bredvid skjutreglagen så att du lättare kan 
kontrollera den valda ljudkällan och förbättra tilldelningar. Dina ändringar utförs omedelbart.
Om du ansluter via webbläsare, ska du aktivera ljudöverföringen på sidan Konfiguration av 
live-sida (se Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, Sida 84). För andra anslutningar beror 
överföringen på ljudinställningarna för respektive system.

5.14.1 Line in
Du kan ställa in förstärkning av ljudsignalen för linjeingångarna. Se till att visningen inte 
hamnar utanför den gröna zonen under moduleringen.

5.14.2 Urval
Klicka på en av alternativrutorna och sedan på Ställ in om du vill visa nivån på respektive 
ljudingång och ställa in förstärkningen. 

i
OBS!
Numreringen av ljudingångarna följer beteckningarna på modulen och tilldelningen till 
respektive videoingångar. Tilldelningen kan inte ändras för webbläsaranslutningar.
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5.15 JPEG-bildsändning

Du kan spara individuella JPEG-bilder på en FTP-server med vissa intervall. De bilderna kan 
sedan hämtas vid ett senare datum, så att larmsituationer då kan rekonstrueras vid behov.

5.15.1 Bildstorlek
Välj den upplösning som du vill att JPEG-bilderna ska ha:
– Liten

176 × 144/120 bildpunkter (QCIF)
– Medium

352 × 288/240 bildpunkter (CIF)
– Stor

704 × 576/480 bildpunkter (4CIF)

5.15.2 Filnamn
Du kan välja hur filnamn ska skapas för de individuella bilderna som överförs.
– Skriva över Samma filnamn används alltid och varje befintlig fil kommer att skrivas över 

med den aktuella filen.
– Ökning

 Ett nummer från 000 till 255 läggs till i filnamnet, och det ökas automatiskt med 1 för 
varje ny bild. När serien har nått upp till 255, börjar den om från 000.

– Datum-/tidssuffix
 Datum och tid läggs automatiskt till i filnamnet. När du ställer in den här parametern, så 
är det viktigt att enhetens datum och tid alltid är korrekt inställd. Exempelvis: filen 
snap011005_114530.jpg lagrades kl.11:45:30 den 1 oktober 2005 
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5.15.3 Bildsändningsintervall
Ange sekundintervallet enligt vilket bilderna kommer att skickas till en FTP-server. Ange noll 
om du inte vill att några bilder ska skickas.

5.15.4 IP-adress för FTP-server
Ange FTP-serverns IP-adress där du vill spara JPEG-bilderna.

5.15.5 FTP-serverinloggning
Ange ditt FTP-användarnamn.

5.15.6 FTP-serverlösenord
Ange det lösenord som ger dig tillgång till FTP-servern.

5.15.7 Sökväg på FTP-server
Ange den exakta sökvägen för överföringen av bilderna till FTP-servern.

5.15.8 Sänd JPEG från kamera
Klicka i kryssrutan om du vill aktivera kameraingången för JPEG-bilden. En aktiverad 
kameraingång är bockmarkerad.

i
OBS!
Numreringen följer beteckningarna på modulens videoingångar.
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5.16 Lagringsenhet

Du kan spela in bilder från kameror anslutna till VIP X1600-modulen i RAM-minnet på modulen 
eller på ett lämpligt konfigurerat iSCSI-system.
Det interna RAM-minnet hos är lämpligt för korttidsinspelningar och inspelningar före larm i 
ringläge.
För långtida, auktoritativa bilder är det av största vikt att du använder ett iSCSI-system av 
lämplig storlek.
Det är också möjligt att låta Video Recording Manager (VRM) styra alla inspelningar vid 
anslutning till ett iSCSI-system. VRM är ett externt program för konfigurering av 
inspelningsuppgifter i videoservrar. Om du behöver mer information kontaktar du din lokala 
kundtjänst hos Bosch Security Systems.

5.16.1 Typ
Välj önskat lagringsmedium för att sedan konfigurera inspelningsparametrarna.
Om du väljer VRM, så kommer Video Recording Manager att styra alla inspelningar och du kan 
inte göra några ytterligare konfigurationer här.

5.16.2 Lagringsinformation

Status för det nu valda lagringsmediet och dataöverföringen visas här i informationssyfte. Du 
kan inte ändra någon av de här inställningarna.
1. Klicka på Logga för att visa en statusrapport med loggade åtgärder. Ett nytt fönster 

kommer att öppnas.
2. I det här fönstret klickar du på Rensa om du vill ta bort alla poster. Posterna tas 

omedelbart bort. Du kan inte ångra den här åtgärden.
3. Klicka på knappen Stäng för att stänga fönstret.

!
VIKTIGT! 
Om du byter lagringsmedium från iSCSI-system till ett annat alternativ kommer 
inställningarna på sidan iSCSI att gå förlorade och de kan bara återställas genom en ny 
konfiguration.
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5.17 iSCSI

Om du väljer typen iSCSI-system som lagringsmedia, ska du sedan ställa in en anslutning till 
valt iSCSI-system och ställa in parametrar för konfigureringen.

5.17.1 iSCSI IP-adress
1. Ange IP-adressen till det önskade iSCSI-målet här.
2. Klicka på knappen Läs. Anslutningen till IP-adressen kommer att upprättas. FältetiSCSI 

LUN-anslutning innehåller motsvarande logiska enheter.

i
OBS!
Lagringssystemet som valts måste finnas tillgängligt på nätverket och vara helt inställt. Bland 
annat måste den ha en IP-adress och vara uppdelad i logiska enheter (LUN).
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5.17.2 iSCSI LUN-anslutning
LUN-anslutningen visar de logiska enheterna som konfigurerats för iSCSI-systemet. Den 
aktuella användaren för respektive enhet visas.
1. Dubbelklicka på en ledig enhet (LUN). Den tillhörande informationen hämtas och visas 

automatiskt i fältet nedanför kartan.
2. Om den logiska enheten är lösenordsskyddad, så ska du först ange lösenordet i fältet 

Mållösenord och klicka på knappen Ställ in.

I de fall då informationen inte kan läsas beroende på topologin i nätverket, så ska du ange 
uppgifterna manuellt, för att VIP X1600 modulen ska kunna ansluta till enheten. I det här fallet 
ska du se till att posterna exakt motsvarar konfigurationen av iSCSI-systemet.
1. Ange önskade data i motsvarande fält.
2. Klicka på knappen Ställ in. VIP X1600-modulen använder nu dessa data för att försöka 

ansluta till den önskade enheten.

Så snart anslutningen har etableras, så används den valda enheten för inspelningar.

5.17.3 Mål-IP-adress
Ange IP-adressen till det önskade iSCSI-målet här.

5.17.4 Målnod
Ange numret på målnoden i iSCSI-servern.

5.17.5 Mål-LUN
Ange LUN för den önskade enheten.

5.17.6 Mållösenord
Ange lösenordet om enheten är lösenordsskyddad.

5.17.7 Initiatornamn
Initiatörsnamnet visas automatiskt när en anslutning har etablerats.

5.17.8 Initiatortillägg
Ange initiatörstillägget. För större tydlighet kan du ange ett namn eller det befintliga tillägget 
med en kommentar, t.ex. "- Kamera 2"

i
OBS!
Du kan inte ange något nytt lösenord. Det är bara möjligt genom konfigurering av iSCSI-
systemet.
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5.17.9 Nedkoppling av enheten under drift
Varje enhet kan endast knytas till en user. Om en enhet redan används av en annan användare 
kan du koppla ifrån enheten och ansluta den till VIP X1600-modulen.

1. Dubbelklicka på en enhet som redan används i LUN-anslutningen. Du kommer att få ett 
varningsmeddelande.

2. Bekräfta frånkopplingen av den nuvarande användaren. Enheten är frisläppt och kan nu 
anslutas till VIP X1600-modulen.

5.17.10 Lagringsinformation

Status för det nu valda lagringsmediet och dataöverföringen visas här i informationssyfte. Du 
kan inte ändra någon av de här inställningarna.
1. Klicka på Logga för att visa en statusrapport med loggade åtgärder. Ett nytt fönster 

kommer att öppnas.
2. I det här fönstret klickar du på Rensa om du vill ta bort alla poster. Posterna tas 

omedelbart bort. Du kan inte ångra den här åtgärden.
3. Klicka på knappen Stäng för att stänga fönstret.

!
VIKTIGT! 
Före nedkopplingen är det mycket viktigt att fastställa att den tidigare användaren inte längre 
behöver enheten.
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5.18 Partitionering

Fyra partitioner kan ställas in för inspelning av kameror anslutna till VIP X1600-modulen. 
Partitionerna påminner om partitionering på datorhårddiskar. Parametrar som storlek och typ 
av videoinspelning kan anges för partitionerna. Ändring av de här parametrarna leder till 
omorganisation, vilket kan medföra att data går förlorad.

Enheten kräver en dedikerad partition för inspelningarna för varje ansluten kamera. Varje 
partition är länkad till sin egen kodare eller kameraingång: kameraingångVideo In 1med 
partition nummer 01, kameraingång Video In 2 med partition 02 osv. Den tilldelningen kan 
inte ändras. Därav följer att alla nummer alltid visas i listan, oavsett om en motsvarande 
partition är tillgänglig eller har blivit borttagen. Alla fyra potentiella partitionerna behöver 
konfigureras för att kunna spela in fyra kameror.

Alla partitioner finns listade i tabellen på sidan Partitionering tillsammans med numret på 
videoingången (Kamera), deras partitionsnamn, larmspår, typ och storlek.
Dessutom ger sidan en överblick över enhetsuppgifter, t.ex. totalt minne och antal partitioner 
som har skapats. Ett cirkeldiagram anger hur mycket minnesutrymme som är tilldelat för 
inspelningar.
V3.5 | 2007.12 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfiguration med hjälp av en webbläsare | sv 51
5.18.1 Skapa en partition

En ny partition skapas i separata fönster där uppgifterna visas för dig och du får instruktioner 
som ledsagar dig, steg för steg, genom de nödvändiga inställningarna.
Processen måste vara färdig, så att varje partitionering kan installeras på hårddisken. Efter 
start kan du välja det totala antal partitioner som ska ställas in. Inställningsprocessen startas 
sedan så många gånger som det behövs för att konfigurera alla partitioner.
1. Klicka på knappen Skapa partition om du vill använda guiden och skapa partitioner. Det 

första fönstret visas.

2. Börja alltid med att läsa informationen i den övre delen av fönstret.
3. Klicka på textfälten för att registrera värden eller använd andra kontroller som är 

tillgängliga, såsom knappar, kryssrutor eller listfält.
4. Klicka på knappen Nästa > i den nedre delen av fönstret om du vill fortsätta med nästa 

steg.
5. Klicka på knappen < Tillbaka i den nedre delen av fönstret om du vill visa det föregående 

steget igen.
6. Klicka på knappen Avbryt om du vill avbryta processen och stänga guiden.

i
OBS!
Det maximala antalet partitioner är fördefinierat och motsvarar antalet videoingångar på 
modulen.
Du kan skapa flera partitioner av samma typ i en process. Vill du det så markera i rutan för 
Tillämpa samma inställningar för alla nya partitioner i första fönstret.
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5.18.2 Spara ändringar
När du har gjort alla nödvändiga inställningar ska du föra över inställningarna till enheten och 
spara dem.

1. Gå till sista fönstret.
2. Slutför konfigurationen genom att klicka på Slutför. Alla inställningar är nu överförda till 

enheten och aktiverade.

5.18.3 Partitionsstatus

Fönstret Partitionsstatus innehåller en översikt över den aktuella partitionskonfigurationen. 
Inga ändringar kan göras här.
1. Klicka på den partition i listan som du vill ändra.
2. Klicka på knappen Partitionsstatus. Ett nytt fönster med posterna för den valda 

partitionen öppnas.
3. Klicka på knapparna << och >> om du vill visa status för andra partitioner.
4. Klicka på OK när du vill stänga fönstret.

!
VIKTIGT! 
Alla de ändrade inställningarna kommer bara att gälla om du färdigställer konfigurationen i det 
sista fönstret genom att klicka på Slutför.
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5.18.4 Redigera en partition

Du kan när som helst ändra konfigurationen av en partition.

Du kan utföra de önskade ändringarna i fönstret Partitionsegenskaper.
1. Klicka på den partition i listan som du vill ändra.
2. Klicka på knappen Redigera partition. Ett nytt fönster med posterna för den valda 

partitionen öppnas.
3. Gör önskade ändringar.
4. Klicka på knapparna << och >> om du vill redigera andra partitioner.
5. Klicka på knappen Ställ in för att spara ändringarna.

5.18.5 Partitionsnamn
Du kan ange ett nytt namn på partitionen.

5.18.6 Partitionsnummer
Partitionsnumret (= nummer på videoingången) visas som information.

5.18.7 Typ av inspelning
Välj den inspelningstyp som ska användas.
Om Ringläge används fortsätter inspelningen kontinuerligt. När max hårddiskutrymme har 
uppnåtts, så skrivs de äldsta inspelningarna automatiskt över.
Om Linjärt läge används fortsätter inspelningen tills hela hårddiskutrymmet är fullt. 
Inspelningen stoppas i avvaktan på att gamla inspelningar har tagits bort.

!
VIKTIGT! 
Alla ändringar innebär att partitionen omorganiseras och alla sekvenser som lagras på den går 
förlorade. 
Det innebär att du ska säkerhetskopiera alla viktiga sekvenser på datorns hårddisk innan du 
ändrar partitionen.
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5.18.8 Antal larmspår

Enheten använder ett speciellt inspelningsläge under inspelning av larm för optimal 
användning av lagringskapaciteten: så snart ett tidsintervall för larminspelning uppstår, görs 
en inspelning kontinuerligt på ett segment, vilket ger storleken på en fullständig larmsekvens 
(före och efter larmtid).
Det här segmentet i partitionen fungerar på samma sätt som en slingbuffert och blir 
överskrivet tills ett larm faktiskt har utlösts. Inspelning görs bara på segmentet under 
förinställningen av efterlarmstiden och ett nytt segment används därefter på samma sätt.
Välj antal larmspår som ska användas i partitionen. En larmhändelse kan spelas in på varje 
larmspår. Följaktligen kan angivet antal larm spelas in och arkiveras. En partition kan som 
mest innehålla 128 larminspelningar.
Om alternativet Ringläge ställs in för partitionen sparas de senaste larminspelningarna alltid 
på det förinställda numret. Om alternativet Linjärt läge ställs in för partitionen stoppas 
inspelningen så snart det totala antalet larmspår har registrerats.

5.18.9 Larmspårsstorlek
Storleken på larmspåren kan beräknas med olika parametrar. Den beräknade storleken gäller 
varje larmspår.
1. Klicka på knappen Beräkna. Ett nytt fönster kommer att öppnas.
2. Välj den inställning du vill använda från listrutorna med de enskilda parametrarna.
3. Klicka på knappen Ställ in om du vill använda det beräknade värdet.

