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1 Bezpečnost

1.1 Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si, dodržujte a pro pozdější potřebu uchovejte všechny následující bezpečnostní 
pokyny. Před uvedením jednotky do provozu věnujte pozornost všem výstrahám na jednotce a 
v návodu k obsluze.
1. Čištění – Před čistěním odpojte jednotku od zásuvky elektrické sítě. Dodržujte veškeré 

pokyny dodané s jednotkou. Obvykle k čištění postačí suchá tkanina, ale lze také použít 
zvlhčenou tkaninu, která nepouští vlákna, nebo jelenici. Nepoužívejte tekuté ani 
aerosolové čisticí prostředky.

2. Zdroje tepla – Neinstalujte jednotku v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory, topná tělesa, kamna nebo další zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí 
teplo.

3. Ventilace – Veškeré otvory v krytu jednotky jsou určeny pro ventilaci, aby nedošlo 
k přehřátí a byla zajištěna spolehlivá činnost jednotky. Neucpávejte ani nezakrývejte tyto 
otvory. Neumísťujte jednotku do krytu, dokud není zajištěna řádná ventilace a nejsou 
dodrženy pokyny od výrobce.

4. Voda – Nepoužívejte tuto jednotku v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, dřezu, 
koše na prádlo, ve vlhkém sklepu, v blízkosti plaveckého bazénu, mimo budovy nebo 
v jiné oblasti, která je klasifikována jako vlhké místo. Nevystavujte jednotku dešti ani 
vlhkosti, aby se zmenšilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

5. Vniknutí předmětů a tekutin – Do jednotky nikdy nevsouvejte větracími otvory předměty 
jakéhokoliv druhu. Mohly by se dotknout míst pod nebezpečným napětím nebo zkratovat 
součásti, což by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na jednotku nikdy 
nelijte tekutinu jakéhokoliv druhu. Na jednotku nikdy neumísťujte předměty naplněné 
tekutinami, jako jsou vázy nebo hrnky.

6. Blesk – Při bouřce nebo v případě, že tato jednotka nebude dlouhou dobu používána a 
zůstane bez dozoru, zvyšte její ochranu odpojením od zásuvky elektrické sítě a odpojením 
kabelového systému. Tím zabráníte poškození jednotky bleskem a nárazy linkového 
proudu.

7. Nastavení ovládacích prvků – Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny 
v provozních pokynech. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit 
poškození jednotky. Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění operací, 
které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému 
záření.

8. Přetížení – Nepřetěžujte zásuvky elektrické sítě a prodlužovací šňůry. Mohlo by dojít 
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

9. Ochrana síťové šňůry a zástrčky – Chraňte zástrčku a síťovou šňůru před pošlapáním a 
přiskřípnutím předměty umístěnými na síťové šňůře, proti zásuvkám elektrické sítě nebo 
výstupu síťové šňůry z jednotky. U jednotek určených pro napájení 230 V AC, 50 Hz musí 
vstupní a výstupní síťová šňůra vyhovovat nejnovější verzi publikace IEC 227 nebo 
publikace IEC 245.

10. Odpojení napájení – Jednotky s vypínači nebo bez vypínačů jsou napájeny, kdykoliv je 
připojena síťová šňůra k napájecímu zdroji, ovšem jednotka je provozuschopná pouze po 
přepnutí vypínače do polohy ON. Síťová šňůra je hlavním prostředkem pro odpojení 
napájecího napětí pro všechny jednotky.
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11. Napájení – Napájejte jednotku pouze z typu napájecího zdroje, který je uveden na štítku. 
Před instalací kabelu do jednotky se ujistěte, zda je kabel odpojen od napájení.
– Pokyny pro jednotky napájené z akumulátorů naleznete v návodu k obsluze.
– Pro jednotky napájené externími napájecími zdroji použijte pouze doporučené nebo 

schválené napájecí zdroje.
– Pro jednotky s napájecím zdrojem s omezeným výstupním výkonem musí napájecí 

zdroj vyhovovat normě EN60950. Při nahrazení takového napájecího zdroje může 
dojít k poškození jednotky, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

– U jednotek pro napájecí napětí 24 V AC by nemělo napětí přiváděné na napájecí 
vstup jednotky překročit ±10 % nebo 28 V AC. Uživatelem dodaná kabeláž musí 
vyhovovat místním předpisům pro elektrická zařízení (úrovně výstupního výkonu pro 
třídu 2). Neuzemňujte napájení na svorkách napájecího zdroje ani na svorkách pro 
napájení jednotky.

– Pokud si nejste jisti, který typ napájení má být použit, obraťte se na dodavatele nebo 
místní elektrárenskou společnost.

12. Opravy – Nepokoušejte se sami opravit tuto jednotku. Po otevření nebo odstranění krytů 
můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškeré opravy 
svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

13. Poškození vyžadující opravu – Odpojte jednotku od hlavního zdroje střídavého napájení 
a svěřte opravu kvalifikovaným servisním pracovníkům, když dojde k jakémukoliv 
poškození zařízení, jako např.:
– je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka,
– jednotka byla vystavena vlhku, vodě nebo nevlídnému počasí (déšť, sníh atd.),
– do jednotky nebo na jednotku se vylila tekutina,
– do jednotky spadl nějaký předmět,
– jednotka spadla nebo je poškozen její kryt,
– jednotka vykazuje jednoznačnou změnu výkonu,
– jednotka nepracuje normálně, když uživatel postupuje správně podle návodu 

k obsluze.
14. Náhradní díly – Přesvědčte se, zda servisní technik používá náhradní díly stanovené 

výrobcem nebo díly, které mají stejné parametry jako originální díly. Neoprávněná 
nahrazení mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

15. Bezpečnostní zkouška – Po dokončení jakýchkoliv servisních zásahů nebo oprav jednotky 
by měly být provedeny bezpečnostní zkoušky pro ověření, zda je jednotka v řádném 
provozuschopném stavu.

