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u Fraai, compact en discreet ontwerp, voor
toepassingen binnens- en buitenshuis.

u Traploos 360 graden draaien met hoge snelheid

u Hooggevoelige kleurencamera met hoge resolutie
van 530 TVL

u 120x zoom (10x optisch, 12x digitaal)

u Diverse tour- en AutoPan-modi

AutoDome Easy II is een robuust, uiterst compact en
eenvoudig te installeren PTZ-camerasysteem met veel
functies die men normaal alleen bij conventionele
snelle domecamera's aantreft. Deze discrete, snelle
domecamera is speciaal ontworpen met het oog op
uitgebreide functionaliteit en uitstekende prestaties
voor een betaalbare prijs, voor toepassingen binnens-
en buitenshuis.

Belangrijkste eigenschappen van AutoDome Easy II
Met een domediameter van slechts 10,2 cm is de
AutoDome Easy II ongeveer 70% kleiner dan
conventionele PTZ-camera's en 20% kleiner dan
andere compacte domecamera's. Deze compacte
afmetingen maken de AutoDome Easy II ideaal voor
discrete bewakingstoepassingen.

 
Ondanks zijn compacte ontwerp biedt de AutoDome
Easy II uiterst geavanceerde technologie en functies, in
tegenstelling tot de meeste compacte PTZ-camera's.
De variabele draai- en kantelsnelheden en AutoPivot
staan garant voor optimale camerabesturing en
weergave van beelden op alle zoomniveaus. De
hoogwaardige camera met 120x (10x optische/12x
digitale) zoom en AutoFocus bevat de nieuwste
technologie voor digitale beeldbewerking met een
uitstekende gevoeligheid en resolutie. Met 99 presets

die door de gebruiker kunnen worden ingesteld en
diverse tour- en AutoPan-modi is de AutoDome Easy II
ruim voorzien van speciale functies.

 
Eén AutoDome Easy II heeft een even groot bereik als
vier vaste minidomes en kost minder dan een
conventionele PTZ-domecamera. De AutoDome Easy II
haalt het maximale uit uw investering in beveiliging,
doordat hij met de volledige lijn van Bosch
videoproducten geïntegreerd kan worden, waaronder
Allegiant matrixswitchers met variabele snelheid,
DiBos en Divar harddisk-recorders en alle Video-over-
IP producten van Bosch.

 
De AutoDome Easy II is bovendien eenvoudig te
installeren en gebruiksvriendelijk; geschikt voor
opbouw-, wand-, inbouw- en buismontage. Dankzij
deze montageopties kan de AutoDome Easy II
nagenoeg overal worden geïnstalleerd. Met behulp van
intuïtieve instelmenu's kan de dome snel en eenvoudig
worden geconfigureerd. Ingebouwde IntuiKey
ondersteuning betekent dat de AutoDome Easy II
dezelfde vertrouwde bedieningspaneel- en
joystickcommando's gebruikt als de overige producten
van de Bosch AutoDome familie.



Basisfuncties

Hier volgen enkele productkenmerken die de
AutoDome Easy II Serie ideaal maken voor
uiteenlopende bewakingstoepassingen binnenshuis.

Hoogwaardige 120x PTZ-kleurencamera
De AutoDome Easy II PTZ-camera's zijn voorzien van
een 1/4-inch kleuren-CCD. Met een resolutie van
530 TVL (PAL/NTSC) en gevoeligheid tot onder 1,0 lux,
levert de AutoDome Easy II Serie uitzonderlijke
prestaties voor een betaalbare prijs.
De AutoDome Easy II ondersteunt tot 99 presets die
door de gebruiker kunnen worden ingesteld, 1 preset
tour, 2 opgenomen tours en 2 AutoPan modi. De
preset tour kan met een maximum van 99 presets en
configureerbare vertragingstijd tussen presets worden
geprogrammeerd. De opgenomen tours onthouden tot
15 minuten aan handmatige camerabewegingen
tijdens de opname, inclusief draai-, kantel- en
zoomsnelheden en andere wijzigingen van de
objectiefinstellingen.
Herhalingen van draai- en kantel-presets zijn
nauwkeurig tot ±0,1 graden, waardoor altijd de
correcte scène wordt opgenomen. AutoDome Easy II
maakt variabele draai- en kantelsnelheden mogelijk,
van een kruipsnelheid van slechts 0,1 graden per
seconden tot een razendsnelle 120 graden per
seconde. De dome maakt draaisnelheden van 360
graden per seconde en kantelsnelheden van 100
graden per seconde tussen presets mogelijk.
AutoDome Easy II heeft een kantelbereik van 0 tot 94
graden en een draaibereik tot 360 graden traploze
rotatie.
Het gepatenteerde AutoScaling (proportioneel
zoomen) en AutoPivot (automatisch draaien en
kantelen van de camera) zorgen voor een optimale
camerabesturing.