5.18.10 Format
Du kan när som helst ta bort alla inspelningar i en partition.

Klicka på knappen Formatera om du vill ta bort alla inspelningar på partitionen.

5.18.11 Ta bort alla partitioner
Du kan när som helst ta bort alla partitioner. Enskilda partitioner kan inte tas bort.

Klicka på knappen Ta bort alla partitioner. Raderna som innehåller siffrorna visas och 
partitionsnamnen tas bort och 0 anges som storlek för varje partition.

!
VIKTIGT! 
Larmspår ska ställas in i den nödvändiga partitionen för larminspelning.

!
VIKTIGT! 
Kontrollera inspelningarna innan de tas bort och säkerhetskopiera viktiga sekvenser på 
datorns hårddisk.

!
VIKTIGT! 
Om du tar bort en partition omorganiseras hela hårddisken och alla sekvenser som finns på 
den går förlorade. 
Därför ska du kontrollera inspelningarna innan någon partition tas bort. Säkerhetskopiera 
viktiga sekvenser på datorns hårddisk.
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5.19 Inspelningsprofiler

Du kan definiera upp till tio olika inspelningsprofiler. Du kan sedan använda dessa 
inspelningsprofiler i inspelningsschemat, där de kopplas ihop med enskilda dagar och tider 
(se Steg 5.20 Schemaläggare för inspelning, Sida 57).
I varje profil kan du konfigurera olika inställningar för varje kameraingång.

1. Klicka på en av flikarna för att redigera motsvarande profil.
2. Klicka på den kameraingångs namn i tabellen som du vill redigera inställningar för. 
3. Du kan markera flera kameraingångar genom att hålla ner shift- eller [Ctrl]-tangenterna 

som vanligt i Windows. Följande inställningar gäller alla markerade poster.
4. Klicka på knappen Standard och återställ alla inställningar tillstandard om det är lämpligt.
5. Klicka på knappen Kopiera inställningar om du vill kopiera de aktuella synliga 

inställningarna till andra profiler. Ett nytt fönster öppnas och du kan välja de profiler som 
du vill kopiera inställningarna till.

6. För varje profil klickar du på knappen Ställ in om du vill spara inställningarna på enheten.

i
OBS!
Du kan ändra eller lägga till information i beskrivningen av inspelningsprofilen på flikarna på 
sidan Schemaläggare för inspelning (se Steg 5.20.3 Tidsperioder, Sida 58).
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5.19.1 Standardprofil
I det här fältet kan du välja kodarprofil som ska användas för kontinuerlig inspelning (se 
Steg 5.11 Kodarprofil, Sida 37).

5.19.2 Kodare
Här kan du välja vilken dataström som ska användas för inspelningen.

5.19.3 Inspelning av larmspår

Klicka på kryssrutan för att aktivera inspelning av larmspår. Tiden före larm visas 
automatiskt som information.

5.19.4 Tid efter larm
Du kan välja tid efter larm från listrutan.

5.19.5 Profil efter larm
Du kan välja kodarprofil som ska användas vid inspelning under tiden efter larm (se 
Steg 5.11 Kodarprofil, Sida 37).
Alternativet Standardprofil anpassar valet för kontinuerliga inspelningar längst upp på sidan.

5.19.6 Larmingång / Rörelselarm / Larm om videoavbrott
Du kan välja den larmsensor som ska utlösa en inspelning. Du kan också använda rörelse- och 
videolarm från en kamera till att utlösa inspelning från en annan kamera.

i
OBS!
Inspelningsprofilen kan avvika från standardinställningen Aktiv profil, för inställningen av 
videoingången och den används bara under en aktiv inspelning.

i
OBS!
Den här parametern är aktiv endast om larmspår har konfigurerats för den kameraingång som 
är ansluten, dvs. motsvarande partition (se Steg 5.18.8 Antal larmspår, Sida 54).

i

OBS!
Rörelselarmen konfigureras och aktiveras för varje kamera på sidan VCA (se Steg 5.23 VCA, 
Sida 63).
Larmingångarna konfigureras och aktiveras på sidan Larmkällor (se Steg 5.21 Larmkällor, 
Sida 59).
Numreringen av kryssrutorna för larmingångarna motsvarar beteckningarna på VIP X1600-
modulens larmingångar. Numren på rörelse- och videolarm motsvarar beteckningen på 
videoingångarna.
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5.20 Schemaläggare för inspelning

Schemaläggaren för inspelning gör att du kan koppla skapade inspelningsprofiler till dagar och 
tider när kamerornas bilder ska spelas in vid larm.
Du kan koppla valfritt antal intervall på 15 minuter med inspelningsprofiler för varje veckodag. 
Om du flyttar muspekaren över tabellen visas tiden nedanför den, vilket underlättar 
orienteringen.
Utöver vanliga veckodagar kan du ange helgdagar som inte ingår i det vanliga veckoschemat 
när inspelningar ska göras. Det gör att du kan tillämpa inställningar för söndagar på andra 
varierande veckodagar.
1. Klicka på profilen som du vill koppla i fältet Tidsperioder.
2. Klicka i ett fält i tabellen, håll ned musknappen och dra markören över alla perioder som 

ska tilldelas till den valda profilen.
3. Använd höger musknapp för att välja bort något av intervallen.
4. Klicka på knappen Välj alla om du vill koppla alla tidsintervall till den valda profilen.
5. Klicka på knappen Rensa alla för att avmarkera alla intervallen.
6. När du är klar klickar du på knappen Ställ in om du vill spara inställningarna på enheten.
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5.20.1 Helgdagar
Du kan ange helgdagar som inte finns i det vanliga veckoschemat när inspelningar ska göras. 
Det gör att du kan tillämpa inställningar för söndagar på andra varierande veckodagar.
1. Klicka på fliken Helgdagar. Dagar som redan har definierats visas i tabellen.
2. Klicka på knappen Lägg till. Ett nytt fönster kommer att öppnas.
3. Välj det önskade datumet i kalendern. Du kan välja flera på varandra följande 

kalenderdagar genom att hålla ned musknappen. Dagarna visas sedan som en enskild 
post i tabellen.

4. Klicka på OK för att godkänna valet. Fönstret stängs.
5. Tilldela de enskilda helgdagarna till inspelningsprofilen enligt ovanstående beskrivning.

5.20.2 Ta bort helgdagar
Du kan ta bort helgdagar som du angett när som helst.
1. Klicka på knappen Ta bort. Ett nytt fönster kommer att öppnas.
2. Klicka på datumet du vill ta bort.
3. Klicka på OK. Objektet tas bort från tabellen och fönstret stängs.
4. Processen måste upprepas om du vill ta bort fler dagar.

5.20.3 Tidsperioder
Du kan byta namnen på inspelningsprofilerna.
1. Klicka på en profil och sedan på knappen Ändra namn.
2. Ange önskat namn och klicka sedan på knappen Ändra namn igen. 

5.20.4 Aktivera inspelningen
När konfigurationen är klar ska du aktivera schemaläggaren för inspelning och starta 
inspelningen. När inspelningen har påbörjats inaktiveras sidorna Inspelningsprofiler och 
Schemaläggare för inspelning och konfigurationen kan inte ändras.
Du kan när som helst stoppa inspelningen och ändra inställningarna.
1. Klicka på knappen Start för att aktivera schemaläggaren för inspelning.
2. Klicka på knappen Stopp för att avaktivera schemaläggaren för inspelning. Aktiva 

inspelningar kommer att avbrytas och konfigurationen kan ändras.

5.20.5 Inspelningsstatus
Grafiken indikerar inspelningsaktivitet i VIP X1600-modulen . Du kommer att få se en animerad 
grafik när inspelningen pågår.
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5.21 Larmkällor 

Du kan konfigurera larmingångar till VIP X1600-modulen här.

5.21.1 Larmingång
Välj Aktiv, hög om larmet ska utlösas genom att kontakten sluts. Välj Aktiv, låg om larmet ska 
utlösas genom att kontakten öppnas.

5.21.2 Namn
Du kan ange ett namn för varje larmingång, som sedan visas nedanför ikonen för larmingången 
på LIVE-SIDA, om den är korrekt konfigurerad (se Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, Sida 84).
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5.22 Larmanslutningar

Du kan välja hur VIP X1600-modulen ska svara på ett larm. När ett larm löser ut så kan enheten 
automatiskt ansluta till en fördefinierad IP-adress. Du kan registrera upp till 10 IP-adresser 
som VIP X1600-modulen ska kontakta i följd om ett larm löses ut, tills en kontakt har 
upprättats.

5.22.1 Anslut vid larm
Välj På så att VIP X1600-modulen automatiskt ansluter till en fördefinierad IP-adress vid ett 
larm.
Genom att ange Följer ingång 1 bibehåller enheten anslutningen som automatiskt har skapats 
så länge som ett larm finns på larmingång 1.

5.22.2 Antal mål-IP-adresser
Specificera numren på IP-adresser som ska kontaktas i händelse av ett larm. Enheten 
kontaktar fjärrstationerna en efter en i den numrerade följden tills en kontakt har upprättats.

5.22.3 Mål-IP-adress
Ange motsvarande IP-adresser för varje nummer på den önskade fjärrstationen.

i
OBS!
Som standard överförs Ström 2 för larmanslutningar. Kom ihåg detta faktum vid tilldelning av 
profilen (se Steg 5.11 Kodarprofil, Sida 37).
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5.22.4 Mållösenord
Om fjärrstationen skyddas av lösenord, anger du det här.
På den här sidan kan du spara upp till tio mål-IP-adresser och därmed upp till tio lösenord för 
anslutning till fjärrstationer. Om det är möjligt att ansluta till fler än tio fjärrstationer, till 
exempel om du initierar anslutningar via högre rankade system som VIDOS eller Bosch Video 
Management System, kan du lagra ett allmänt lösenord här. VIP X1600-modulen kan använda 
det allmänna lösenordet för att ansluta till alla fjärrstationer som skyddas med samma 
lösenord. Gör så här i sådana fall:
1. Välj10 i listfältet Antal mål-IP-adresser.
2. Ange adressen 0.0.0.0 i fältet Mål-IP-adress.
3. Ange önskat lösenord i fältet Mållösenord.
4. Definiera detta lösenord som user-lösenord för alla fjärrstationer till vilka det är möjligt 

att ansluta.

5.22.5 Videoöverföring
Om enheten skyddas bakom en brandvägg ska TCP (HTTP-port) väljas som 
överföringsprotokoll. Välj UDP för användning i ett lokalt nätverk.

5.22.6 Fjärrport
Välj webbläsarport här beroende på nätverkskonfigurationen. Portarna för HTTPS-anslutningar 
är endast tillgängliga om alternativet På väljs för parametern SSL-kryptering.

5.22.7 Videoutgång
Om du inte vet vilken enhet som används som mottagare kan du välja den analoga videoutgång 
som signalen ska kopplas till. Om målenheten är okänd rekommenderar vi att du väljer 
alternativet Första tillgängliga. I så fall placeras bilden på den första lediga videoutgången, 
det vill säga en utgång som saknar signal. Den anslutna monitorn visar endast bilder när ett 
larm löses ut. Om du väljer en viss videoutgång och en delad bild ställs in för utgången på 
mottagaren kan du även välja vilken avkodare på mottagaren som ska användas för att visa 
larmbilden från Avkodare. 

i
OBS!
Om du anger mål-IP-adressen 0.0.0.0 för mål 10 kommer VIP X1600-modulen inte längre att 
använda denna adress för det tionde försöket att ansluta automatiskt vid larm. Parametern 
används i stället enbart för att lagra det allmänna lösenordet.

!
VIKTIGT! 
Observera att en större bandbredd måste finnas tillgänglig på nätverket för ytterligare 
videobilder vid larm, om fleranvändarläget inte är möjligt under vissa omständigheter. Aktivera 
fleranvändarläget genom att välja alternativet UDP för parametern Videoöverföring här och på 
sidan Nätverk (se Steg 5.28.5 Videoöverföring, Sida 76).

i
OBS!
Se målenhetens dokumentation för information om alternativ för bildvisning och tillgängliga 
videoutgångar.
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5.22.8 Avkodare
Välj en avkodare hos mottagaren som ska visa larmbilden. Vilken avkodare som väljs påverkar 
var bilden visas på en delad skärm. Du kan till exempel ange att den övre fjärdedelen till höger 
ska innehålla larmbilden genom att välja avkodare 2 via en VIP XD. 

5.22.9 SSL-kryptering
Data för anslutningen, till exempel lösenordet, kan överföras säkert med SSL-kryptering. Om 
du har markerat alternativet På visas endast krypterade portar i parametern Fjärrport.

Du kan aktivera och konfigurera kryptering av mediadata (video-, ljud- och metadata) på sidan 
Kryptering (se Steg 5.30 Kryptering, Sida 81).

5.22.10 Auto-anslutning
Välj alternativet På för att automatiskt skapa en anslutning igen till en av de tidigare angivna 
IP-adresserna efter varje omstart, när en anslutning har brutits eller efter ett nätverksfel.

5.22.11 Ljud
Välj alternativet På om du dessutom vill överföra en fristående kodad G.711-ljudström med 
larmanslutningar.

5.22.12 Standardkamera
Här väljer du den kameras bilder som automatiskt visas först på mottagaren när 
larmanslutningen görs. Beroende på systemkonfigurationen, så kan mottagaren sedan också 
välja de andra kamerorna.

i
OBS!
Notera att SSL-krypteringen måste vara aktiverad och konfigurerad på båda sidorna av 
anslutningen. Detta kräver att de rätta certifikaten laddas upp på VIP X1600-modulen (se 
Steg 5.36.4 Underhållslogg, Sida 90).

i
OBS!
Som standard överförs Ström 2 för automatiska anslutningar. Kom ihåg detta faktum vid 
tilldelning av profilen (se Steg 5.11 Kodarprofil, Sida 37).

i
OBS!
Numreringen följer beteckningarna på modulens videoingångar.
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5.23 VCA

VIP X1600-modulerna innehåller en integrerad analys av videoinnehåll (VCA (Video Content 
Analysis)), som kan upptäcka och analysera ändringar av signalen. Sådana ändringar kan bero 
på rörelser inom kamerans synfält.