16. Instalace – Instalaci proveďte v souladu s pokyny od výrobce a platnými místními 
předpisy.

17. Doplňky, změny nebo úpravy – Používejte pouze doplňky nebo příslušenství stanovené 
výrobcem. Jakékoliv změny a úpravy zařízení, které nejsou výslovně odsouhlaseny 
společností Bosch, mohou vést ke zrušení platnosti záruky nebo v případě smlouvy o 
oprávnění k použití ke zrušení práva používat zařízení.
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1.2 Bezpečnostní opatření

1.3 Důležitá upozornění
Příslušenství - Neumísťujte tuto jednotku na nestabilní stojan, stativ, konzolu nebo držák. 
Jednotka může spadnout, následkem čehož může dojít k vážnému zranění nebo závažnému 
poškození jednotky. Používejte ji pouze s vozíkem, podstavcem, stativem, konzolou nebo 
stolem určeným výrobcem. Při použití vozíku pohybujte sestavou vozíku a přístroje obezřetně 
a opatrně, aby nedošlo ke zranění způsobenému převrhnutím vozíku. Převrácení sestavy 
vozíku a jednotky mohou způsobit rychlá zastavení, nepřiměřená síla nebo nerovné povrchy. 
Připevněte jednotku podle pokynů od výrobce.
Vypínač odpojující všechny póly – Začleňte do vnitřní elektroinstalace budovy vypínač, jenž 
zajišťuje odpojení všech pólů, se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm pro každý pól. Pokud 
je třeba otevřít kryt při servisním zásahu nebo jiných činnostech, použijte tento vypínač všech 
pólů jako hlavní prostředek pro odpojení napájecího napětí od jednotky.
Uzemnění kamery – Při montáži kamery do potenciálně vlhkých prostředí zajistěte uzemnění 
systému prostřednictvím zemnicí přípojky napájecího konektoru (viz část: Připojení externího 
napájecího zdroje).
Objektiv kamery – Připevněný objektiv kamery v krytu pro venkovní použití musí být testován 
podle normy UL/IEC60950 a musí této normě vyhovovat. Jakékoliv výstupní nebo signálové 
linky z kamery musí vyhovovat požadavkům pro bezpečné velmi nízké napětí nebo pro napájecí 
zdroje s omezeným výstupním výkonem. Z bezpečnostních důvodů nesmí technické údaje 
sestavy kamery a objektivu pro provozní prostředí přesahovat rozsah teplot od –10 °C do 
50 °C.
Signál kamery – Pokud je signál kamery přenášen na vzdálenost delší než 42,7 m, chraňte 
kabel primárním ochranným prvkem podle normy NEC800 (CEC část 60).
Uzemnění koaxiálního kabelu:
– Pokud je k jednotce připojen kabelový systém vedený mimo budovu, uzemněte jej.

NEBEZPEČÍ! 
Tento symbol označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, jako je „nebezpečné 
napětí“ uvnitř produktu. Pokud se jí nevyvarujete, dojde k úrazu elektrickým proudem, 
k vážnému nebo smrtelnému zranění.

VAROVÁNÍ! 
Označuje potenciální nebezpečí. Pokud se této situace nevyvarujete, může to vést k vážnému 
nebo smrtelnému zranění.

POZOR! 
Označuje potenciální nebezpečí. Při jeho zanedbání může dojít k lehkému nebo středně 
těžkému zranění. Upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se jednotky.

POZOR! 
Označuje potenciální nebezpečí. Pokud se této situace nevyvarujete, může to vést ke škodám 
na majetku a nebezpečí poškození jednotky.

POZNÁMKA! 
Tento symbol označuje informace nebo zásady společnosti, které se přímo nebo nepřímo 
vztahují k bezpečnosti osob nebo ochraně majetku.
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– Venkovní zařízení připojte ke vstupům jednotky až po připojení uzemňovací zástrčky 
jednotky do uzemněné zásuvky nebo po řádném propojení uzemňovací svorky jednotky se 
zemí.

– Před odpojením uzemňovací zástrčky nebo uzemňovací svorky odpojte vstupní konektory 
jednotky od venkovního zařízení.

– Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření, jako je uzemnění pro libovolné venkovní 
zařízení připojené k této jednotce.

Pouze pro modely určené pro USA – Část 810 předpisů National Electrical Code, ANSI/NFPA 
č. 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění držáku a nosné konstrukce, 
uzemnění koaxiálního kabelu připojením k jednotce pro vybíjení, průřezu zemnicích vodičů, 
umístění jednotky pro vybíjení, připojení zemnicích elektrod a požadavků na zemnicí 
elektrody.

Tento výrobek společnosti Bosch byl vyvinut a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a 
součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že elektronické a 
elektrické přístroje, které dosáhly konce své životnosti, musí být shromážděny a odstraněny 
odděleně od domovního odpadu. Obvykle jsou k dispozici samostatné sběrné systémy pro 
nepoužívané elektronické a elektrické výrobky. Tyto jednotky likvidujte v ekologicky 
přijatelných recyklačních zařízeních podle evropské směrnice 2002/96/EC.
Prohlášení týkající se životního prostředí – Společnost Bosch má silný závazek k životnímu 
prostředí. Tato jednotka byla navržena tak, aby byla v nejvyšší možné míře ohleduplná 
k životnímu prostředí.
Zařízení citlivé na elektrostatickou elektřinu – Dodržujte příslušná opatření pro manipulaci 
s obvody CMOS/MOS-FET, aby nedošlo k elektrostatickému výboji.
POZNÁMKA: Při manipulaci s deskami plošných spojů, které jsou citlivé na elektrostatickou 
elektřinu, noste požadované uzemněné zápěstní řemínky a dodržujte náležitá bezpečnostní 
opatření proti elektrostatickým výbojům.
Jmenovitý proud pojistek – Pro zabezpečení ochrany zařízení musí být odbočky vedení 
jištěny pojistkami s maximálním jmenovitým proudem 16 A. Ochrana odboček vedení musí být 
v souladu s normou NEC800 (CEC část 60).
Uzemnění a polarizace – Tato jednotka může být vybavena polarizovanou zástrčkou vedení 
střídavého proudu (zástrčka s různě širokými vývody). Tento bezpečnostní prvek umožňuje 
zasunout zástrčku do zásuvky elektrické sítě pouze jedním způsobem. Pokud nelze zástrčku 
zcela zasunout do zásuvky, obraťte se na místního autorizovaného elektrotechnika, aby 
vyměnil zastaralou zásuvku. Bezpečnostní účel polarizované zástrčky nesmí být narušen.
Tato jednotka může být také vybavena uzemňovací třípólovou zástrčkou (zástrčka se třetím 
kolíkem pro uzemnění). Tento bezpečnostní prvek umožňuje zasunout zástrčku pouze do 
uzemněné zásuvky elektrické sítě. Pokud nelze zástrčku zasunout do zásuvky, obraťte se na 
místního autorizovaného elektrotechnika, aby vyměnil zastaralou zásuvku. Bezpečnostní účel 
uzemňovací zástrčky nesmí být narušen.
Přemístění – Před přemístěním odpojte jednotku od napájení. Jednotku přemísťujte opatrně. 
Použitím nepřiměřené síly nebo nárazem může dojít k poškození jednotky a pevných disků.
Signály přenášené mimo budovu – Instalace pro signály přenášené mimo budovu, zejména 
pokud se týká bezpečné vzdálenosti od silových vodičů a bleskosvodů a ochrany proti 
přechodovým jevům, musí být v souladu s normami NEC725 a NEC800 (CEC směrnice 16-224 a 
CEC část 60).