Kostenefficiënte dekking
Normaal zijn voor een volledige bewakingsdekking van
360 graden vier of meer vaste domecamera's nodig.
Conventionele PTZ-domecamera's zorgen voor
volledige dekking, maar zijn ook aanzienlijk duurder.
Eén AutoDome Easy II heeft een even groot bereik als
vier vaste domes en kost minder dan een
conventionele PTZ-domecamera. Dit geldt niet alleen
voor de aanschafprijs, maar ook voor de installatie- en
onderhoudskosten.

Superieure privacymaskering
De AutoDome Easy II is geschikt voor in totaal 12
afzonderlijke privacymaskers, waarvan er tot 12 in
dezelfde scène kunnen worden weergegeven. In
tegenstelling tot conventionele privacymaskers kunnen
deze maskers worden geconfigureerd met drie, vier of
vijf hoeken waardoor u complexere vormen kunt
afdekken. Wanneer er met de camera wordt gezoomd,
verandert de grootte van elk masker gelijkmatig en
snel, zodat het afgedekte object niet zichtbaar is. U
kunt bovendien kiezen uit zwarte, witte en onscherpe

maskering. Onscherpe beelden zijn handig wanneer
privacy een rol speelt en tegelijkertijd beweging
gedetecteerd moet worden.

Robuust en betrouwbaar
De stevige, sabotagebestendige aluminiumbehuizing
en robuuste koepel van polycarbonaat beschermen de
camera tegen vandalisme en diefstal, waardoor de
AutoDome Easy II zelfs in de meest veeleisende
omgevingen de benodigde beelden levert.

 
Zoals voor alle producten van Bosch geldt, is de
AutoDome Easy II onderworpen aan de meest
uitgebreide en strengste duurzaamheidtests in de
branche, zoals HALT (Highly Accelerated Life Testing),
die garanderen dat het product jarenlang in goede
staat blijft. En vanzelfsprekend geldt ook voor dit
product de unieke Bosch garantie van 3 jaar.

Eenvoudige installatie en onderhoud
De AutoDome Easy II is ontworpen met het oog op
snelle en eenvoudige installatie, wat geldt voor alle
CCTV-producten van Bosch. De dome wordt compleet
gemonteerd geleverd en is meteen gereed voor
opbouwmontage. Daarnaast zijn tevens kits leverbaar
voor wand-, inbouw- en buismontage, waarmee de
AutoDome Easy II eenvoudig kan worden aangepast
aan de eisen van de locatie. Leverbaar in de kleuren
wit en antraciet.

 
Dankzij een intuïtieve structuur van instelmenu's en
ondersteuning van verschillende talen kan de
configuratie snel en eenvoudig worden uitgevoerd. De
ondersteunde talen voor het schermmenu zijn onder
meer Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Portugees en Pools.

Certificaten en goedkeuringen

Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)

Voldoet aan FCC deel 15, ICES-003 en CE-
richtlijnen

Productveiligheid Conform CE-richtlijnen, UL-, CSA-, EN- en IEC-
normen

Omgevingseisen
(modellen voor
gebruik buitenshuis)

IP65

Regio Certificiëring

Europa CE
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Installatie/configuratie
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Bestelgids

  

1 Videoformaat 4 Kleuren

 1 PAL  C Antraciet

 2 NTSC  W Wit

2 Cameratype 5 Koepel

 1 Kleuren (10x)  C Transparant

    T Getint

3 Behuizing 6 Communicatie

 I Binnen  S Standaard analoog

 E Buiten    

 ø 153.0
  (6.02)

134.7
(5.3)

R50.6
(1.99)

Afmetingen van de AutoDome Easy II

 736.0

(28.98)

 429.0

(16.89)

88.8
(3.5)

88.8
(3.5)

Ø11.2 (4x)

(0.44)

3/4-14 NP 

SM Threads

Ø153.0

 529.0

(20.83)

Afmetingen bij buismontage

 46.0

(1.81)

 83.0

(3.27) 

Afmetingen bij wandmontage

Ø194.0

 (7.64)

Afmetingen bij inbouw in plafond
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 68.7
(2.7)

 194.0
(7.64)

 96.0
 (3.8)

Afmetingen bij inbouw in plafond

 ø 153.0
  (6.02)

175.0
(6.89)

R50.6
(1.99)

Afmetingen bij opbouwmontage

Technische specificaties

Camera 10x Kleuren

Beeldsensor 1/4 inch Exview HAD CCD

 (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)

Objectief 10x zoom (4,2–42,0 mm) (f/1.8)

Focus Automatisch, met handmatige
uitschakeling

Iris Automatisch met handmatige
uitschakeling (F1.8 tot F2.9)

Gezichtsveld Ca. 4,6° (TELE) tot 46° (groothoek)

Video Output 1,0 Vtt, 75 ohm

Verst. Regeling AGC aan/uit (28 dB max)

Synchronisatie Intern/extern

Diafragmacorrectie Instelbaar door gebruiker

Horizontale resolutie 530 TVL (PAL/NTSC) standaard

Digitaal 12x

Optische zoom 10x

Gezichtsveld optische
zoom

4,6° tot 46°

Gevoeligheid (standaard) 30 IRE 50 IRE

Met getinte koepel*

SensUP uit 0,83 lx 1,67 lx

SensUP aan (1/4) 0,043 lx 0,110 lx

*Met optionele transparante koepel, verbetering van ca. 0,6 F-stop.