Du kan konfigurera analysen av videoinnehåll för varje videoingång individuellt.
1. Klicka på en av flikarna för att öppna konfigurationen av motsvarande videoingång.
2. Ange önskade inställningar.
3. Klicka på knappen Standard och återställ alla inställningar till standard om det är 

lämpligt.

i
OBS!
Om datorkraften inte räcker till ges alltid högsta prioritet till live-bilder och inspelningar. Detta 
kan leda till en försämring av analysen av videoinnehåll. Du bör därför bevaka 
processorbelastningen och optimera inställningarna för kodaren eller analys av videoinnehåll 
efter behov (se Steg 8.5 Processorbelastning, Sida 114).
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5.23.1 Analys
Välj alternativet På för att aktivera analysen av videoinnehåll.
När analys av videoinnehåll har aktiveras,så skapas metadata. Beroende på den valda 
analystypen och den relevanta konfigurationen kommer tilläggsinformation att läggas över 
videobilden i förhandsgranskningsfönstret bredvid parameterinställningarna. Med till exempel 
analystypen MOTION+ markeras sensorfälten där rörelse spelas in med rektanglar.

5.23.2 Analystyp
Välj den analysalgoritm som ska användas. Som standard är endast MOTION+ tillgänglig – den 
erbjuder en rörelsedetektor och en oumbärlig sabotageigenkänning. Aktuell larmstatus visas 
upplysningsvis.

5.23.3 Rörelsedetektor (endast MOTION+)
För att detektorn ska fungera, så måste följande villkor uppfyllas:
– Analys måste aktiveras.
– Minst ett givarfält måste aktiveras.
– De individuella parametrarna ska konfigureras för att passa driftsmiljön och ge det 

önskade resultatet.
– Känsligheten måste ställas in på ett värde större än noll.

i
OBS!
På sidan Konfiguration av live-sida kan du även aktivera informationsinlägg för LIVE-SIDA (se 
Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, Sida 84).

i
OBS!
Ytterligare analysalgoritmer med omfattande funktioner, till exempel IVMD och IVA finns 
tillgängliga från Bosch Security Systems.
Om du väljer en av de här algoritmerna kan du ange motsvarande parametrar här direkt. 
Information om detta finns i relevanta dokument på den medföljande produkt-CD-skivan (se 
Steg 3.2 Leveransomfattning VIP X1600-modul, Sida 11).

!

VIKTIGT! 
Reflexer från ljus (från glasytor osv.), tändning/släckning av lampor eller ändringar av 
ljusnivåer, förorsakade av molnrörelser en solig dag, kan utlösa oönskade svar från 
rörelsedetektorer och skapa falsklarm. Utför en serie tester på olika tider på dagen och natten 
för att säkerställa att videosensorerna fungerar som tänkt.
För inomhusövervakning, säkerställ en konstant belysning i utrymmena både dag som natt.
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5.23.4 Känslighet (endast MOTION+)
Grundkänsligheten hos rörelsedetektorn kan justeras enligt de miljövillkor som finns där 
kameran ska fungera. 
Sensorn reagerar på variationer i ljusstyrkan på videobilden. Ju mörkare övervakningsyta, 
desto högre värde måste väljas.

5.23.5 Minsta objektstorlek (endast MOTION+)
Du kan ange antalet sensorfält som ett objekt i rörelse måste täcka för att ett larm ska 
genereras. Syftet är att förebygga att objekt som är för små utlöser ett larm.
Minimivärdet 4 rekommenderas. Det värdet motsvarar fyra sensorfält.

5.23.6 Välj område (endast MOTION+)
De områden på bilden som ska övervakas av rörelsedetektorn kan väljas. Videobilden är 
indelad i 858 fyrkantiga fält. Vart och ett av dessa fält kan aktiveras eller avaktiveras separat. 
Om du vill undanta vissa delar av kamerans fält från övervakning, beroende på kontinuerliga 
rörelser (t.ex. ett träd som vajar i vinden), så kan det relevanta fältet avaktiveras.
1. Klicka på Välj område om du vill konfigurera sensorfälten. Ett nytt fönster kommer att 

öppnas.
2. Om det behövs så kan du först klicka på Rensa alla för att ta bort det nuvarande valet 

(fält markerade med gult).
3. Vänsterklicka på fältet som ska aktiveras. Aktiverade fält är markerade med gult.
4. Om det behövs så kan du klicka på Välj alla om du vill markera hela videorutan för 

övervakning.
5. Högerklicka på de fält som du vill avaktivera.
6. Klicka på OK för att spara konfigurationen.
7. Klicka på stängningsknappen X i fönstrets titelrad om du vill stänga fönstret utan att 

spara ändringarna.
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5.23.7 Sabotagedetektering
Du kan avslöja sabotage mot kameror och videokablar med hjälp av olika alternativ. Utför en 
serie tester på olika tider på dagen och natten för att säkerställa att videosensorerna fungerar 
som tänkt.

5.23.8 Känslighet

Grundkänsligheten hos sabotagedetekteringen kan justeras enligt de miljövillkor som gäller 
där kameran ska fungera.
Algoritmen reagerar på skillnader mellan referensbilden och den aktuella videobilden. Ju 
mörkare övervakningsyta, desto högre värde måste väljas.

5.23.9 Utlösningsfördröjning (s)
Du kan ställa in fördröjd larmutlösning. Larmet löser bara ut efter en inställd tidsintervall i 
sekunder, och då bara om utlösningsvillkoret fortfarande finns kvar. Om den ursprungliga 
tillståndet har återtagits innan det här tidsintervallet har förflutit, så blir inget larm utlöst. Det 
hjälper dig att undvika falsklarm utlösta av kortvariga ändringar, t.ex. rengöringsaktiviteter i 
kamerans direkta övervakningsområde.

5.23.10 Global ändring
Du kan ange hur stor den globala ändringen i videobilden måste vara för att ett larm ska 
utlösas. Den här inställningen är oberoende av de sensorsfält som valdes under Välj område. 
Ange ett högt värde om färre sensorfält måste förändras för att ett larm ska utlösas. Med ett 
lågt värde krävs att ändringar sker samtidigt för många sensorfält för att ett larm ska utlösas.
Det här alternativet låter dig upptäcka, oberoende av rörelselarm, manipulering av riktning 
eller placering av en kamera, som ett resultat t.ex. av att den svängs på sitt fäste.

5.23.11 Motivet är för ljust
Aktivera den här funktionen om sabotage, knutet till exponering för mycket starkt ljus (t.ex. att 
en fotoblixt fyras av direkt mot objektivet) ska lösa ut ett larm. Medelvärdet av ljusstyrkan på 
motivet ger en grund för igenkänning.

5.23.12 Motivet är för mörkt
Aktivera den här funktionen om sabotage, knutet till att objektivet täcks (t.ex. genom att färg 
sprayas på det), ska lösa ut ett larm Medelvärdet av ljusstyrkan på motivet ger en grund för 
igenkänning.

i
OBS!
Alternativet för sabotagedetektering kan endast ställas in för fasta kameror. Dome-kameror 
eller andra motoriserade kameror kan inte skyddas på det här sättet, eftersom rörelsen hos 
själva kameran ger ändringar i videobilden som är för stora.

i
OBS!
Den här och följande parametrar är bara tillgängliga om referenskontrollen är aktiverad.
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5.23.13 För mycket brus i motivet
Aktivera den här funktionen om sabotage, knutet till EMC-störningar (t.ex. motivbrus som ett 
resultat av en stark störningssignal i närheten av videoledningarna), skulle utlösa ett larm.

5.23.14 Global ändring
Aktivera den här funktionen om den globala ändringen, som ställts in med skjutreglaget Global 
ändring, ska utlösa ett larm.

5.23.15 Referenskontroll
Du kan spara en referensbild som sedan kontinuerligt jämförs med den aktuella videobilden. 
Om den aktuella videobilden i de markerade områdena skiljer sig från referensbilden, så löser 
ett larm ut. Det möjliggör upptäckt av sabotage som annars inte skulle ha upptäckts, t.ex. om 
kameran vrids åt sidan.
1. Klicka på Referens om du vill spara den nu synliga videobilden som referens.
2. Klicka på Välj område och välj de områden i referensbilden som ska övervakas.
3. Markera rutan Referenskontroll om du vill aktivera kontinuerlig matchning. Den lagrade 

referensbilden visas i svart/vitt nedanför den aktuella videobilden, och de valda 
områdena är markerade med gult.

5.23.16 Välj område
Du kan välja de bildområden i referensbilden som ska övervakas. Videobilden är indelad i 858 
fyrkantiga fält. Vart och ett av dessa fält kan aktiveras eller avaktiveras separat.

1. Klicka på Välj område om du vill konfigurera sensorfälten. Ett nytt fönster kommer att 
öppnas.

2. Om det behövs så kan du först klicka på Rensa alla för att ta bort det nuvarande valet 
(fält markerade med gult).

3. Vänsterklicka på fältet som ska aktiveras. Aktiverade fält är markerade med gult.
4. Om det behövs så kan du klicka på Välj alla om du vill markera hela videorutan för 

övervakning.
5. Högerklicka på de fält som du vill avaktivera.
6. Klicka på OK för att spara konfigurationen.
7. Klicka på stängningsknappen X i fönstrets titelrad om du vill stänga fönstret utan att 

spara ändringarna.

i
OBS!
Välj bara de områden för referensövervakning där inga rörelser förekommer och som alltid är 
jämt upplysta, eftersom annars falsklarm kan utlösas.
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5.24 Larm via e-post

Som ett alternativ till automatisk uppkoppling kan också larmlägen dokumenteras med e-post. 
På det sättet är det möjligt att uppmärksamma en mottagare som inte har en videomottagare. 
I det här fallet skickar VIP X1600-modulen automatiskt ett e-postmeddelande till en tidigare 
definierad e-postadress.

5.24.1 Skicka larm via e-post
Markera På om du vill att enheten automatiskt ska skicka ett e-postlarm i händelse av ett 
utlöst larm.

5.24.2 IP-adress till e-postserver
Ange IP-adressen till en e-postserver som kan hantera SMTP-standard (Simple Mail Transfer 
Protocol). Utgående e-brev skickas till e-postservern via den adress som du har uppgett. I 
annat fall lämnar du rutan tom (0.0.0.0).

5.24.3 SMTP-användarnamn
Ange ett registrerat användarnamn för den valda e-postservern här.

5.24.4 SMTP-lösenord
Ange lösenordet för det valda användarnamnet här.

5.24.5 Layout
Du kan välja dataformatet på larmmeddelandet.
– Standard (med JPEG) 

E-post med bifogad JPEG-bildfil.
– SMS

E-post i SMS-format till en e-post-till-SMS-gateway (t.ex. för att skicka ett larm per 
mobiltelefon) utan någon bifogad bild.

!
VIKTIGT! 
När en mobiltelefon används som mottagare, så var uppmärksam på att aktivera e-post- eller 
SMS-funktionen, beroende på formatet, så att de här meddelandena kan tas emot.
Mer information om hur du använder mobiltelefonen finns hos din mobiltelefonsleverantör.
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5.24.6 Anslut JPEG från kamera
Klicka i kryssrutan för att välja vilka kameror som skickar JPEG-bilder. En aktiverad 
videoingång visas med en bock.

5.24.7 Måladress
Ange e-postadressen dit e-postlarm ska skickas. Texten får inte vara längre än 49 tecken.

5.24.8 Avsändarens namn
Ange ett unikt namn för e-postavsändaren, t.ex. platsen eller enheten. Det gör det lättare att 
hitta ursprunget till e-brevet.

5.24.9 Testmeddelande
Testa e-postfunktionen genom att klicka på knappen Skicka nu. Ett alarm-e-brev skapas 
omedelbart och skickas.
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5.25 Alarm Task Editor

Som ett alternativ till larminställningarna på de olika larmsidorna kan du ange önskade 
larmfunktionen i skriptformuläret här. Alla inställningar och poster på de andra larmsidorna 
skrivs då över.
1. Klicka på länken Examples under fältet Alarm Task Editor om du vill visa skriptexempel. 

Ett nytt fönster kommer att öppnas.
2. Ange nya skript i fältet Alarm Task Editor eller ändra befintliga skript enligt dina behov.
3. När du är klar klickar du på knappen Ställ in om du vill spara inställningarna på enheten. 

Om överföringen lyckades visas meddelandet Skriptet har analyserats över textfältet. 
Om den misslyckades visas ett felmeddelanden med mer information.

!

VIKTIGT! 
Om du redigerar skript på den här sidan skrivs alla inställningar och poster på de andra 
larmsidorna över. Du kan inte ångra den här åtgärden.
Om du vill redigera sidan måste du ha programmeringskunskaper och känna till informationen 
i Alarm Task Script Language-dokumentet. Dokumentet finns på den medföljande produkt-
CD-skivan (se Steg 3.2 Leveransomfattning VIP X1600-modul, Sida 11).
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5.26 Reläinställningar

Du kan konfigurera växlingsbeteendet hos reläutgångar. För varje relä kan du specificera ett 
öppet omkopplingsrelä (normalt stängd kontakt) eller ett stängt omkopplingsrelä (normalt 
öppen kontakt).
Du kan även ange om utgången ska fungera som ett bistabilt eller monostabilt relä. I bistabilt 
läge så underhålls reläets utlösta status. I monostabilt läge så kan du ställa in den tid efter 
vilken reläet återgår till vilolägen. 
Du kan välja olika händelser som automatiskt aktiverar utgången. Det är t.ex. möjligt att låta 
ett rörelselarm slå på en strålkastare, och sedan släcka den när alarmet har stoppats.

5.26.1 Viloläge
Välj Öppen om du vill att reläet ska fungera som en NO-kontakt, eller välj Stängd om reläet ska 
fungera som en NC-kontakt.

5.26.2 Driftläge
Välj ett driftsläge för reläet.
Om du t.ex. vill att en larmaktiverad lampa ska förbli tänd när larmet har stoppats väljer du 
Bistabil. Om du vill att en larmaktiverad siren ska ljuda i t.ex. tio sekunder väljer du 10 s.
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5.26.3 Relä följer
Om det behövs kan du välja en speciell händelse som utlöser reläet. Följande händelser är 
möjliga utlösare:
– Av

Relä löses inte ut av händelser
– Anslutning

Utlöses alltid när en anslutning görs
– Videolarm

Utlöses om videosignalen avbryts för motsvarande ingång
– Rörelselarm

Utlöses vid rörelselarm vid motsvarande ingång, enligt konfigurationen på sidan VCA (se 
Steg 5.23 VCA, Sida 63)

– Lokal ingång
 Utlöses genom motsvarande externa larmingång

– Fjärringång
 Utlöses genom fjärrstationens motsvarande brytare (endast om anslutning finns)

5.26.4 Relänamn
Du kan namnge reläet här. Namnet visas på knappen bredvid Utlösningsrelä. Live-sidan kan 
också konfigureras för att visa namnet nedanför reläikonen.