POZNÁMKA! 
Toto zařízení je určeno pouze pro použití ve veřejně přístupných oblastech.
Federální zákon USA striktně zakazuje tajné nahrávání ústní komunikace.
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Trvale připojené zařízení – Začleňte do elektroinstalace budovy snadno přístupné odpojovací 
zařízení.
Odpojitelné zařízení – Do blízkosti zařízení nainstalujte snadno přístupnou zásuvku elektrické 
sítě.
Napájení přes Ethernet –Nikdy nenapájejte jednotku přes připojení k síti Ethernet (PoE), když 
je již napájena přes napájecí konektor.
Odpojení napájení – Jednotky jsou napájeny, jakmile je síťová šňůra připojena k napájecímu 
zdroji. Síťová šňůra je hlavním prostředkem pro odpojení napájení pro všechny jednotky.
Elektrická vedení – Neumísťujte kameru v blízkosti venkovních elektrických vedení, silových 
okruhů nebo elektrických svítidel ani na místa, kde může dojít ke kontaktu s elektrickými 
vedeními, okruhy nebo svítidly.
Bezpečné velmi nízké napětí
Všechny vstupní a výstupní porty jsou obvody s bezpečným velmi nízkým napětím (SELV). Tyto 
obvody lze připojovat pouze k jiným bezpečnostním obvodům s velmi nízkým napětím.
Vzhledem k tomu, že s okruhy ISDN je nakládáno jako s okruhy s napětím telefonní sítě, 
vyvarujte se připojení obvodu s bezpečným velmi nízkým napětím k okruhům s napětím 
telefonní sítě (TNV).
Ztráta videosignálu – Při digitálním nahrávání obrazu je přirozeným jevem ztráta videosignálu, 
proto společnost Bosch Security Systems nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv škody 
způsobené chybějícími obrazovými informacemi. Pro minimalizaci nebezpečí ztráty digitálních 
informací společnost Bosch Security Systems doporučuje používat vícenásobné zálohované 
nahrávací systémy a zálohovat všechny analogové a digitální informace.

INFORMACE O NORMÁCH FCC A ICES 
(pouze pro modely určené pro USA a Kanadu, TŘÍDA A)
Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Použití podléhá následujícím podmínkám:
– toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
– toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit 

nežádoucí činnost.
Poznámka
Na základě testů podle části 15 směrnice FCC a směrnice ICES-003 úřadu Industry Canada 
bylo zjištěno, že toto zařízení vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly náležitou ochranu před škodlivým rušením, když je zařízení 
používáno v průmyslovém prostředí. Toto zařízení generuje, používá a vyzařuje 
vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem 
k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení 
v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení a v takovém případě 
bude po uživateli požadováno, aby rušení odstranil na vlastní náklady.
Není povoleno provádět úmyslné nebo neúmyslné úpravy, které nejsou výslovně odsouhlaseny 
stranou zodpovědnou za shodu s předpisy. Jakékoliv takové úpravy by mohly zrušit právo 
uživatele používat zařízení. Je-li to nutné, měl by uživatel konzultovat nápravné opatření 
s prodejcem nebo zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Uživatel může shledat užitečnou brožuru How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems, kterou připravil americký federální výbor pro telekomunikace FCC (Federal 
Communications Commission). Tuto brožuru lze získat na adrese U.S. Government Printing 
Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

POZNÁMKA! 
Toto je výrobek třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rušení rádiového 
signálu. V takovém případě může být po uživateli požadováno, aby provedl odpovídající 
opatření.
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INFORMATIONS FCC ET ICES (commercial applications)
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux 
conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y 

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences 
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont 
destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand 
l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet 
de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme 
aux instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation 
de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas 
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission 
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile: « How to Identify and Resolve Radio-
TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de 
radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing 
Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone 
résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra 
prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Zřeknutí se odpovědnosti
Laboratoře Underwriter Laboratories Inc. (UL) netestovaly výkon ani spolehlivost zabezpečení 
ani signalizační aspekty tohoto produktu. Laboratoře UL testovaly pouze nebezpečí vzniku 
požáru, úrazu elektrickým proudem a smrtelných úrazů, jak je vymezeno v normě UL 60950-1 – 
Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment laboratoří UL. Osvědčení UL 
nezahrnuje výkon ani spolehlivost zabezpečení ani signalizační aspekty tohoto produktu.
LABORATOŘE UL NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ INFORMACE, ZÁRUKY ANI OSVĚDČENÍ JAKÉHOKOLIV 
DRUHU, KTERÉ SE TÝKAJÍ VÝKONU NEBO SPOLEHLIVOSTI ZABEZPEČENÍ NEBO FUNKCÍ 
SOUVISEJÍCÍCH SE SIGNALIZACÍ TOHOTO PRODUKTU.

Autorská práva
Tato uživatelská příručka je duševním vlastnictvím společnosti Bosch Security Systems, Inc. a 
je chráněna autorským právem.
Všechna práva vyhrazena.
Ochranné známky
Všechny názvy hardwarových a softwarových produktů použité v tomto dokumentu jsou 
pravděpodobně registrovanými ochrannými známkami a musí být s nimi podle toho 
zacházeno.
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POZNÁMKA! 
Tato uživatelská příručka byla sestavena s velkou péčí a informace v ní obsažené byly důkladně 
ověřeny. V době tisku byl text úplný a správný. Vzhledem k pokračujícímu vývoji produktů 
může dojít ke změně obsahu uživatelské příručky bez upozornění. Společnost Bosch Security 
Systems nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození způsobené přímo nebo nepřímo 
chybami, neúplnými informacemi nebo nesrovnalostmi mezi uživatelskou příručkou a 
popisovaným produktem.
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1.4 Podpora zákazníků a servis
Pokud jednotka potřebuje servisní zásah, obraťte se na nejbližší servisní středisko společnosti 
Bosch Security Systems a požádejte o svolení k jejímu vrácení a pokyny pro odeslání.
Servisní střediska
USA
Telefon: 800-366-2283 nebo 585-340-4162
Fax: 800-366-1329
E-mail: cctv.repair@us.bosch.com
Služby zákazníkům
Telefon: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Technická podpora
Telefon: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 nebo 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Opravárenské středisko
Telefon: 585-421-4220
Fax: 585-223-9180 nebo 717-735-6561
E-mail: security.repair@us.bosch.com
Kanada
Telefon: 514-738-2434 
Fax: 514-738-8480 
Evropa, Střední východ, Asie a Tichomoří
Obraťte se na místního prodejce nebo obchodní zastoupení společnosti Bosch. Použijte tento 
odkaz: 
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm
Evropa, Střední východ, Asie a Tichomoří
Obraťte se na místního prodejce nebo obchodní zastoupení společnosti Bosch. Použijte tento 
odkaz: 
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