SNR 50 dB

Witbalans Auto, binnen, buiten, 1 push

Mechanisch/elektrisch

  

Gewicht  

• Alle modellen 1,3 kg

Draaibereik 0-360° traploos

Kantelhoek 0-94°

Variabele snelheid 0,1°/s - 120°/s

Preset-snelheid Draaien:360°/s
Kantelen: 100°/s

Preset-nauwkeurigheid ± 0,1° typ.

Nominale spanning  

• Binnencamera 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz

• Buitencamera 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz

• Verwarming, modellen
voor gebruik
buitenshuis

24 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik: (stnd.)  

• Modellen voor gebruik
binnenshuis

10 W

• Modellen voor gebruik
buitenshuis

35 W

Omgevingseisen

Bedrijfstemp.  

• Modellen voor
gebruik
binnenshuis

–10 tot 50 °C

• Modellen voor
gebruik
buitenshuis

–30°C tot 50°C
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Vochtigheid tijdens
bedrijf

0% tot 90% relatief, niet-condenserend

Opslagtemperatuur –40°C tot 60°C

Diverse

Sectoren/benaming 8 onafhankelijke sectoren met namen van
16 tekens per sector

Camera-instellingen/
besturing

BiPhase +/-, RS-485, Bilinx

Ondersteuning van
protocollen

Bosch (OSRD, Bilinx), Pelco P, 
Pelco D

Presets 99, elk met een naam van 16 tekens

Bewakingstour 2 soorten tours:
•Opgenomen tours - twee (2), totale duur
15 minuten
•Preset tour - één (1), bestaand uit
maximaal 99 opeenvolgende scènes

Ondersteunde talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Portugees, Pools

Aansluitingen gebruiker

Voeding  

• Binnencamera 24 VAC, 50/60 Hz

• Buitencamera 24 VAC, 50/60 Hz

• Verwarming, modellen
voor gebruik buitenshuis

24 VAC, 50/60 Hz

Activeer BiPhase +/- , RS-485, Bilinx

Video BNC

Alarmingang (2) NC/NO

Alarmuitgang Open collector NPN
32 VDC bij 150 mA max

Constructie

Materiaal Gegoten aluminium

Kleur Wit of antraciet

Afmetingen (diameter x
hoogte)

153,0 mm x 133,0 mm
gegoten aluminium

Koepel 10,2 cm polycarbonaat

Bestelinformatie

VEZ-211-IWTS AutoDome Easy II getint 10x kleuren PAL
voor binnen
AutoDome Easy II wit 10x kleuren PAL camera met
getinte koepel voor binnen
Opdrachtnummer VEZ-211-IWTS

VEZ-221-IWTS AutoDome Easy II getint 10x kleuren
NTSC voor binnen
AutoDome Easy II wit 10x kleuren NTSC camera met
getinte koepel voor binnen
Opdrachtnummer VEZ-221-IWTS

Hardware-accessoires

VEZ-A2-IC AutoDome Easy II plafondmontage voor bin-
nen
Opdrachtnummer VEZ-A2-IC

VEZ-A2-JC Adapter voor opbouwmontage
Antraciete adapter voor opbouwmontage van
AutoDome Junior
Opdrachtnummer VEZ-A2-JC

VEZ-A2-JW Adapter voor opbouwmontage
Witte adapter voor opbouwmontage van AutoDome
Junior
Opdrachtnummer VEZ-A2-JW

VEZ-A2-PC Buismontageset voor AutoDome Junior
Antraciet
Opdrachtnummer VEZ-A2-PC

VEZ-A2-PW Buismontageset voor AutoDome Junior
Wit
Opdrachtnummer VEZ-A2-PW

VEZ-A2-WC Wandmontageset voor AutoDome Junior
Antraciet
Opdrachtnummer VEZ-A2-WC

VEZ-A2-WW Wandmontageset voor AutoDome Junior
Wit
Opdrachtnummer VEZ-A2-WW

VEZ-SBUB-CL AutoDome Easy II transparante koepel
Opdrachtnummer VEZ-SBUB-CL

VEZ-SBUB-TI AutoDome Easy II getinte koepel
Opdrachtnummer VEZ-SBUB-TI

VGA-IC-SP Ondersteuningsset voor plafondmontage
voor AutoDome 100/600 Serie
Ondersteuningsset voor verlaagd plafond AutoDome
100 en 600 Serie en AutoDome plafondmontage
Opdrachtnummer VGA-IC-SP

Software-accessoires

VP-CFGSFT Configuration Tool for Imaging Devices
Cameraconfiguratiesoftware voor gebruik met Bilinx
camera's
Opdrachtnummer VP-CFGSFT
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