5.26.5 Utlösningsrelä
Klicka på knappen om du vill utlösa reläet manuellt (för att teständamål eller t.ex. för att styra 
en dörröppnare).

i
OBS!
Siffrorna i listan över valbara händelser gäller motsvarande anslutningar på VIP X1600-
modulen, till exempel Videolarm 1, för anslutningen Video In 1.
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5.27 COM1

Du kan konfigurera de seriella gränssnittsparametrarna (orangefärgad kopplingsplint) för att 
uppfylla dina behov.

5.27.1 Funktion hos seriell port
Välj en styrbar enhet från listan. Om du vill använda den seriella porten för att överföra 
transparenta data, väljer du Genomskinlig. Välj Terminal om du vill styra enheten från en 
terminal.

i
OBS!
Om VIP X1600-modulen arbetar i fleranvändarläge (se Steg 5.29 Flersändning (multicasting), 
Sida 79) tilldelas den första fjärrplatsen som skapar en videoanslutning till enheten en 
transparent dataanslutning. Men efter omkring 15 sekunders inaktivitet, avbryts 
dataanslutningen automatiskt och en annan fjärrplats kan utbyta transparenta data med 
enheten.

i
OBS!
När du har valt en enhet, så ställs de återstående parametrarna i fönstret in automatiskt, och 
de ska inte ändras.
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5.27.2 Kamera-ID
Om så önskas kan du ange ID för den kringutrustning som du vill kunna kontrollera (t.ex. en 
dome-kamera eller en panorerings-/justerbar kulled). Det ID som anges motsvarar den 
kringutrustning som är ansluten till den första videoingången. För ytterligare videoingångar 
räknas ID automatiskt upp och tilldelas till den kringutrustning som är ansluten till den.

5.27.3 Överföringshastighet (baud)
Välj värdet för överföringshastigheten i bps.

5.27.4 Databitar
Antalet databitar per tecken kan inte ändras.

5.27.5 Stoppbitar
Välj antalet stoppbitar per tecken.

5.27.6 Paritetskontroll
Välj typ av paritetskontroll.

5.27.7 Gränssnittsläge
Välj de önskadeprotokollet för det seriella gränssnittet.
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5.28 Nätverk 

Inställningarna på den här skärmen används för att integrera VIP X1600-modulen i ett 
befintligt nätverk.
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Ändringar i fälten som följer på länken Starta om överförs till enheten om du klickar på 
knappen Ställ in, men de aktiveras först när enheten startas om.
1. Gör önskade ändringar.
2. Klicka på knappen Ställ in.
3. Klicka på länken Starta om om du vill starta om enheten. VIP X1600-modulen startas om 

och de ändrade inställningarna aktiveras.

5.28.1 IP-adress
Ange den önskade IP-adressen för VIP X1600-modulen. IP-adressen ska vara giltig i nätverket.

5.28.2 Subnätmask
Ange subnätmasken för den valda IP-adressen här.

5.28.3 Gateway-adress
Om du vill att enheten ska etablera en anslutning till en fjärrplats i ett annat subnät, anger du 
IP-adress till motsvarande gateway. I annat fall lämnar du rutan tom (0.0.0.0).

5.28.4 DNS-serveradress
VIP X1600-modulen är lättare att komma åt om enheten listas på en DNS-server. Det räcker att 
ange namnet på enheten som finns på DNS-servern som webbadress i webbläsaren, till 
exempel om du vill skapa en Internetanslutning till VIP X1600-modulen. Ange DNS-serverns IP-
adress. Servrar kan hanteras för säker och dynamisk DNS.

5.28.5 Videoöverföring
Om enheten skyddas bakom en brandvägg ska TCP (HTTP-port) väljas som 
överföringsprotokoll. Välj UDP för användning i ett lokalt nätverk.

5.28.6 HTTP-webbläsarport
Välj en annan port för HTTP-läsaren från listan om det behövs. Standard för HTTP-porten är 
80. Om du endast vill tillåta säkra anslutningar via HTTPS är du tvungen att avaktivera HTTP-
porten. I så fall väljer du Av.

!
VIKTIGT! 
Om du ändrar IP-adress, subnätmask eller gateway-adress finns VIP X1600-modulen endast 
tillgänglig under de nya adresserna efter omstarten.

!
VIKTIGT! 
Fleranvändaroperation (multicast) är bara möjlig med UDP-protokollet. TCP-protokoll kan inte 
hantera fleranvändaranslutningar (multicast).
MTU-värdet i UDP-läge är 1 514 byte.
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5.28.7 HTTPS-webbläsarport
Om du vill tillåta webbläsaråtkomst till nätverket via en säker anslutning väljer du en HTTPS-
webbläsarport från listan. Standard-HTTPS-port är 443. Välj alternativet Av om du vill 
inaktivera HTTPS-portarna. Nu är endast osäkra anslutningar möjliga.
VIP X1600-modulerna använder TLS 1.0-krypteringsprotokoll. Du kanske är tvungen att 
aktivera protokollet i webbläsarkonfigurationen. Du måste även aktivera protokollet för Java-
program (via Java-kontrollpanelen i Windows kontrollpanel).

Du kan aktivera och konfigurera kryptering av mediadata (video-, ljud- och metadata) på sidan 
Kryptering (se Steg 5.30 Kryptering, Sida 81).

5.28.8 RCP+-port 1756
Om du vill överföra anslutningsdata kan du aktivera den osäkra RCP+-porten 1756. Om du vill 
att anslutningsdata endast ska överföras när den är krypterad inaktiverar du porten genom att 
välja alternativet Av.

5.28.9 Telnet-stöd
Om du endast vill tillåta säkra anslutningar för krypterad dataöverföring ska du avaktivera 
Telnet-stöd genom att välja alternativet Av. Modulen finns då inte tillgänglig via Telnet-
protokoll.

5.28.10 Ethernet-länktyp 1
Om nödvändigt väljer du Ethernet-länktyp för gränssnitt ETH 1. Beroende på den anslutna 
enheten kan du var tvungen att välja en viss funktionstyp.

5.28.11 Ethernet-länktyp 2
Om nödvändigt väljer du Ethernet-länktyp för gränssnitt ETH 2. Beroende på den anslutna 
enheten kan du var tvungen att välja en viss funktionstyp.

5.28.12 Nätverks-MSS (Byte)
Du kan ange största segmentstorlek för IP-paketets användardata. Det här ger dig möjlighet 
att justera storleken på datapaketen efter nätverksmiljön och optimera dataöverföringen. 
Överensstämmer med MTU-värdet på 1 514 byte i UDP-läget.

5.28.13 iSCSI MSS (Byte)
Du kan ange ett högre MSS-värde för en anslutning till iSCSI-systemet än för annan datatrafik 
via nätverket. Det potentiella värdet beror på nätverksstrukturen. Ett högre värde är 
användbart endast om iSCSI-systemet finns på samma subnät som VIP X1600.

i
OBS!
Om du endast vill tillåta säkra anslutningar med SSL-kryptering ska du välja alternativet Av för 
parametrarna HTTP-webbläsarport, RCP+-port 1756 och Telnet-stöd. Då inaktiveras alla 
osäkra anslutningar. Därefter är det endast möjligt att ansluta via HTTPS-porten.
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5.28.14 SNMP
VIP X1600-modulerna kan hantera SNMP V2 (Simple Network Management Protocol) för 
styrning och övervakning av nätverkskomponenter och kan skicka SNMP-meddelanden (traps) 
till IP-adresser. Den hanterar SNMP MIB II i enhetlig kod. Om du vill skicka SNMP-fällor (traps) 
anger du IP-adresser till en eller två önskade målenheter här.
Om du väljer På för parametern SNMP och inte anger en SNMP-värdadress skickar VIP X1600-
modulen inte dem automatiskt, utan svarar endast på SNMP-begäranden. Om du anger en 
eller två SNMP-värdadresser skickas SNMP-fällor automatiskt. Välj Av om du vill avaktivera 
SNMP-funktionen.

5.28.15 1. SNMP-värdadress / 2. SNMP-värdadress
Om du vill skicka SNMP-fällor (traps) automatiskt anger du IP-adresser till en eller två önskade 
målenheter här.

5.28.16 SNMP-fällor
Du kan välja vilka fällor som skickas.
1. Klicka på Välj. Ett nytt fönster kommer att öppnas.
2. Klicka i kryssrutorna om du vill välja önskade fällor. Alla markerade fällor skickas.
3. Klicka på OK om du vill verkställa valet.

5.28.17 Behörighetskontroll
Om en RADIUS-server används i nätverket för hantering av behörigheter ska autentisering 
aktiveras här för kommunikation med modulen. RADIUS-servern måste även innehålla 
motsvarande data.

Inställningar för behörighetskontroll är bara nödvändiga för modulen i kortplats 1. Det här 
skapar automatisk behörighetskontroll för de andra modulerna.
Om du vill konfigurera enheten måste du ansluta VIP X1600 direkt till en dator med en 
nätverkskabel. Detta beror på att kommunikationen via nätverket inte är aktiverad förrän 
parametrarna för ID och Lösenord har ställts in och blivit autentiserade.

5.28.18 ID
Ange namnet som RADIUS-servern ska använda för att identifiera VIP X1600-modulen.

5.28.19 Lösenord
Ange lösenordet som har lagrats i RADIUS-servern.

5.28.20 Automatisk IP-tilldelning
Om en DHCP-server används på nätverket för dynamisk tilldelning av IP-adresser kan du 
aktivera godkännande av IP-adresser som tilldelas automatiskt till VIP X1600-modulen.
Vissa applikationer (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, Configuration 
Manager) använder IP-adressen för unik tilldelning av enheten. När du använder sådana 
applikationer måste DHCP-servern kunna hantera tilldelningen av statiska IP-adresser 
baserade på MAC-adresser. Den ska vara konfigurerad i enlighet med detta, så att enheten får 
samma IP-adress efter varje omstart.

!
VIKTIGT! 
Den switch som används för nätverket måste kunna hantera flera värdar om 802,1x-
autentisering används och måste vara konfigurerad så att en VIP X1600 med flera moduler kan 
prova flera värdar för kommunikation över nätverket.
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5.29 Flersändning (multicasting)

Förutom en 1:1-anslutning mellan en kodare och en mottagare (unicast), kan VIP X1600-
modulerna möjliggöra för flera mottagare att ta emot videosignaler från en kodare samtidigt. 
Antingen kopierar modulen själva dataströmmen och fördelar den till flera mottagare (multi-
unicast) eller så skickar den en enkel dataström till nätverket, där dataströmmen samtidigt 
distribueras till flera mottagare i en definierad grupp (multicast). För varje kodare 
(videoingång) så kan du ange en särskild multicast-adress och port för varje ström. Du kan 
växla mellan strömmar genom att klicka på motsvarande flikar.

En speciell IP-adress (klass D-adress) ska konfigureras för multicast-operationer i ett 
multicast-aktiverat nätverk.
Nätverket ska kunna hantera grupp-IP-adresser och Internet Group Management Protocol 
(IGMP V2). Adressintervallet är från 225.0.0.0 till 239.255.255.255.
Multicast-adressen kan vara den samma för flera strömmar. Men det är nödvändigt att 
använda en annan port för varje fall, så att flera dataströmmar inte skickas samtidigt till 
samma port och multicast-adress.

i
OBS!
Multicast-operation behöver ett multicast-aktiverat nätverk som använder UDP och Internet 
Group Management IGMP-protokoll. Andra gruppstyrningsprotokoll kan inte hanteras. TCP-
protokoll kan inte hantera fleranvändaranslutningar (multicast).

i
OBS!
Du måste ställa in parametrar för varje kodare (videoingång) och varje ström individuellt. 
Numreringen följer beteckningarna på videoingångar på den aktuella modulen.
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5.29.1 Multicast-adress för video 1 till Multicast-adress för video 4
Ange en giltig multicast-adress för varje ström från den relevanta kodaren (videoingång) som 
ska aktiveras i multicast-läge (kopiering av dataströmmar i nätverket).
Med inställningen 0.0.0.0 så aktiveras kodaren för den relevanta strömmen i multi-unicastläge 
(kopiering av dataströmmar i enheten). VIP X1600-modulerna kan hantera fler-/
singelanvändaranslutningar (multi-unicast) för upp till fem samtidigt ansluta mottagare.

5.29.2 Port
Tilldela olika portar till varje dataström om det finns samtidiga dataströmmar på samma 
multicast-adress.
Ange portadressen till den erforderliga strömmen här.

5.29.3 Strömmande
Klicka i kryssrutan om du vill aktivera multicast-strömningsläge för den relevanta strömmen. 
En aktiverad ström indikeras av en bock.

5.29.4 Multicast-paket TTL
Du kan ange ett värde för hur länge multicast-datapaketen är aktiva på nätverket. Det här 
värdet ska vara större än ett om multicast ska köras via en router.

i
OBS!
Kopiering av data utgör en tung belastning på enheten och kan leda till försämring 
avbildkvaliteten under vissa omständigheter.
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5.30 Kryptering

En särskild licens, med vilken du får motsvarande aktiveringsnyckel, krävs för att kryptera 
användardata. Du kan ange aktiveringsnyckeln om du vill aktivera funktionen på sidan Licenser 
(se Steg 5.35 Licenser, Sida 88).
Här kan du aktivera kryptering av mediedata (video, ljud och metadata). Om du aktiverar 
kryptering här krypteras även överföring av anslutningsuppgifter (RCP+) automatiskt.

Du kan välja individuella datakanaler för kryptering. Så snart en nyckel har skapats skickas 
endast krypterade data för motsvarande kanal . Om du raderar en nyckel överförs data för 
denna kanal okrypterat.

!
VIKTIGT! 
Om du vill arbeta med krypterad dataöverföring ska du endast tillåta säkra 
webbläsaranslutningar med SSL-kryptering. Gör det genom att avaktivera alla öppna portar 
och protokoll (se Steg 5.28 Nätverk, Sida 75).
Därefter är det endast möjligt att ansluta via HTTPS-porten.

i
OBS!
Kryptering av videodata kräver omfattande datorkraft.
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5.30.1 Kryptering
1. Från listfältet Kryptering väljer du alternativet På så aktiveras krypteringen. Nycklar 

skapas för alla datakanaler.
2. Klicka på knappen Nycklar . Nycklarna för de olika datakanalerna visas.
3. Klicka på en post i listan om du vill markera den.
4. Håll [Ctrl]-tangenten nedtryckt om du vill markera flera poster samtidigt.
5. Klicka på knappen Rensa nycklar så tas vald nyckel bort. Data för denna kanal överförs 

nu okrypterat.
6. Klicka på knappen Generera nycklar om du vill skapa en ny nyckel för en markerad kanal.
7. Klicka på knappen Redigera om du vill registrera en nyckel för en markerad post 

manuellt.