Další informace
Další informace získáte v nejbližší pobočce společnosti Bosch Security Systems nebo na 
adrese www.boschsecurity.cz.
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2 Instalace na stěnu, do rohu nebo na sloup se závěsným 
ramenem

2.1 Vybalení
Při vybalování a manipulaci s tímto zařízením postupujte opatrně. Pokud se zdá, že některá 
součást byla během přepravy poškozena, ihned to oznamte dopravci.
Ověřte, zda dodávka obsahuje všechny součásti uvedené v následujícím seznamu součástí. 
Pokud jakákoliv položka chybí, oznamte to obchodnímu zástupci nebo zástupci oddělení 
služeb zákazníkům společnosti Bosch Security Systems. Kontaktní informace obsahuje 
Oddíl 1.4 Podpora zákazníků a servis, Strana 12.
Originální lepenková krabice je nejbezpečnějším obalem pro přepravu jednotky a je nutné ji 
použít při odeslání jednotky zpět na opravu. Uschovejte ji pro případné budoucí použití.

2.1.1 Seznam součástí
Následující tabulka obsahuje seznam volitelných součástí, které můžete potřebovat pro 
připevnění závěsné části systému k sadám pro montáž s ramenem na stěnu, do rohu nebo na 
sloup.

Možnosti montáže Označení 
součástí

Závěsné rameno (pouze) VGA-PEND-ARM

Závěsné rameno s montážní deskou
(pouze modely VG5 24 V, bez modulu napájení)

VGA-A-WPLATE

Modul napájení s transformátorem 120 V AC
nebo transformátorem 230 V AC

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

Závěsné rameno s jedním z následujících modulů napájení:

– Modul napájení bez transformátoru (24 V AC) VG4-A-PA0

– Modul napájení s transformátorem 120 V AC
nebo s transformátorem 230 V AC

VG4-A-PA1
VG4-A-PA2

Okrajový kryt pro modul napájení (volitelný) VG4-A-TSKIRT

Sada převodníku médií pro síť Ethernet s optickými kabely VG4-SFPSCKT

Sada pro rohovou montáž

– Deska pro rohovou montáž VG4-A-9542

Sada pro montáž na sloup

– Deska pro montáž na sloup VG4-A-9541
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2.1.2 Popis
V kapitole 2 je podrobně popsána instalace závěsného ramena systému AutoDome na stěnu, 
do rohu nebo na sloup. Uvedeny jsou všechny varianty instalačních postupů.
Pokyny pro instalaci na střechu (parapet) nebo na trubku obsahuje Oddíl 3 Instalace držáků 
pro montáž na střešní parapet nebo na trubku. 

2.1.3 Požadované nástroje 
– Imbusový klíč 5 mm (součást dodávky)
– Malý plochý šroubovák 2,5 mm
– Číslo Křížový šroubovák č. 2
– Nástrčkový klíč a 9/16" nástavec pro nástrčkový klíč
– Páskovací nástroj (označení součásti Bosch TC9311PM3T) – pro instalaci na sloup
– Pravoúhlá vývodka pro elektroinstalační trubku s jmenovitou světlostí 20 mm (3/4") – pro 

instalaci na sloup s montážní deskou VG4-ARMPLATE

2.2 Předinstalační kontrolní seznam
1. Určete umístění a vzdálenost pro modul napájení podle napětí a odběru proudu.

Napájení z elektrické sítě můžete před připojením k modulu napájení pro závěsné rameno 
(VG4-PA0) vést přes mezilehlý modul napájení VG4 (VG4-PSU1 nebo VG4-PSU2). 
Informace pro připojení vodičů a přípustné vzdálenosti obsahuje Oddíl 5 Standardy pro 
kabely a vodiče, Strana 62.

2. K připojení elektroinstalačních trubek k modulu napájení používejte pouze vodotěsné 
průchodky s deformovatelným profilem, schválené laboratořemi UL, aby do modulu 
nemohla proniknout voda. Musíte použít vodotěsné elektroinstalační trubky a průchodky, 
aby instalace vyhovovala standardům NEMA 4.

3. Určete předběžně trasy pro vedení kabeláže, včetně napájecích a řídicích kabelů, 
koaxiálních videokabelů, kabelů pro poplachové vstupy a výstupy, kabelů pro reléové 
vstupy a výstupy a optických kabelů. Informace o způsobech přenosu videosignálů a 
řídicích protokolů obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

VAROVÁNÍ! 
Napájecí kabeláž a kabeláž pro vstupní a výstupní signály musí být vedena samostatně 
v různých trvale uzemněných kovových instalačních trubkách.

VAROVÁNÍ! 
Externí propojovací kabely instalujte v souladu s normami NEC, ANSI/NFPA70 (při použití 
v USA) nebo CEC, část I, CSA C22.1 (při použití v Kanadě) nebo v souladu s místními předpisy 
země (při použití ve všech ostatních zemích). 
Jako součást elektroinstalace budovy je vyžadována ochrana odboček vedení, která zahrnuje 
schválený dvoupólový jistič 20 A nebo pojistky s jmenovitými hodnotami odpovídajícími 
příslušným odbočkám. Do elektroinstalace musí být začleněno snadno přístupné dvoupólové 
odpojovací zařízení s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
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4. Vyberte vhodný model systému AutoDome (pro vnitřní nebo venkovní použití) pro 
prostředí, v kterém bude používán.

5. Zakupte si vhodný montážní materiál k použití podle umístění systému AutoDome, buď 
pro montáž na stěnu, montáž do rohu nebo montáž na sloup.
Pokud aplikace obsahuje modul napájení, přečtěte si informace, které obsahuje 
Oddíl 2.3 Montáž modulu napájení, Strana 15.