5.30.2 Automatiskt nyckelutbyte
Du kan aktivera automatiskt nyckelutbyte mellan två enheter (eller enhet och 
programvaruavkodare) över en säker anslutning. Om du markerar kryssrutan sker utbytet av 
nycklar automatiskt.
V3.5 | 2007.12 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfiguration med hjälp av en webbläsare | sv 83
5.31 Versionsinformation

Uppgifterna på denna sida visas endast som information, och de kan inte ändras. Anteckna 
informationen om teknisk hjälp skulle behövas.

i
OBS!
Du kan markera all nödvändig text på sidan med musen och kopiera den till urklipp med 
kortkommandot [Ctrl]+[C], till exempel om du vill skicka den via e-post.
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5.32 Konfiguration av live-sida

I det här fönstret kan du anpassa utseendet på LIVE-SIDA så att det passar dina behov. Du kan 
välja att visa utvald information och kontroller tillsammans med videobilderna.
Om det behövs kan du ersätta tillverkarens logo (överst till höger) och produktnamnet (överst 
till vänster) i den översta delen av fönstret med individuell grafik.

1. Markera i rutan för de poster som ska visas på LIVE-SIDA. Valda poster markeras med en 
kryssmarkering.

2. Ta fram LIVE-SIDA för att kontrollera om och hur de önskade posterna visas.

i
OBS!
Du kan antingen använda GIF- eller JPEG-bilder. Filsökvägarna ska överensstämma med 
åtkomstläge (till exempel C:\Images\Logo.gif för åtkomst till lokala filer eller 
http://www.mittföretag.com/images/logo.gif för åtkomst via Internet/intranät). 
Vid åtkomst via Internet/Intranet, så se till att en anslutning alltid är tillgänglig för visning av 
bilden. Bildfilen lagras inte i VIP X1600-modulen.
V3.5 | 2007.12 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfiguration med hjälp av en webbläsare | sv 85
5.32.1 Företagslogotyp
1. Ange sökvägen till den grafik, som du vill ska ersätta tillverkarens logo. Bildfilen kan 

lagras på en lokaldator, i det lokala nätverket eller på en internetadress.
2. Klicka på Bläddra för att söka efter en lämplig bild i det lokala nätverket.

5.32.2 Enhetslogotyp
1. Ange sökvägen till den grafik, som du vill ska ersätta produktnamnet. Bildfilen kan lagras 

på en lokaldator, i det lokala nätverket eller på en internetadress.
2. Klicka på Bläddra för att söka efter en lämplig bild i det lokala nätverket.

5.32.3 Överför ljud (endast ljudversioner)
Ljudsignalerna skickas i en separat dataström parallellt med videodata, och höjer belastningen 
på nätverksbelastningen. Ljuddata krypteras i enlighet med G.711 och kräver ytterligare ca 
80 kbps bandbredd för varje anslutning.

5.32.4 Visa larmingångar
Larmingångar visas bredvid videobilder som ikoner tillsammans med sina tilldelade namn. Om 
ett larm är aktivt, får tillhörande ikon en annan färg.

5.32.5 Visa reläutgångar
Reläutgångar visas bredvid videobilder som ikoner tillsammans med sina tilldelade namn. Om 
reläet växlar byter ikonen färg.

5.32.6 Visa VCA-banor
Banorna (objektens rörelselinjer) från videoinnehållsanalyserna visas i live-videobilden om 
motsvarande analystyp aktiveras (se Steg 5.23 VCA, Sida 63).

5.32.7 Visa VCA-metadata
När analysfunktionen har aktiverats visas ytterligare information från analysen av videoinnehåll 
(VCA) i live-videobilden (se Steg 5.23 VCA, Sida 63). Med till exempel analystypen MOTION+ 
markeras sensorfälten där rörelse spelas in med rektanglar.

i
OBS!
Om du vill använda originalgrafiken igen tar du helt enkelt bort posterna i fälten 
Företagslogotyp och Enhetslogotyp.
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5.32.8 JPEG-storlek
Du kan välja mellan två bildstorlekar när du vill visa M-JPEG-bilden.

5.32.9 JPEG-intervall
Du kan ange intervallet som de enskilda bilderna ska genereras enligt för M-JPEG-bilden.

5.32.10 JPEG-kvalitet
Du kan ange bildkvaliteten för visning av M-JPEG på LIVE-SIDA.

5.32.11 Visa händelselogg
Händelsemeddelanden visas tillsammans med datum och tid i ett fält bredvid videobilden.

5.32.12 Visa systemlogg
Systemmeddelandena visas tillsammans med datum och tid i ett fält bredvid videobilden. De 
ger upplysningar om till exempel när anslutningar upprättats och avbrutits

5.32.13 Spara händelselogg
Markera det här alternativet om du vill spara händelsemeddelanden i en textfil på din lokala 
dator.
Du kan sedan visa, redigera och skriva ut den filen med någon textredigerare eller Office-
standardprogramvara.

5.32.14 Spara systemlogg
Markera det här alternativet om du vill spara systemmeddelanden i en textfil på din lokala 
dator.
Du kan sedan visa, redigera och skriva ut den filen med någon textredigerare eller Office-
standardprogramvara.

5.32.15 Fil för händelselogg
1. Ange sökvägen till lagringsplatsen för händelseloggen.
2. Om det behövs kan du leta efter en passande katalog genom att klicka på Bläddra.

5.32.16 Fil för systemlogg
1. Ange sökvägen till lagringsplatsen för systemloggen.
2. Om det behövs kan du leta efter en passande katalog genom att klicka på Bläddra.

5.32.17 Sökväg till JPEG- och MPEG-filer
1. Ange sökvägen till lagringsplatsen för individuella bilder och videosekvenser som du kan 

spara från LIVE-SIDA.
2. Om det behövs kan du leta efter en passande katalog genom att klicka på Bläddra.
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5.33 Systemstatus

De lagringsenheter som används av VIP X1600-modulen övervakas. Om en lagringsenheten 
inte längre finns tillgänglig för inspelning, till exempel på grund av en teknisk defekt, visas 
meddelandet Misslyckades i fönstret. Du kan återställa felmeddelandet om du vill kontrollera 
huruvida felet fortfarande föreligger.

5.34 Strömförsörjning/fläktar

Statusinformation för fläktar och strömförsörjning visas i det här fönstret.

5.34.1 Kontrollera strömredundans
Välj alternativet På om VIP X1600 ska försörjas av två strömförsörjningsenheter. Det här valet 
är viktig för korrekt visning av meddelande om strömförsörjningsstatus.

i
OBS!
Den här sidan visas bara för VIP X1600-moduler på kortplats 1.
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5.35 Licenser

Du kan ange aktiveringsnyckeln om du vill aktivera ytterligare funktioner eller 
programvarumoduler i det här fönstret.

i
OBS!
Aktiveringsnyckel kan inte avaktiveras igen och kan inte föras över till andra enheter.
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5.36 Underhåll

5.36.1 Fast programvara
VIP X1600-modulerna är utformade så att funktioner och parametrar kan uppdateras med fast 
programvara. Det gör du genom att överföra det aktuella fasta programvarupaketet till 
modulen via det valda nätverket. Det kommer sedan automatiskt att installeras där.
På det här sättet kan en VIP X1600-modul fjärrservas och -uppdateras utan att en tekniker 
måste göra ändringarna på plats.
Du kan erhålla den aktuella fasta programvaran från kundservice eller från hämtningsområdet 
på vår hemsida.

1. Spara först den fasta programvarufilen på din hårddisk.
2. Ange hela sökvägen till den fasta programvarufilen i fältet eller klicka på Bläddra om du 

vill leta efter och välja filen.
3. Klicka därefter på Ladda upp om du vill starta överföringen av filen till modulen. På 

förloppsindikatorn kan du övervaka överföringen.

Den nya fasta programvaran är dekomprimerad och Flash EPROM är omprogrammerad. 
Återstående tid visas i meddelandet going to reset Reconnecting in ... seconds. Modulen 
startas automatiskt om när uppladdningen har slutförts.
Om lampan för motsvarande modul på frontpanelen på VIP X1600 lyser röd, misslyckades 
överföringen och måste genomföras igen. Du måste nu växla till en speciell sida för att utföra 
uppladdningen:
1. På adressraden i webbläsaren anger du /main.htm efter IP-adressen till VIP X1600-

modulen (t.ex. 192.168.0.16/main.htm).
2. Upprepa uppladdningen.

!

VIKTIGT! 
Innan du påbörjar uppladdningen av den fasta programvaran, ska du kontrollera att det är den 
korrekta uppladdningsfilen. Uppladdning av fel filer kan leda till att modulen inte längre kan 
adresseras, vilket betyder att den måste ersättas.
Du ska aldrig avbryta installationen av fast programvara. Ett avbrott kan leda till att Flash 
EPROM-minnet programmeras felaktigt. Det i sin tur kan leda till att modulen inte längre kan 
adresseras, vilket betyder att den måste ersättas. Även om du går till en annan sida eller 
stänger webbläsarfönstret uppstår ett avbrott.
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5.36.2 Konfiguration
Du kan spara konfigurationsuppgifter för VIP X1600-modulen på en dator och sedan läsa in 
sparade konfigurationsuppgifter från datorn till modulen.

Ladda upp
1. Ange hela sökvägen till filen som ska laddas upp eller klicka på Bläddra om du vill välja 

den önskade filen.
2. Kontrollera att filen som ska läsas in kommer från samma enhetstyp som den enhet du vill 

konfigurera.
3. Klicka därefter på Ladda upp om du vill starta överföringen av filen till modulen. På 

förloppsindikatorn kan du övervaka överföringen.
När uppladdningen är färdigställd, så aktiveras den nya konfigurationen. Återstående tid visas 
i meddelandet going to reset Reconnecting in ... seconds. Modulen startas automatiskt om 
när uppladdningen har slutförts.

Hämta
1. Klicka på knappen Hämta. En dialogruta öppnas.
2. Följ instruktionerna på skärmen för att spara de nuvarande inställningarna.

5.36.3 SSL-certifikat
Båda sidorna av en anslutning måste ha de relevanta certifikaten om du ska kunna arbeta med 
en SSL-krypterad dataanslutning. Du kan ladda upp SSL-certifikatet, som består av en eller 
flera filer, på VIP X1600-modulen. 
Om du vill ladda upp flera filer på VIP X1600-modulen måste du välja dem i följd.
1. Ange hela sökvägen till filen som ska laddas upp eller klicka på Bläddra om du vill välja 

den önskade filen.
2. Klicka därefter på Ladda upp om du vill starta överföringen av filen till modulen.
3. När alla filer har laddats upp måste modulen startas om. På adressraden i din webbläsare 

ska du ange /main.htm efter IP-adressen till VIP X1600-modulen (t.ex. 
192.168.0.16/main.htm).

Det nya SSL-certifikatet är giltigt.

5.36.4 Underhållslogg
Du kan hämta en intern underhållslogg från modulen och skicka den till kundtjänst för 
supportändamål. Klicka på Hämta och välj en lagringsplats för filen.
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5.37 Funktionstest
 VIP X1600 erbjuder varierande konfigurationsalternativ. Därför ska du kontrollera att den 
fungerar korrekt efter installation och konfiguration.
Funktionstest är det enda sättet för att säkerställa att VIP X1600 fungerar som förväntat då ett 
larm uppstår. 
Din kontroll ska omfatta följande funktioner:
– Kan VIP X1600 fjärranropas?
– Överför VIP X1600 alla data som behövs?
– Svarar VIP X1600 på larmhändelser som förväntat?
– Startas inspelningar som tänkt?
– Är det möjligt att styra kringutrustning, om det är nödvändigt?
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6 Funktion

6.1 Användning med Microsoft Internet Explorer
En dator med Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senare) kan ta emot live-bilder från 
VIP X1600-modulerna, styra kameror eller annan kringutrustning och spela upp sparade 
videosekvenser.

6.1.1 Systemkrav
– Dator med operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP
– Nätverksåtkomst (Intranet eller Internet)
– Microsoft Internet Explorer (version 6.0 eller senare)
– Skärmupplösning 1 024 × 768 bildpunkter
– 16- eller 32-bitars färgdjup
– Sun JVM installerat
– För uppspelning av inspelningar: anslutning till lagringsmedia

6.1.2 Installera MPEG ActiveX
För att kunna spela upp livevideobilder måste lämplig programvara för MPEG Active X finnas 
installerad på datorn. Om du inte har programvaran kan du installera programmet från den 
medföljande produkt-CD-skivan.
1. Sätt in produkt-CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. Om CD-skivan inte startas 

automatiskt öppnar du rotkatalogen på CD-skivan i Utforskaren i Windows och 
dubbelklickar på MPEGAx.exe.

2. Följ skärminstruktionerna.

i

OBS!
Observera också informationen i dokumentet System Requirements (Systemkrav) på bifogad 
produkt-CD-skiva. Om det behövs kan du installera den nödvändiga programvaran och 
kontrollerna från den bifogade produkt-CD-skivan (se Steg 3.2 Leveransomfattning VIP X1600-
modul, Sida 11).
Du kan hitta information om hur Microsoft Internet Explorer används i direkthjälpen i Internet 
Explorer.
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6.1.3 Upprätta anslutningen
Åtminstone VIP X1600-modulen på plats 1 måste ha en giltig tilldelad IP-adress för att kunna 
hantera VIP X1600 i ditt nätverk.
Följande adress är förinställd på fabriken: 192.168.0.1
1. Starta webbläsaren.
2. Ange IP-adressen till VIP X1600-modulen som URL. Anslutningen är etablerad och efter en 

kort stund så kommer du att får se LIVE-SIDA med videobilden.
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6.2 LIVE-SIDA
När anslutningen har etablerats så visar webbläsaren LIVE-SIDA. Den visar live-videobilden på 
den högra sidan av webbläsarfönstret. Beroende på konfigurationen kan olika textinlägg visas 
på live-videobilden (se Steg 5.5 Visningsstämpling, Sida 30).
Annan information kan visas bredvid live-videobilden på LIVE-SIDA. Visningen beror på 
inställningarna på Konfiguration av live-sida (se Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, Sida 84).

6.2.1 Maximalt antal anslutningar
Om ingen anslutning upprättas, kan det bero på att enheten har uppnått maximalt antal 
anslutningar. Beroende på enhetens och nätverkets konfiguration kan varje VIP X1600-modul 
ha upp till 25 anslutningar via webbläsaren eller upp till 50 anslutningar via VIDOS eller Bosch 
Video Management System.

6.2.2 Skyddad VIP X1600-modul
Om VIP X1600-modulen är lösenordsskyddad mot obehörig tillgång, visar webbläsaren ett 
meddelande och ber dig ange lösenordet när du försöker öppna skyddade områden.

1. Ange användarnamnet och tillhörande lösenord i motsvarande textfält.
2. Klicka på OK. Om lösenordet är korrekt angivet visar webbläsaren den sida som 

efterfrågats.

6.2.3 Skyddat nätverk
Om en RADIUS-server används i nätverket för att hantera behörigheten (802.1x-autentisering), 
ska VIP X1600 konfigureras i enlighet med den, annars är ingen kommunikation möjlig (se 
Steg 5.28.17 Behörighetskontroll, Sida 78).

i
OBS!
 VIP X1600-modulerna gör att du kan begränsa åtkomsten med hjälp av olika 
behörighetsnivåer (se Steg 5.6 Lösenord, Sida 32).
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6.2.4 Växla mellan VIP X1600-moduler
Om flera moduler har installerats i en VIP X1600, så kan du enkelt växla mellan modulerna i 
samma enhet.

Klicka i den övre delen av fönstret på en av länkarna Modul 1 till Modul 4 om du vill växla 
till motsvarande modul i samma VIP X1600.

6.2.5 Bildval
Du kan visa bilder från varje kamera individuellt på helskärm. Du kan även visa kamerabilderna 
från alla fyra videoingångar samtidigt (Quad-video (fyrbilds)).
1. Klicka på en av flikarna ovanför videobilden för att visa en eller alla kamerabilder.
2. Klicka på en av flikarna MPEG-4-ström 1, MPEG-4-ström 2 eller M-JPEG nedanför 

videobilden för att växla mellan olika visningar av kamerabilderna. Det här valet gäller alla 
kamerabilderna.

i
OBS!
En VIP X1600-modul som är installerad i en annan VIP X1600 måste väljas via sin IP-adress.
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6.2.6 Vykontroll
Styrningsalternativ för kringutrustning (t. ex. panoreringsbar/justerbar kulled eller dome-
kamera) beror på vilken typ av enhet som är installerad och på konfigurationen av VIP X1600-
modulen.
Om en styrbar enhet är konfigurerad och ansluten till VIP X1600-modulen visas kontrollerna 
för kringutrustningen bredvid videobilden.

1. För att styra en kringutrustningen, klicka på motsvarande kontroller.
2. Flytta muspekaren över videobilden. Ytterligare alternativ för styrningen av 

kringutrustningen visas med muspekaren.

6.2.7 Digitalt I/O

Larmikonerna Ingång 1 - Ingång 4 är till för information och de indikerar status för ett larm: 
När ett larm har utlösts så tänds respektive ikon i blått. Modulens konfiguration avgör om 
larmet visas, samt om ytterligare detaljer ska visas (se Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, 
Sida 84).

6.2.8 Utlösningsrelä
Du kan växla anslutna enheter med hjälp av reläerna i VIP X1600-modulen (t.ex. belysning och 
dörröppnare).

Klicka på ikonen för motsvarande relä bredvid videobilden för att aktivera det. Ikonen blir 
röd när reläet är aktiverat.
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6.2.9 Systemlogg / Händelselogg

I fältet Systemlogg finns information om driftstatus för VIP X1600-modulen och anslutningen. 
Du kan spara de här meddelandena automatiskt i en fil (se Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, 
Sida 84).
Sådana händelser som utlösningar eller avslut på larm visas i fältet Händelselogg. Du kan 
spara de här meddelandena automatiskt i en fil (se Steg 5.32 Konfiguration av live-sida, 
Sida 84).
Du kan ta bort poster från fälten. Gör det genom att klicka på ikonen i det övre högra hörnet 
för det relevanta fältet.

6.2.10 Ljudfunktioner (endast ljudversioner)
Beroende på konfiguration kan ljuddata överföras från modulen. Alla användare anslutna med 
webbläsare tar emot ljudsignalerna som skickas av modulen.

i
OBS!
Det är inte möjligt att skicka ljudsignaler till enheten.
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6.3 Spara stillbilder
Du kan spara individuella bilder från videosekvenserna som just visas på LIVE-SIDA i JPEG-
format på din dators hårddisk.
Du kan spara stillbilder från var och en av de fyra kamerorna i Quad-video (fyrbilds)-vyn. 
Ikonerna under kamerabilderna gäller de fyra kamerabilderna i följande ordning: överst till 
vänster, överst till höger, nederst till vänster, nederst till höger.

Klicka på ikonen för att spara enstaka bilder. Bilden sparas i upplösningen 
704 × 576 bildpunkter (4CIF). Lagringsplatsen avgörs i konfigurationen av VIP X1600-
modulen (se Steg 5.32.17 Sökväg till JPEG- och MPEG-filer, Sida 86).

6.4 Spela in videosekvenser
Du kan spara avsnitt av videosekvensen som för närvarande visas på LIVE-SIDA på din dators 
hårddisk.
Du kan spara videosekvenser från var och en av de fyra kamerorna i Quad-video (fyrbilds)-vyn. 
Ikonerna under kamerabilderna gäller de fyra kamerabilderna i följande ordning: överst till 
vänster, överst till höger, nederst till vänster, nederst till höger.
1. Klicka på ikonen för inspelning av videosekvenser för att starta inspelningen. 

Lagringsplatsen avgörs i konfigurationen av VIP X1600-modulen (se Steg 5.32.17 Sökväg 
till JPEG- och MPEG-filer, Sida 86). En röd punkt på ikonen indikerar att inspelning pågår.

2. Klicka på ikonen igen så avslutas inspelningen.

6.4.1 Bildupplösning
Sekvenser sparas med den upplösning som har ställts in under konfigurationen för kodaren 
(se Steg 5.11 Kodarprofil, Sida 37).

i
OBS!
Du kan spela upp sparade videosekvenser med Player från Bosch Security Systems. Player kan 
installeras från den bifogade produkt-CD-skivan (se Steg 3.1 Leveransomfattning VIP X1600-
basenhet, Sida 11).
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6.5 Köra inspelningsprogram
Hårddiskikonen nedanför kamerabilderna på LIVE-SIDA ändras under en automatisk 
inspelning.

Ett rörligt grafikobjekt visas och indikerar att inspelning pågår. Om ingen inspelning sker visas 
en statisk ikon.

i
OBS!
Du kan i Quad-video (fyrbilds)-vyn försäkra dig om från vilken kamera som en inspelning görs, 
genom att röra muspekaren över ikonen. Ett meddelande visas nedanför muspekaren.
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6.6 Sidan INSPELNINGAR
Sidan INSPELNINGAR för uppspelning av inspelade videosekvenser kan du öppna från LIVE-
SIDA och från menyn INSTÄLLNINGAR.
Länken INSPELNINGAR visas endast om ett lagringsmedium har valts (se 
Steg 5.16 Lagringsenhet, Sida 46).

Klicka på länken INSPELNINGAR i navigeringsfältet i den övre delen av fönstret. 
Uppspelningssidan visas.

6.6.1 Välja inspelningar
På den vänstra delen av sidan väljer du först den partition där inspelningarna finns som du vill 
visa.
Alla sekvenser som är sparade på den partitionen visas i listan. Ett löpnummer (track) tilldelas 
till varje sekvens. Starttid och stopptid, inspelningens varaktighet, antal larm och 
inspelningstyp visas.
1. Klicka på ett partitionsnamn i listan för att visa inspelningarna på den partitionen.
2. Klicka på en listpost. Uppspelningen av den valda sekvensen startas omedelbart i 

videofönstret.
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6.6.2 Styrning av en uppspelning

Ett tidsreglage visas nedanför videobilden för snabb orientering. Om du klickat på en viss 
sekvens och valt den för uppspelning markeras den valda sekvensen i listan. Det tillhörande 
tidsintervallet visas i grått i fältet. En grön pil ovanför fältet anger den aktuella bildens position 
i sekvensen som nu spelas upp.
Tidsreglaget erbjuder olika alternativ för navigering i och mellan sekvenser.
1. Du kan ändra visat tidsintervall genom att flytta den grå ytan till vänster eller höger med 

nedtryckt musknapp.
2. Det visade tidsintervallet kan ändras med klick på zoom-tangenterna (förstoringsglas). 

Visningen kan omfatta ett spann från två månader till ett par sekunder.
3. Du kan välja en annan sekvens för uppspelning genom att klicka på motsvarande gråa 

markering.
4. Om så behövs, så kan du dra den gröna pilen så att den pekar på den tidpunkt där 

uppspelningen ska starta. Du kan även klicka direkt i det grå tidsintervallet eller på 
tidsskalan om du vill hoppa till den position som valdes på det här sättet. Det datum och 
den tid som visas nedanför fältet ger orientering ner till sekundnivå.

6.6.3 Knappar
Du kan styra uppspelningen med knapparna nedanför videobilden. Knapparna har följande 
funktioner:

Starta eller pausa uppspelning

Hoppa till början av den aktiva videosekvensen eller 
till den föregående sekvensen i listan

Hoppa till början av nästa videosekvens i listan
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6.6.4 Skjutreglage
Du kan använda skjutreglaget för att styra uppspelningshastigheten och snabbspola framåt/
bakåt: placering i mitten betyder uppspelning med samma hastighet som vid inspelningen, till 
vänster anger tillbakaspolning och till höger snabb framåtspolning. Hastigheten på 
snabbspolningen framåt/bakåt ändras beroende på hur långt du för reglaget mot 
spolningsikonerna.

Du kan kontinuerligt välja uppspelningshastighet med hastighetsregulatorn:

Röda lister med grå sekvensfält indikerar tidpunkter då larm har lösts ut. Dra den gröna pilen 
för att komma till de punkterna snabbt.

6.6.5 Bokmärken
Dessutom kan du göra markeringar i sekvenserna, så kallade bokmärken och sedan hoppa 
direkt till dem. De här bokmärkena indikeras som små gula pilar ovanför tidsintervallet. 
Använd bokmärken enligt följande:

Högerklicka på ett bokmärke för att ta bort det.

Hoppa till föregående bokmärke

Ange bokmärke

Hoppa till följande bokmärke

i
OBS!
Bokmärken gäller endast när du är på sidan INSPELNINGAR; de sparas inte med sekvenserna. 
När du lämnar sidan så tas alla bokmärken bort.
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6.7 Säkerhetskopiering
Du kan säkerhetskopiera videosekvenser eller enskilda bilder på lagringsmediet hos 
VIP X1600-modulen på datorns hårddisk.
Markera först den önskade sekvensen, såsom det beskrivs i föregående avsnitt. Följande 
knappar är tillgängliga för säkerhetskopieringen:

1. Starta uppspelning av sekvensen som du vill spara antingen komplett eller delvis på 
datorns hårddisk.

2. Klicka på ikonen för säkerhetskopiering av sekvensen. Säkerhetskopieringen påbörjas 
omedelbart och processen indikeras genom en röd punkt på ikonen.

3. Klicka igen på ikonen för säkerhetskopiering av sekvensen, för att avsluta 
säkerhetskopieringen.

Den här proceduren kan upprepas många gånger inom sekvensen för att säkerhetskopiera 
många utdrag från en längre sekvens.

Klicka på knappen för säkerhetskopiering av stillbilder från körsekvenser till din dators 
hårddisk.

De enstaka bilderna visas omedelbart i området Skärmbilder efter klick. Lagringsplatsen för 
sekvensen och enskilda bilder kan specificeras i konfigurationen för VIP X1600-modulen (se 
Steg 5.32.17 Sökväg till JPEG- och MPEG-filer, Sida 86).

6.7.1 Skriva ut en skärmbild
Du kan förhandsgranska och skriva ut sparade skärmbilder enskilt.
1. Klicka på en förhandsgranskning i området Skärmbilder. Ett nytt fönster kommer att 

öppnas.
2. Klicka på knappen Skriv ut om du vill inleda utskriften.
3. Klicka på stängningsknappen X på fönstrets titelrad om du vill stänga fönstret utan att 

spara ändringarna.

Säkerhetskopiera en sekvens till datorns hårddisk 

Säkerhetskopiera en enstaka bild till datorns hårddisk 
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6.8 Installera Player
Du kan spela upp sparade videosekvenser med Player från Bosch Security Systems. Player kan 
installeras från den bifogade produkt-CD-skivan (se Steg 3.1 Leveransomfattning VIP X1600-
basenhet, Sida 11).

1. Sätt in CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. Om CD-skivan inte startas automatiskt, 
öppnar du CD-skivan i Utforskaren i Windows och dubbelklickar på filen index.html så 
öppnas menyn.

2. Välj önskat språk i listan högst upp och klicka på Tools i menyn.
3. Klicka på alternativet Archive Player. Installationen startar. Följ instruktionerna i 

installationsprogrammet. Archive Player installeras samtidigt som Player.
4. När installationen är klar finns två nya ikoner för Player och Archive Player på skrivbordet.
5. Starta Player genom att dubbelklicka på ikonen Player.

i
OBS!
Om du vill spela upp sparade sekvenser med Player måste lämplig MPEG ActiveX-programvara 
finnas installerad på datorn.
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6.9 Maskinvaruanslutningar mellan videoservrar
Du kan enkelt ansluta en VIP X1600, med anslutna kameror, som sändare och en lämplig 
MPEG-4 kompatibel maskinvarudekoder (t.ex. VIP XD) med en ansluten monitor, som 
mottagare via ett Ethernet-nätverk. På det här sättet är det möjligt att täcka ett långt avstånd 
utan större installationer eller kabeldragningar.

6.9.1 Installation
Kompatibla videoservrar är konstruerade för att ansluta till varandra automatiskt, förutsatt att 
de är korrekt konfigurerade. De behöver bara ingå i ett slutet nätverk. Fortsätt enligt följande 
för att installera enheterna:
1. Anslut enheterna till det slutna nätverket med Ethernet-kablar.
2. Anslut dem till strömförsörjningen.

6.9.2 Ansluta
Det finns tre alternativ för att upprätta en anslutning mellan en sändare och en kompatibel 
mottagare i ett slutet nätverk: 
– ett larm,
– ett terminalprogram, eller
– Internet Explorer.

6.9.3 Ansluta vid larm
Om konfigurationen är riktig görs en koppling mellan en sändare och en mottagare 
automatiskt när ett larm löser ut (se Steg 5.22 Larmanslutningar, Sida 60). Efter en kort stund 
visas live-videobilden från sändaren på den anslutna monitorn.
Det här alternativet kan också användas för att ansluta en sändare till en kompatibel 
mottagare med hjälp av omkopplare ansluten till en larmingång. I det här fallet behövs en 
dator för att upprätta anslutningen.

i
OBS!
Sändaren och mottagare måste finnas i samma subnät för att en maskinvaruanslutning ska 
kunna göras.

i
OBS!
Kontrollera att enheterna är konfigurerade för nätverksmiljön och att korrekt IP-adress till den 
fjärrplats som ska kontaktas i händelse av larm är inställd på konfigurationssidan 
Larmanslutningar (se Steg 5.22 Larmanslutningar, Sida 60). 

i
OBS!
Anslutning med en webbläsare beskrivs i handboken för den relevanta enhet som ska 
användas som mottagare, t.ex. VIP XD.
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6.9.4 Ansluta med ett terminalprogram
Olika krav måste uppfyllas när ett terminalprogram ska användas (se Steg 8.8 Kommunikation 
med terminalprogram, Sida 116).
1. Starta terminalprogrammet och ange kommandot 1 i huvudmenyn för att växla till IP-

menyn.
2. Ange kommandot 4 i IP-menyn om du vill ändra fjärr-IP-adressen och ange sedan IP-

adressen till den VIP X1600-modul som du vill ansluta till.
3. Ange kommandot 0 om du vill återgå till huvudmenyn och sedan kommandot 4 om du vill 

växla till menyn Rcp+.
4. På menyn Rcp+, ange kommandot 5 för att aktivera den automatiska anslutningen.