Pokud používáte montážní desku se systémem VG5 AutoDome 24 V, přečtěte si 
informace, které obsahuje Oddíl 2.8 Instalace montážní desky VG4-A-ARMPLATE, Strana 26.

2.3 Montáž modulu napájení
Před montáží modulu napájení se rozhodněte, zda jej připojíte přes otvory ve spodní nebo 
zadní části modulu. Při připojení modulu přes otvory v zadní části přemístěte před jeho 
montáží dvě utěsňující ucpávky do otvorů ve spodní části.

Obrázek 2.1 Montáž modulu napájení na stěnu, sloup a do rohu

1. K určení polohy čtyř montážních otvorů pro modul napájení použijte šablonu pro montáž 
na stěnu, která je dodána v krabici s modulem. 

2. Vyvrtejte čtyři otvory pro upevňovací prvky. Při instalaci mimo budovu naneste kolem 
každého otvoru v montážním povrchu těsnicí materiál odolný proti povětrnostním vlivům.

POZOR! 
Pro montáž zvolte pevné místo, aby nedocházelo k nepřiměřeným otřesům kamery AutoDome.

POZNÁMKA! 
Pro otvory ve spodní a zadní části modulu použijte průchodky s jmenovitou světlostí 20 mm 
(3/4"). Pro otvory v bočních stranách použijte průchodky s jmenovitou světlostí 15 mm (1/2").

VAROVÁNÍ! 
Je doporučeno použít závrtné šrouby o průměru 6,4 mm až 8 mm, které odolají síle pro 
vytržení 120 kg. Této síle pro vytržení musí odolat montážní materiál. Například dýhová 
překližka musí mít tloušťku minimálně 19 mm.
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3. Umístěte modul napájení do volitelného okrajového krytu.
4. Připevněte modul napájení k montážnímu povrchu.

– Pro instalaci na stěnu: Použijte čtyři korozivzdorné závrtné šrouby z nerezové oceli 
(nejsou součástí dodávky). Pak pokračujte krokem 5 uvedeným níže.

– Pro instalaci do rohu: Připevněte desku pro rohovou montáž do rohu stěn pomocí 
čtyř závrtných šroubů (nejsou součástí dodávky). Pak pokračujte krokem 5 
uvedeným níže.

– Pro instalaci na sloup: Ocelové pásky dodané s držákem pro montáž na sloup 
vyhovují sloupům o průměru 100–380 mm. K instalaci na sloup musíte použít 
páskovací nástroj (prodává se samostatně). Podle pokynů dodaných s páskovacím 
nástrojem připevněte desku pro montáž na sloup pevně ke sloupu. Chcete-li si 
objednat páskovací nástroj (označení součásti TC9311PM3T), obraťte se na 
obchodního zástupce společnosti Bosch.

5. Připevněte modul napájení k desce pro rohovou montáž nebo desce pro montáž na sloup 
pomocí čtyř šroubů 
3/8 × 1-3/4" s maticemi a pružnými podložkami (součást dodávky).

6. Připevněte vodotěsné průchodky (nejsou součástí dodávky) pro připojení trubek 
s jmenovitou světlostí 20 mm (3/4") do otvorů ve spodní nebo zadní části modulu 
napájení. Těmito průchodkami přivedete napájecí vodiče a vodiče pro přenos 
videosignálů a řídicích dat.

2.4 Vedení vodičů a připojení konektorů
Napájecí vodiče musí být přivedeny z levé strany (při pohledu zepředu) modulu napájení 
v samostatné elektroinstalační trubce. Všechny vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat a 
poplachové vodiče musí být přivedeny druhou elektroinstalační trubkou z pravé strany 
modulu. 
Pokud plánujete vést napájení přes mezilehlý modul napájení, postupujte podle pokynů, které 
obsahuje Oddíl 2.5 Vedení napájení přes mezilehlý modul napájení, Strana 20.

VAROVÁNÍ! 
Externí propojovací kabely musí být instalovány v souladu s normami NEC, ANSI/NFPA70 (při 
použití v USA) nebo CEC, část I, CSA C22.1 (při použití v Kanadě) nebo v souladu s místními 
předpisy země (při použití ve všech ostatních zemích).
Jako součást elektroinstalace budovy je vyžadována ochrana odboček vedení, která zahrnuje 
schválený dvoupólový jistič 20 A nebo pojistky s jmenovitými hodnotami odpovídajícími 
příslušným odbočkám. Do elektroinstalace musí být začleněno snadno přístupné dvoupólové 
odpojovací zařízení s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
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2.4.1 Provedení připojení

Obrázek 2.2 Modul napájení pro závěsné rameno

1. Všechny vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat a poplachové vodiče přiveďte 
průchodkou pro připojení elektroinstalační trubky na pravé straně modulu napájení. 
Technické údaje vodičů a přípustné vzdálenosti obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a 
vodiče, Strana 62.

2. Vedení vysokého napětí 115/230 V AC přiveďte průchodkou pro připojení 
elektroinstalační trubky na levé straně modulu. Modul napájení s transformátorem je 
dodáván s přepážkou, která odděluje levou stranu s vysokým napětím od pravé strany 
s nízkým napětím 24 V AC. 

3. Zkraťte a ořízněte všechny vodiče tak, aby dosáhly k příslušným svorkám konektorů 
v modulu. Vodiče musí být dostatečně volné, ale nikoliv tak dlouhé, aby mohly být 
přiskřípnuty nebo aby překážely při připevnění závěsného ramena. Umístění konektorů 
znázorňuje Obrázek 2.3, Strana 18, uvedený výše.

4. Připojte přivedené napájecí vodiče k dodané zástrčce pro napájení se třemi vývody. 
Připojení vodičů popisuje Tabulka 2.1, Strana 20, viz konektor P101. 

5. Připojte přivedené řídicí vodiče k dodané zástrčce se 6 vývody pro vstup a výstup řídicích 
dat. Připojení vodičů popisuje Tabulka 2.1, Strana 20, viz konektor P106. Tento krok není 
vyžadován u modelů s modulem vláknové optiky, protože řídicí data procházejí optickým 
kabelem.

6. Připevněte zástrčku RJ45 k přivedenému kabelu Ethernet. Různé způsoby přenosu 
videosignálů a řídicích protokolů a technické údaje vodičů obsahuje Oddíl 5 Standardy pro 
kabely a vodiče, Strana 62.
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7. Chcete-li připojit poplachové vstupy a výstupy, připojte příslušné přivedené poplachové 
vodiče k dodaných poplachovým konektorům se 4 a 6 vývody s volnými přívodními vodiči.

Obrázek 2.3 Poplachové a reléové konektory

8. Chcete-li připojit sledované poplachové vstupy nebo relé, připojte příslušné přivedené 
vodiče k dodanému reléovému konektoru se 7 vývody. Připojení vodičů znázorňuje 
Obrázek 2.3, Strana 18, uvedený výše. Podrobnější informace o připojení poplachových 
vodičů a relé obsahuje Oddíl 6 Připojení poplachových vodičů a relé, Strana 65.

1 Konektor 
poplachových výstupů 
se 4 vývody (P102)

2 Konektor 
poplachových vstupů 
se 6 vývody (P103)

3 Reléový konektor se 
7 vývody (P104)

Vývod Popis Vývod Popis Vývod Popis
1 Poplachový výstup 1 1 Poplachový vstup 3 1 Normálně rozpojený
2 Poplachový výstup 2 2 Poplachový vstup 4 2 COM
3 Poplachový výstup 3‡ 3 Poplachový vstup 5 3 Normálně sepnutý
4 Zem pro poplachové 

vodiče
4 Poplachový vstup 6 4 Uzemnění

5 Poplachový vstup 7 5 Analogový poplach 1
6 Zem pro poplachové 

vodiče
6 Analogový poplach 2

7 Zem

1 

1
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2.4.2 Připojení modulu napájení
Na následujícím obrázku je podrobně znázorněn modul napájení pro závěsné rameno a jsou 
uvedeny technické údaje pojistek. 

Obrázek 2.4 Modul napájení pro závěsné rameno

1 Zemnicí šroub 6 Vstup/výstup, průchodka s jmenovitou 
světlostí 15 mm (1/2")

2 Ze svazku vodičů 7 Konektor P101, vstup napájení
3 Vstup/výstup, průchodka 

s jmenovitou světlostí 15 mm (1/2")
8 Konektor P106, řídicí vstupy a výstupy

4 Obraz 9 Konektor P105, řízení systému s kopulovitým 
krytem

4a Kabel s nestíněnými kroucenými 
páry vodičů nebo Ethernet 
(Ethernet pouze pro řadu VG5 700)

10 Vstup pro napájení, průchodka s jmenovitou 
světlostí 20 mm (3/4")

5 Napájení 24 V AC pro systém 
s kopulovitým krytem

11 Řídicí data a vstup/výstup videosignálů, 
průchodka s jmenovitou světlostí 20 mm (3/4")
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VAROVÁNÍ! 
Výměnu pojistky by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Pojistku je nutné 
nahradit stejným typem pojistky.



20 cs | Instalace na stěnu, do rohu nebo na sloup se závěsným ramenem AutoDome 700 Series IP PTZ Camera

F.01U.215.779 | 1.0 | 2011.07 Installation Manual Bosch Security Systems, Inc.

Následující tabulka obsahuje seznam konektorů modulu napájení:

Tabulka 2.1 Připojení modulu napájení

2.5 Vedení napájení přes mezilehlý modul napájení
Napájení z elektrické sítě můžete před připojením k modulu napájení VG4-PA0 (24 V, bez 
transformátoru) vést přes modul napájení VG4-PSU1 (transformátor 120 V) nebo VG4-PSU2 
(transformátor 230 V). Hlavním problém této konfigurace spočívá v tom, že konektor výstupu 
napájení s 5 vývody modulu VG4-PSU1 nebo VG4-PSU2 neodpovídá vstupu napájení se 
3 vývody modulu napájení VG4-PA0. Na níže uvedeném obrázku jsou znázorněny:
– Modul napájení VG4-PSU1/VG4-PSU2
– Napájení z elektrické sítě připojené ke konektoru P101 a zemnicímu šroubu
– Vodiče pro výstup napájení 24 V AC připojené k vývodům konektoru P107 pro napájení 

modulu vyhřívání

Technické údaje pojistek

Volty XF101 Hlavní 
napájecí vedení

XF102 Kamera XF103 Modul 
vyhřívání

24 V T 5,0 A T 2,0 A T 3,15 A

115 V T 1,6 A T 2,0 A T 3,15 A

230 V T 0,8 A T 2,0 A T 3,15 A

Číslo Konektor Vývod 1 Vývod 2 Vývod 3 Vývod 4 Vývod 5 Vývod 6

Zem Zemnicí šroub

P101 Vstup napájení 

115/230 V AC 

nebo 24 V AC

Pro fázový 

vodič

Nepřipoje

ný

Pro 

nulový 

vodič

P1051 Řízení systému 

s kopulovitým 

krytem (svazek 

vodičů ramena)

C–

(Biphase)

C+

(Biphase)

Uzemně

ní

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (–)

(RS-232/485)

Signálov

á zem

P1061 Řídicí vstupy/

výstupy

C–

(Biphase)

C+

(Biphase)

Uzemně

ní

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (–)

(RS-232/485)

Signálov

á zem

P107 Napájení 24 V AC

(svazek vodičů 

ramena)

Systém 

s kopulovitý

m krytem

24 V AC

Systém 

s kopulovi

tým 

krytem

24 V AC

Uzemně

ní

Vyhřívání

(24 V AC)

Vyhřívání

(24 V AC)

1. Platí pouze pro systémy AutoDome řad VG5 600 a 100.
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Obrázek 2.5 Modul napájení VG4-PSU1/VG4-PSU2

Ke správnému připojení kabelů se vstupním vysokým napětím a výstupním nízkým napětím 
využijte tuto tabulku: 

Tabulka 2.2 Připojení modulu napájení VG4-PSU1/VG4-PSU2

1 Vstup napájení 120/230 V AC 5 Transformátor
2 Ochranný vodič 6 Průchodka s jmenovitou světlostí 15 mm (1/2") 

pro vstupní/výstupní elektroinstalační trubku
3 Konektor P101 7 Výstup napájení 24 V AC pro VG4-PA0
4 Konektor P107

Číslo Konektor Vývod 1 Vývod 2 Vývod 3 Vývod 4 Vývod 5 Vývo

d 6

Zem Zemnicí šroub

P101 Vstup napájení 115/

230 V AC

Pro fázový 

vodič

Nepřipoje

ný

Pro 

nulový 

vodič

P107 Výstup napájení 

24 V AC

Uzemněn

í

Vyhřívání

(24 V AC)

Vyhřívání

(24 V AC)
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1. Vedení vysokého napětí 115/230 V AC přiveďte průchodkou pro připojení 
elektroinstalační trubky na levé straně modulu. Modul napájení s transformátorem je 
dodáván s přepážkou, která odděluje levou stranu s vysokým napětím od pravé strany 
s nízkým napětím 24 V AC.