6.9.5 Stänga anslutningen med ett terminalprogram
1. Starta terminalprogrammet och ange kommandot 4 i huvudmenyn för att växla till Rcp+ 

menyn.
2. På menyn Rcp+, ange kommandot 5 för att avaktivera den automatiska anslutningen.
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6.10 Använda programvaruavkodare
Videoservern VIP X1600 kombineras med VIDOS för att ge en högpresterande systemlösning.
VIDOS är ett programvarupaket för drift, styrning och hantering av CCTV-installationer (t.ex. 
övervakningssystem) på fjärrplatser. Det körs med operativsystemet Microsoft Windows. Det 
är i huvudsak utformat för kodade video-, ljud- och styrningsdata från en fjärrsändare.
Det finns flera alternativ för drift och konfiguration när en VIP X1600 används med VIDOS. Mer 
information finns i dokumentationen för programvaran.

Ett annat program som kan hantera VIP X1600 är Bosch Video Management System.
Bosch Video Management System är en säkerhetslösning för IP-video som ger smidig 
hantering av digitala videor, ljud och data över vilket IP-nätverk som helst. Det utvecklades i 
syfte att användas med Bosch CCTV-produkter som en komponent i ett omfattande system för 
hantering av videosäkerhet. Med det kan du integrera dina nuvarande komponenter i ett 
lätthanterligt system eller i hela Bosch-serien. Du kan då dra fördel av en komplett 
säkerhetslösning som grundar sig på den senaste tekniken och år av erfarenhet.

Videoservern VIP X1600 är även utformad för att användas med den digitala videoinspelaren 
DiBos 8.
DiBos 8 kan spela in upp till 32 video- och ljudströmmar. Den finns tillgänglig som IP-
programvara eller som en hybrid-DVR med extra analoga kamera- och ljudingångar. DiBos har 
stöd för de många funktionerna hos videoservern VIP X1600, till exempel reläaktivering, 
fjärrkontroll av kringutrustning och fjärrkonfigurering. DiBos 8 kan använda larmingångarna för 
att utlösa händelser, och med rörelsedetektorn MOTION+ spela in aktiverade celler och 
därmed möjliggöra intelligent rörelsesökning.
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7 Underhåll och uppgraderingar

7.1 Testa nätverksanslutning 
Du kan använda ping-kommandot för att kontrollera anslutningen mellan två IP-adresser. Det 
möjliggör för dig att testa om en enhet i nätverket är aktiv.
1. Öppna en DOS-kommandoprompt.
2. Skriv ping följt av IP-adressen till enheten.
Om enheten hittas så visas svaret som Reply from ... följt av antalet skickade byte och 
överföringshastigheten i millisekunder. Om inte, så kan inte enheten anslutas över nätverket. 
Det kan bero på följande:
– VIP X1600 har inte anslutits korrekt till nätverket. Kontrollera kabelanslutningarna i det 

här fallet.
–  VIP X1600-modulen är inte korrekt integrerad med nätverket. Kontrollera IP-adressen, 

subnätmasken och gateway-adressen.

7.2 Enhetsåterställning
Du kan använda fabriksåterställningsknappen om du vill återställa en VIP X1600-modul till de 
ursprungliga inställningarna. Varje ändring i inställningarna skrivs över av 
fabriksinställningarna. En återställning kan bli nödvändig, t.ex., om enheten har ogiltiga 
inställningar som hindrar den från att fungera enligt önskan.

1. Om det behövs kan du säkerhetskopiera den nuvarande konfigurationen via knappen 
Hämta på konfigurationssidan Underhåll (se Steg 5.36 Underhåll, Sida 89).

2. Använd ett spetsigt föremål och tryck på fabriksåterställningsknappen som sitter 
nedanför den orangefärgade kopplingsplinten tills lampan på frontpanel på VIP X1600 
blinkar rött (se Steg 3.5 Anslutningar och visning, Sida 16). Modulens samtliga 
inställningar återgår till standardvärdena.

3. Byt IP-adress på VIP X1600-modulen om det behövs.
4. Konfigurera modulen enligt dina önskemål.

!
VIKTIGT! 
Alla konfigurationsinställningar kommer att tas bort under en återställning.
Om det behövs kan du säkerhetskopiera den nuvarande konfigurationen via knappen Hämta 
på konfigurationssidan Underhåll (se Steg 5.36 Underhåll, Sida 89).

i
OBS!
Efter återställningen kan VIP X1600-modulen endast nås via den fabriksinställda IP-adressen. 
IP-adressen kan ändras enligt beskrivningen i kapitlet Installation (se Steg 4.6 Inställningar 
med Configuration Manager, Sida 23).
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7.3 Reparationer

Se till att allt underhåll och alla reparationer utförs av kvalificerad personal (elingenjörer eller 
specialister på nätverksteknologi). Om du är osäker så kontakta din leverantörs tekniska 
servicecenter.

7.4 Leverans och avfallshantering
 VIP X1600, VIP X1600-basenhet eller en VIP X1600-modul ska endast levereras tillsammans 
med den här installations- och användarhandboken.
Din Bosch-produkt är utformad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet, 
som kan återvinnas och återanvändas.

Den här symbolen betyder att elektrisk- och elektronisk utrustning, när de har förbrukats, inte 
ska slängas tillsammans med hushållssopor.
I Europeiska unionen finns det separata insamlingssystem för förbrukade elektriska och 
elektroniska produkter. Lämna den uttjänta utrustningen på din lokala återvinningscentral.

!
VIKTIGT! 
Ändra inga komponenter i VIP X1600-modulen eller i VIP X1600-basenheten. Enheten 
innehåller inte några delar som användaren kan laga.
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8 Bilaga

8.1 Felsökning
Om du inte kan åtgärda ett fel kontaktar du din leverantör, systemintegrerare eller 
kundtjänsten direkt hos Bosch Security Systems.
Du kan visa information om enhetsversionen på sidan Versionsinformation (se 
Steg 5.31 Versionsinformation, Sida 83). Anteckna den här informationen innan du kontaktar 
kundtjänst. Du kan hämta en intern underhållslogg från enheten på sidan Underhåll om du vill 
skicka den till kundtjänst via e-post (se Steg 5.36.4 Underhållslogg, Sida 90).

Följande tabeller är till för att hjälpa dig att identifiera orsaken till felfunktioner och om möjligt 
åtgärda dem.
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8.2 Allmänna felfunktioner

Felfunktion Möjliga orsaker Rekommenderad lösning

Ingen anslutning mellan 
modulen och 
terminalprogrammet.

Felaktiga kabelanslutningar. Kontrollera alla kablar, pluggar, 
kontakter, kopplingsplintar och 
anslutningar.

Datorns seriella gränssnitt är 
inte anslutet.

Kontrollera det andra seriella 
gränssnittet.

Gränssnittsparametrar stämmer 
inte överens.

Om det behövs väljer du ett 
annat gränssnitt och ser till att 
datorgränssnittets parametrar 
stämmer överens med 
modulens. Försök med följande 
standardparametrar: 
19 200 baud, 8 databitar, ingen 
paritet, 1 stoppbit. Sedan 
kopplar du från enheten från 
strömförsörjningsenheten och 
ansluter den på nytt om några 
sekunder.

Ingen bildöverföring till 
fjärrstationen.

Kamerafel. Anslut den lokala monitorn till 
kameran och kontrollera 
kamerafunktionen.

Fel på kabelanslutningar. Kontrollera alla kablar, pluggar, 
kontakter och anslutningar.

Ingen anslutning har 
upprättats, ingen 
bildöverföring.

Modulens konfiguration Kontrollera alla 
konfigurationsparametrar.

Fel på installation. Kontrollera alla kablar, pluggar, 
kontakter och anslutningar.

Felaktig IP-adress. Kontrollera IP-adresserna 
(terminalprogram).

Fel på dataöverföring inom LAN-
nätverket.

Kontrollera dataöverföringen 
med ping.

Det högsta antalet anslutningar 
har uppnåtts.

Vänta till det finns en ledig 
anslutning och anropa 
avsändaren igen.

Ingen ljudöverföring till 
fjärrstationen.

Maskinvarufel. Kontrollera att alla anslutna 
ljudenheter fungerar korrekt.

Fel på kabelanslutningar. Kontrollera alla kablar, pluggar, 
kontakter och anslutningar.

Felaktig konfiguration. Kontrollera ljudparametrarna på 
sidorna Ljud-konfiguration och 
Konfiguration av live-sida.
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8.3 Felfunktion med iSCSI-anslutningar

Modulen rapporterar 
inget larm.

Larmkälla har inte valts. Välj möjliga larmkällor på 
konfigurationssidan Larmkällor.

Inget larmsvar har angetts. Välj önskat larmsvar på 
konfigurationssidan 
Larmanslutningar. Ändra IP-
adressen om det behövs.

Det går inte att styra 
kameror eller andra 
enheter.

Kabelanslutningen mellan det 
seriella gränssnittet och den 
anslutna enheten är felaktig.

Kontrollera alla 
kabelanslutningar och se till att 
alla pluggar sitter ordentligt.

Gränssnittets parametrar 
stämmer inte överens med den 
andra anslutna enhetens 
parametrar.

Kontrollera att inställningarna 
för alla enheter är kompatibla.

Modulen fungerar inte 
efter att fast programvara 
har laddats upp.

Strömfel under programmering 
av filen med fast programvara.

Låt kundtjänst kontrollera 
modulen och byt den om det 
behövs.

Felaktig fil med fast 
programvara.

Ange modulens IP-adress följt av 
/main.htm i webbläsaren och 
försök ladda upp igen.

Felfunktion Möjliga orsaker Rekommenderad lösning

Felfunktion Möjliga orsaker Rekommenderad lösning

Anslutning har upprättats 
till iSCSI-destinationen, 
men inga LUN-enheter 
visas.

Felaktig LUN-anslutning under 
iSCSI-serverkonfiguration.

Kontrollera iSCSI-
serverkonfigurationen och anslut 
igen.

Anslutning har upprättats 
till iSCSI-destinationen, 
men "LUN FAIL" visas 
under en nod.

LUN-listan kunde inte läsas 
eftersom den har tilldelats till fel 
nätverksgränssnitt.

Kontrollera iSCSI-
serverkonfigurationen och anslut 
igen.

LUN-anslutning är inte 
möjlig.

Vissa iSCSI-system kan inte 
användas med ett 
initiatörstillägg.

Ta bort initiatörstillägget på 
konfigurationssidan iSCSI.
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8.4 Lysdioder
 VIP X1600-nätverksvideoservern är utrustad med ett antal lampor som visar driftstatusen och 
eventuella felfunktioner:

8.4.1 RJ45-uttag 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Modul 1 / Modul 2 / Modul 3 / Modul 4

8.4.3 Ström/strömavbrott

8.5 Processorbelastning
Om VIP X1600 hanteras via webbläsaren syns indikatorerna för modulens processorbelastning 
överst till vänster i fönstret bredvid tillverkarens logotyp.

Om du flyttar muspekaren över en av de två indikatorerna visas status för motsvarande 
processor och numeriska värden. Denna information kan hjälpa dig med felsökning eller vid 
finjustering av enheten.

Grön lampa lyser inte: Ingen nätverksanslutning.

Grön lampa lyser: Nätverksanslutning har upprättats.

Orange lampa blinkar: Data överförs över nätverket.

Tänds inte: Fack ej upptaget.

Lyser grönt: VIP X1600-modulen är på.

Blinkar grönt: VIP X1600-modulen anropas.

Blinkar rött: Uppstart pågår.

Lyser rött: VIP X1600-modulen fungerar inte korrekt, t.ex. efter en 
misslyckad uppladdning av fast programvara.

Tänds inte: VIP X1600 är avstängd.

Lyser grönt: Uppstarten är slutförd, VIP X1600 kan användas.

Blinkar rött: Defekt i fläktar eller redundant strömförsörjningsenhet.
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8.6 Seriellt gränssnitt
Alternativ för att använda seriellt gränssnitt inkluderar överföring av transparenta data, 
styrning av anslutna enheter eller hantering av enheten med ett terminalprogram. 
Det seriella gränssnittet hanterar överföringsstandarderna RS232, RS422 och RS485. Vilket 
läge som används beror på den aktuella konfigurationen (se Steg 5.27 COM1, Sida 73). 
Anslutningen sker via kopplingsplint.

8.7 Kopplingsplint
Kopplingsplinten har flera kontakter för:
– 4 larmingångar
– 4 reläutgångar
– Seriell dataöverföring
Kontakterna är delade i tre block för enklare hantering.

8.7.1 Stiftstilldelning
 Stiftstilldelningen för det seriella gränssnittet beror på vilket gränssnittsläge som används (se 
Steg 5.27 COM1, Sida 73).

Anslut varje larmingång till en jordkontakt (GND) när du ansluter larmingångar.

Kontakt RS232-läge RS422-läge RS485-läge

CTS CTS (redo att skicka) RxD- (ta emot data minus) Data-

TXD TxD (sänd data) TxD– (sänd data minus)

RXD RxD (ta emot data) RxD+ (ta emot data plus) Data+

RTS RTS (redo att skicka) TxD+ (sänd data plus)

GND GND (jord) — —

Kontakt Funktion

IN1 Ingångslarm 1

IN2 Ingångslarm 2

IN3 Ingångslarm 3

IN4 Ingångslarm 4

GND Jord

R1 Reläutgång 1

R2 Reläutgång 2

R3 Reläutgång 3

R4 Reläutgång 4
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8.8 Kommunikation med terminalprogram

8.8.1 Dataterminal
Om en VIP X1600-modul inte kan hittas i nätverket eller om anslutningen avbryts kan du 
ansluta en dataterminal till VIP X1600-modulen för initiering och inställning av viktiga 
parametrar. Dataterminalen består av en dator med ett terminalprogram.
Du behöver en seriell överföringskabel med en 9-stifts Sub-D-kontakt för att ansluta till datorn 
och öppna ändar för anslutning till kopplingsplinten på VIP X1600-modulen (se 
Steg 8.7.1 Stiftstilldelning, Sida 115).
HyperTerminal, ett kommunikationstillbehör som följer med Microsoft Windows, kan användas 
som terminalprogram.