2. Zkraťte a ořízněte vodiče vysokonapěťového napájení 115/230 V AC a ochranný vodič tak, 
aby dosáhly k příslušným svorkám konektorů v modulu. Vodiče musí být dostatečně 
volné, ale nikoliv tak dlouhé, aby mohly být přiskřípnuty nebo aby překážely při zavírání 
krycích dvířek. 

3. Připojte přivedené vodiče vysokonapěťového napájení uvnitř modulu k dodané zástrčce 
pro napájení se třemi vývody. K objasnění těchto připojení využijte popis konektoru P101 
(viz Tabulka 2.2, Strana 21) a níže uvedený obrázek: 

Obrázek 2.6 Přívod napájení 115/230 V AC

4. Připevněte ochranný vodič k zemnicímu šroubu.
5. Připojením tří vodičů ke konektoru pro výstup napájení P107 veďte napájení 24 V AC do 

modulu napájení VG4-PA0.
a. První vodič připojte k vývodu 5 (HN: nulový vodič modulu vyhřívání) konektoru.
b. Druhý vodič připojte k vývodu 4 (HL: fázový vodič modulu vyhřívání) konektoru.
c. Třetí vodič připojte k vývodu 3 (uzemnění) konektoru.

K objasnění těchto připojení využijte popis konektoru P107 (viz Tabulka 2.2) a níže 
uvedený obrázek:

Obrázek 2.7 Výstup napájení 24 V AC

6. Veďte vodiče pro výstup napájení 24 V AC do modulu napájení VG4-PA0 přes průchodku 
pro připojení elektroinstalační trubky na levé straně modulu.

7. Zkraťte a ořízněte vodiče napájení 24 V AC a ochranný vodič tak, aby dosáhly 
k příslušným svorkám konektorů v modulu. Vodiče musí být dostatečně volné, ale nikoliv 
tak dlouhé, aby mohly být přiskřípnuty nebo aby překážely při zavírání krycích dvířek. 
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VAROVÁNÍ! 
Ujistěte se, zda jste připojili vodiče pro výstup napájení ke správným vývodům (HN a HL) 
konektoru pro modul vyhřívání P107. Pojistka napájení vyhřívacího modulu (XF103) snese 
vyšší proud (3,15 A) než pojistka napájení kamery (XF102) (2,0 A).
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8. Připojte přivedené vodiče napájení 24 V AC k dodané zástrčce pro napájení se třemi 
vývody v modulu podle níže uvedeného obrázku. 

Obrázek 2.8 Modul napájení VG4-PA0

9. Pokračujte v instalaci podle pokynů, které poskytuje Oddíl 2.6 Připevnění závěsného 
ramena k modulu napájení, Strana 24.

1 Přivedené vodiče napájení 24 V AC (z modulu napájení VG4-PSU1/VG4-PSU2)
2 Ochranný vodič
3 Konektor P101
4 Vodiče pro řídicí data a vstup a výstup videosignálů
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2.6 Připevnění závěsného ramena k modulu napájení
Čep spodního závěsu závěsného ramena je opatřen zarážkou, která udržuje závěs volný při 
připevňování ramena k modulu napájení. 
1. Stlačte čep spodního závěsu posunutím páčky čepu směrem dolů a otočením za zarážku 

čepu závěsu.

Obrázek 2.9 Vyrovnání závěsů závěsného ramena a modulu napájení

2. Stlačením páčky čepu horního závěsu směrem nahoru a jejím přidržením uvolněte horní 
závěs.

3. Udržujte oba čepy závěsů vysunuté a vyrovnejte horní a spodní závěsy závěsného ramena 
s protilehlými body na modulu napájení. Postup znázorňuje Obrázek 2.9, uvedený výše.

4. Po vyrovnání závěsů uvolněte čep horního závěsu, aby se zasunul do protilehlého závěsu 
na modulu napájení. Pak uvolněním čepu spodního závěsu ze zarážky čepu závěsu 
zajistěte závěsné rameno k modulu napájení.

POZNÁMKA! 
Oba čepy závěsů musí být zcela stlačené, aby se uvolnily závěsy závěsného ramena a bylo 
možné pokračovat další krokem.

VAROVÁNÍ! 
Pokud nejsou čepy závěsů závěsného ramena zcela zasunuty (zajištěny) do modulu napájení, 
může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Před uvolněním závěsného ramena buďte 
opatrní.
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2.7 Propojení v modulu napájení
Chcete-li zjistit polohu různých konektorů v modulu napájení a provést následující níže 
podrobně popsaná propojení, prostudujte si informace, které obsahuje Tabulka 2.2, Strana 21.

Obrázek 2.10 Připojení závěsného ramena k modulu napájení

1. Připevněte ochranný vodič (položka 1 na výše uvedeném obrázku) k zemnicímu šroubu na 
levé straně modulu napájení.

2. Připojte dříve instalovanou zástrčku se 6 vývody pro řídicí vstupy a výstupy do 
protilehlého konektoru P106 v modulu napájení. Jedná-li se o model s modulem vláknové 
optiky, není tento krok vyžadován, protože všechna řídicí data jsou odesílána přes optický 
kabel.

3. Připojte zástrčku se 6 vývody pro řídicí vodiče systému s kopulovitým krytem, která se 
nachází ve svazku vodičů s konektory závěsné části systému, do protilehlého konektoru 
P105 v modulu napájení. (U modelu opatřeného modulem vláknové optiky připojte 
zástrčku do konektoru P106.)

Řídicí data Koaxiální 
videokabel

Napájení 24 V AC Videokabel s nestíněnými 
kroucenými páry vodičů 
nebo kabel Ethernet
(Ethernet pouze pro řadu 

VG5 700)

Poplachové vstupy Poplachové 
výstupy

Relé Ukostřovací pásek

1 2 3 
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4. Připojte zástrčku s 5 vývody pro napájení 24 V AC systému s kopulovitým krytem, která se 
nachází ve svazku vodičů s konektory závěsné části systému, do protilehlého konektoru 
P107 odpovídající barvy na pravé straně modulu.

5. Chcete-li připojit poplachové vstupy a reléové výstupy, připojte konektor poplachových 
výstupů se 4 vývody, konektor poplachových vstupů se 6 vývody a konektor relé se 
7 vývody ze svazku vodičů s konektory závěsné části systému k jejich protilehlým 
konektorům, připevněným dříve k přivedeným poplachovým vodičům.

6. Připojte dříve instalovanou zástrčku pro vstup napájení se 3 vývody do protilehlého 
konektoru P101 na levé straně modulu.