1. Koppla från VIP X1600 från Ethernet-nätverket innan du arbetar med 
terminalprogrammet.

2. Anslut det seriella gränssnittet på VIP X1600-modulen med hjälp av ett ledigt seriellt 
gränssnitt på datorn.

8.8.2 Konfigurera terminalen
Innan terminalprogrammet kan kommunicera med VIP X1600-modulen måste 
överföringsparametrarna stämma överens. Gör följande inställningar för terminalprogrammet:
– 19 200 bps
– 8 databitar
– Ingen paritetskontroll
– 1 stoppbit
– Inget protokoll

8.8.3 Kommandoingångar
Efter att anslutningen har skapats måste du logga in på VIP X1600-modulen för att få åtkomst 
till huvudmenyn. Du kan få åtkomst till undermenyer och funktioner med hjälp av kommandon 
på skärmen.
1. Om det behövs stänger du av det lokala ekot så att angivna värden inte upprepas på 

displayen.
2. Ange ett kommando i taget.
3. Kontrollera att alla tecken stämmer när du matar in till exempel en IP-adress, och tryck 

sedan på Enter om du vill överföra värdena till VIP X1600-modulen.

i
OBS!
Information om hur du installerar och använder HyperTerminal finns i handböckerna eller i 
onlinehjälpen till MS Windows. 
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8.8.4 Tilldela en IP-adress
För att använda en VIP X1600-modul i nätverket måste du tilldela den en IP-adress som är 
giltig i nätverket.
Följande adress är förinställd på fabriken: 192.168.0.1
1. Starta ett terminalprogram så som HyperTerminal.
2. Ange service för användarnamnet. Terminalprogrammet visar huvudmenyn.
3. Ange kommandot 1 när du vill öppna menyn IP.

4. Ange 1 igen. Terminalprogrammet visar den aktuella IP-adressen och uppmanar dig att 
ange en ny IP-adress.

5. Ange den önskade IP-adressen och tryck på Enter. Terminalprogrammet visar den nya IP-
adressen.

6. Använd de kommandon som visas om du behöver ange flera inställningar.

8.8.5 Starta om
Stäng av strömmen till VIP X1600 när du vill starta om (koppla från strömförsörjningsenheten 
från nätanslutningen och slå på den igen efter ett par sekunder).

8.8.6 Ytterligare parametrar
Du kan använda terminalprogrammet om du vill kontrollera andra grundläggande parametrar 
och ändra dem om det behövs. Använd kommandona på skärmen i olika undermenyer när du 
vill göra det här.

i
OBS!
Du måste starta om systemet om du vill aktivera den nya IP-adressen, en subnätmask eller en 
gatewayadress.
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9 Ordlista

Symboler

10/100/1000 Base-T IEEE-802.3-specifikation för 10, 100 eller 1000 Mbps Ethernet

802.1x Standarden IEEE 802.1x fastställer en allmän metod för autentisering och behörighetskontroll 
i IEEE-802-nätverk. Autentisering utförs via autentiseraren som kontrollerar den överförda 
autentiseringsinformationen med hjälp av en autentiseringsserver (se RADIUS-server) och 
godkänner eller nekar utifrån detta åtkomst till de tillgängliga tjänsterna (LAN, VLAN eller 
WLAN).

A

ARP Address Resolution Protocol: ett protokoll för mappning av MAC- och IP-adresser

B

Baud Måttenhet för hastighet på dataöverföring

bps Bitar per sekund, den faktiska datahastigheten

C

CIF Common Intermediate Format, videoformat med 352 × 288/240 bildpunkter

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol: använder en lämplig server för att möjliggöra dynamisk 
tilldelning av en IP-adress och andra konfigurationsparametrar till en dator på ett nätverk 
(Internet eller LAN).

DNS Domain Name Service

F

FTP File Transfer Protocol

Full duplex Samtidig dataöverföring i båda riktningar (skicka och ta emot)

G

GoP Group of Pictures

H

HTTP Hypertext Transfer Protocol: protokoll för överföring av data via ett nätverk

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure: krypterar och autentiserar kommunikation mellan 
webbserver och webbläsare.
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I

ICMP Internet Control Message Protocol

ID Identifiering: en teckensträng som kan läsas av en maskin

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IGMP Internet Group Management Protocol

Internet Protocol Det huvudsakliga protokollet som används på Internet, vanligtvis tillsammans med TCP/IP 
(Transfer Control Protocol)

IP Se Internet Protocol

IP-adress Ett 4-bytenummer som unikt definierar varje enhet på Internet. Det brukar skrivas i 
decimalform, t.ex. "209.130.2.193"

iSCSI Lagring med hjälp av IP-process för lagringsnätverk, anger hur lagringsprotokoll fungerar via 
IP.

ISDN Integrated Services Digital Network

J

JPEG En kodningsprocess för stillbilder (Joint Photographic Experts Group)

K

kbps Kilobit per sekund, den faktiska datahastigheten

L

LAN Se Local area network

Local area network Ett kommunikationsnätverk för användare inom ett begränsat geografisk område så som en 
byggnad eller ett universitetsområde. Det styrs av ett nätverksoperativsystem och använder 
ett protokoll för överföring.

LUN Logical Unit Number: logisk enhet i iSCSI-lagringssystem

M

MAC Media Access Control

MIB Management Information Base: en samling information för fjärrtjänster med SNMP-protokollet

MPEG-4 En vidareutveckling av MPEG-2 som har utformats för att överföra audiovisuella data i väldigt 
låga överföringshastigheter (t.ex. via Internet)

MSS Maximum Segment Size (Största segmentstorlek); högsta byteantal för användardata i ett 
datapaket

N

Nätmask En mask som förklarar vilken del av en IP-adress som är nätverksadressen och vilken som är 
värdadressen. Det skrivs vanligtvis i decimalform, t.ex. "255.255.255.192"
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NTP Network Time Protocol: en standard för synkronisering av datorklockor via paketbaserade 
kommunikationsnätverk. NTP använder det anslutningsfria nätverksprotokollet UDP. Detta 
utvecklades särskilt för att tid på ett pålitligt sätt ska kunna överföras över nätverk med 
variabla paketkörningar (Ping).

P

Parametrar Värden som används för konfiguration

Q

QCIF Quarter CIF, videoformat 176 × 144/120 bildpunkter

R

RADIUS-server Remote Authentication Dial-In User Service: ett klient/server-protokoll för autentisering och 
kontroll av behörighet och användarkonton med uppringningsanslutning på ett datornätverk. 
RADIUS är den faktiska standarden för centraliserad autentisering av uppringningar via 
modem, ISDN, VPN, trådlöst LAN (se 802.1x) och DSL.

RFC 868 Ett protokoll för synkronisering av klockor via Internet

RS232/RS422/RS485 Standarder för seriell dataöverföring

RTP Realtime Transport Protocol: ett överföringsprotokoll för video och ljud i realtid

S

SNIA Storage Networking Industry Association; en sammanslutning företag som definierar iSCSI-
standarden

SNMP Simple Network Management Protocol; ett protokoll för nätverkshantering, hantering och 
övervakning av nätverkskomponenter

SNTP Simple Network Time Protocol: en förenklad version av NTP (se NTP)

SSL Secure Sockets Layer: ett krypteringsprotokoll för dataöverföring på IP-baserade nätverk

Subnätmask Se Nätmask

T

TCP Transfer Control Protocol

Telnet Inloggningsprotokoll för att ansluta sig till en fjärrdator (värd) på Internet

TLS Transport Layer Security: TLS 1.0 och 1.1 är den avancerade utvecklingen av SSL 3.0 (se SSL)

TTL Time-To-Live; livscykel för datapaket i stationsöverföringar

U

UDP User Datagram Protocol

URL-adress Uniform Resource Locator

UTP Unshielded Twisted Pair
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W

WAN Se Wide area network

Wide area network En långdistanslänk som används för att fjärransluta till LAN-nätverk
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10 Specifikationer

10.1 VIP X1600-basenhet

Driftsspänning 12 V DC, redundant

Effektförbrukning Max. 60 W med 4 VIP X1600-moduler

LAN-gränssnitt 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, automatisk anpassning,
halv/full duplex, RJ45

Skärmar 5 × lampor (statusmoduler, drift/fel), 
2 × lampor (nätverksanslutning, dataöverföring)
för varje LAN-gränssnitt

Värmevärde Max. 205 BTU/h

Driftsförhållanden Temperatur: 0 till +50 °C / +32 till +122 °F,
relativ fuktighet: 20 till 80 %, icke-kondenserande,
höjd 0 till 3 000 m / 1,86 miles

Godkännanden IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 
EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Kapitel 1 Avsnitt 15

Mått (H × B × D) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 tum 
inklusive BNC-anslutningar

Vikt Cirka 4 kg / 8,82 lb med 4 VIP X1600 moduler
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10.2 VIP X1600-modul

Driftsspänning Försörjning via VIP X1600-hölje.

Effektförbrukning Max. 12 W

Datagränssnitt 1 × RS232/RS422/RS485, dubbelriktad, insticksterminal

RAM-minne 8 MB per kanal

Larmingångar 4 × insticksplintar (oisolerad stängande kontakt), max. 
utlösningsmotstånd 10 Ohm

Reläutgångar 4 × insticksplint, 30 Vp-p, 2 A, 8 kontakter

Videoingångar 4 × BNC-uttag 0,7 till 1,2 Vp-p, 75 Ohm, PAL/NTSC

Ljudingångar (Linje in) Endast ljudversioner:
2 × 3,5 mm / 0,14 tum stereouttag, mono
5,5 Vp-p max., impedans om typiskt 9 kOhm.

Värmevärde 41 BTU/h

Driftsförhållanden Temperatur: 0 till +50 °C / +32 till +122 °F,
relativ fuktighet: 20 till 80 %, icke-kondenserande,
höjd 0 till 3 000 m / 1,86 miles

Godkännanden IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 
EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Kapitel 1 Avsnitt 15

Vikt Cirka 120 g / 0,27 lb
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10.3 Protokoll/standarder

10.4 Bilduppdateringsfrekvens

Videostandarder PAL/NTSC

Videokodningsprotokoll MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Videodatahastighet 9,6 kbps till 6 Mbps

Bildupplösningar (PAL/NTSC) 704 × 576/480 bildpunkter (4CIF/D1)
704 × 288/240 bildpunkter (2CIF)
464 × 576/480 bildpunkter (2/3 D1)
352 × 576/480 bildpunkter (1/2 D1)
352 × 288/240 bildpunkter (CIF)
176 × 144/120 bildpunkter (QCIF)

Total fördröjning 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, ingen nätverksfördröjning)

Bilduppdateringsfrekvens 25/30 bilder/s max.

Nätverksprotokoll RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, IGMP V2, 
IGMP V3, ICMP, ARP, SNTP, SNMP (V1/V2c/V3 MIB-II), 
802.1x

Endast ljudversioner:

Ljudkodningsprotokoll G.711; 300 Hz till 3,4 kHz

Ljudsamplingsfrekvens 8 kHz

Ljuddatahastighet 80 kbps

4 kameror 2 kameror 1 kamera

4CIF 12,5/15 bilder/s 25/30 bilder/s 25/30 bilder/s

2/3 D1 25/30 bilder/s 25/30 bilder/s 25/30 bilder/s

2CIF 25/30 bilder/s 25/30 bilder/s 25/30 bilder/s
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11 Index
Symbols
(Mottagare) 13
A
Aktivera inspelningen 58
Aktiveringsnyckel 88
Allmänt lösenord 61
Analys av videoinnehåll 63
Ändringar 28, 52
Ändringar av ljusnivå 64
Ansluta vid larm 60
Ansluter 25, 106
Anslutningar på bakpanelen 16
Antal anslutningar 26, 95
Användarnamn 32
Återställ 109
Auto-anslutning 62
Automatiskt nyckelutbyte 82
B
Bildinställningar 36
Bildkvalitet 80
Bildupplösning 99
Bildval 96
Bokmärken 103
Brandvägg 61, 76
C
COM1 73
D
Databitar 74
Datagränssnitt 22
Dataterminal 116
Datum 33
Datumformat 33
Dome-kamera 22
Dubbla strömmar 13, 37
E
Eko 116
Elektromagnetisk kompatibilitet 8
Enhetsåterställning 109
Enhetsdatum 33
Enhets-ID 29
Enhetsnamn 29
Enhetstid 33
Enkel uppspelning 101
E-post 68
EPROM 89
F
Fällor (traps) 78
Falsklarm 64
Fara 9
Fjärrkontroll 14
Fler-/singelanvändare (multi-unicast) 79
Flersändning (multicasting) 79
Format 54
FTP-server 44, 45
Funktion 9, 93
Funktion hos seriell port 73
Funktionsöversikt 13
Funktionstest 91

G
Gateway 76
Gränssnitt 115
Gränssnittsläge 74
H
Hämtning av konfiguration 90
Händelselogg 86, 98
Helgdagar 58
HTTP port 76
HTTPS-port 77
Huvudfunktioner 15
I
Identifiering 8, 29
IEEE 802.1x 78
IGMP 79
Indikator för processorbelastning 114
Inspelning av larmspår 56
Inspelningsprofiler 55
Inspelningsprogram 100
Inspelningsstatus 58
Installation 9, 17
Installationsplats 17
Installationsutrustning 19
Installationsvillkor 17
Installera i ett växelskåp 17, 19
Intern klocka 33
Intervall för JPEG-bildsändning 45
IP-adress 76, 117
IP-adress för tidsserver 35
iSCSI-inställningar 47
J
JPEG-bildsändning 44
JPEG-format 44
K
Källtyp 42
Kamera 74
Kameraalternativ 96
Kameranamn 30
Kameror 21
Kodare 56
Kodning 13
Konfiguration 25, 90
Konfigurationsläge 27
Kontinuerlig inspelning 56
Kontrast 36
Kontroll av kringutrustning 97
Kontrollera nätverk 109
Kontrollfunktioner 97
Konventioner 7
Kryptering 81
Krypteringsprotokoll 77
L
Ladda upp fast programvara 89
Lågpassfilter 36
Lagringsenhet 46
Lagringsinformation 46, 49
Lågspänningsdirektiv 8
Larm 16, 31, 97
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Larm via e-post 68
Larmingång 22
Larmkällor 59
Larmmeddelande 31
Larmsensorer 56
Larmspår 54
Larmspårsstorlek 54
Läsarfönster 95
Leveransomfattning 11
Licenser 88
Linjärt läge 53, 54
Live-sida 84
Live-videobilder 25, 93
Ljudanslutningar 16
Ljudingång 16
Ljudingångar 21
Ljudinställningar 43
Ljudöverföring 85
Ljudström vid larm 62
Ljusreflexer 64
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