7. Připojte dříve instalovaný konektor RJ45 přivedeného videokabelu k protilehlému 
konektoru ze svazku vodičů s konektory závěsné části systému. Pokyny pro připojení a 
technické údaje obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

8. Připevněte ukostřovací pásek závěsného ramena k modulu napájení. Pokyny obsahuje .
9. Po připojení svazku kabelů k modulu napájení otočte závěsné rameno, aby uzavřelo a 

utěsnilo modul napájení, a utáhněte dva šrouby s částečným přesahujícím závitem 
utahovacím momentem 10–12 Nm.

10. Pokyny pro pokračování postupu instalace systému VG5 AutoDome obsahuje 
Oddíl 2.9 Připevnění závěsné části systému k ramenu a utažení, Strana 32.

2.8 Instalace montážní desky VG4-A-ARMPLATE
Tato část poskytuje pokyny pro instalaci držáku pro montáž na stěnu, do rohu nebo na sloup 
s montážní deskou VG4-A-ARMPLATE místo s modulem napájení.

1. Pro instalaci do rohu:
a. Připevněte desku pro rohovou montáž do rohu stěn pomocí čtyř závrtných šroubů 

(nejsou součástí dodávky). 
b. Připevněte montážní desku k desce pro rohovou montáž pomocí čtyř šroubů 3/8 × 1-

3/4" s maticemi a pružnými podložkami (součást dodávky).

VAROVÁNÍ! 
Nepřipojujte konektor RJ45, pokud nepoužíváte kabel s nestíněnými kroucenými páry vodičů 
(UTP) pro přenos videosignálů nebo pro Ethernet.

POZNÁMKA! 
Po připojení všech vodičů zavřete krycí dvířka a utáhněte dva šrouby s částečným přesahujícím 
závitem na krycích dvířkách utahovacím momentem 10–12 Nm, aby byla zajištěna vodotěsnost 
modulu napájení.

POZOR! 
Napájení z elektrické sítě je nutné před připojením napájení k systému AutoDome 24 V AC vést 
přes transformátor 120/230 V AC (modul napájení VG4-PSU1 nebo VG4-PSU2).

VAROVÁNÍ! 
Je doporučeno použít závrtné šrouby o průměru 6,4 mm až 8 mm, které odolají síle pro 
vytržení 120 kg. Této síle pro vytržení musí odolat montážní materiál. Například dýhová 
překližka musí mít tloušťku minimálně 19 mm.
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2. Pro instalaci na sloup: 
Ocelové pásky dodané s držákem pro montáž na sloup vyhovují sloupům o průměru 100–
380 mm. K instalaci na sloup musíte použít páskovací nástroj (prodává se samostatně). 
Kromě toho si musíte opatřit pravoúhlou vývodku pro elektroinstalační trubku 
s jmenovitou světlostí 20 mm (3/4"), přes niž povedete vodiče, které připojíte 
k závěsnému ramenu.

a. Podle pokynů dodaných s páskovacím nástrojem připevněte desku pro montáž na 
sloup pevně ke sloupu. Chcete-li si objednat páskovací nástroj 
(označení součásti TC9311PM3T), obraťte se na obchodního zástupce společnosti 
Bosch.

b. Připevněte montážní desku k desce pro montáž na sloup pomocí čtyř šroubů 3/8 × 1-
3/4" s maticemi a pružnými podložkami (součást dodávky).

c. Odstraňte jedno z pryžových těsnění z montážní desky.
d. Po připevnění montážní desky (položka 1 na níže uvedeném obrázku) k desce pro 

montáž na sloup (položka 2) připojte pravoúhlou vývodku (položka 3) k montážní 
desce přes prázdný otvor pro elektroinstalační trubku, jak je znázorněno níže:

3. Ujistěte se, zda je montážní deska řádně připevněna.
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2.8.1 Připevnění závěsného ramena k montážní desce
Čep spodního závěsu závěsného ramena je opatřen zarážkou, která udržuje závěs volný při 
připevňování ramena k montážní desce.
1. Stlačte čep spodního závěsu posunutím páčky čepu směrem dolů a otočením za zarážku 

čepu závěsu.

Obrázek 2.11  Připojení závěsného ramena k montážní desce

2. Stlačením páčky čepu horního závěsu směrem nahoru a jejím přidržením uvolněte horní 
závěs.
Poznámka: Oba čepy závěsů musí být zcela stlačené, aby se uvolnily závěsy závěsného 
ramena a bylo možné pokračovat další krokem.

3. Udržujte nadále horní závěs volný a vyrovnejte horní a spodní závěsy závěsného ramena 
s protilehlými body na montážní desce. Postup znázorňuje Obrázek 2.11, uvedený výše.

4. Po vyrovnání závěsů uvolněte čep horního závěsu, aby se zasunul do protilehlého závěsu 
na montážní desce. Pak uvolněním čepu spodního závěsu ze zarážky čepu závěsu zajistěte 
závěsné rameno k montážní desce.
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2.8.2 Vedení vodičů a jejich připojení k modulu napájení
Na níže uvedeném obrázku jsou zobrazeny napájecí a řídicí kabely připojené k závěsnému 
ramenu:

Obrázek 2.12 Kabely závěsného ramena

Kabel Kabel
1 Ukostřovací pásek (černý) 5 Videokabel s nestíněnými kroucenými 

páry vodičů nebo kabel Ethernet (modrý)
(Ethernet pouze pro řadu VG5 700)

2 Napájení 24 V AC (červený) 6 Poplachové výstupy (bílý)
3 Reléové kontakty (žlutý) 7 Poplachové vstupy (šedý)
4 Koaxiální videokabel (černý) 8 Sériová komunikace (zelený)
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1. Veďte všechny přivedené vodiče přes jeden z průchodů ve spodní části montážní desky. 
Při montáži na sloup veďte všechny vodiče přes pravoúhlou vývodku.

2. Připevněte vodotěsnou ucpávku ke druhému průchodu.
3. Připevněte plochý konektor ukostřovacího pásku (položka 1 na níže uvedeném obrázku) 

k jednomu z plochých konektorů na vnitřní straně montážní desky.

Obrázek 2.13 Montážní deska – detail vnitřní strany

4. Připojte přivedené vodiče napájení 24 V AC do protilehlého konektoru vstupu napájení 
24 V AC s 5 vývody (dodáván se sadou montážní desky) pro systém s kopulovitým krytem 
a pro modul vyhřívání.

5. Připevněte plochý konektor ukostřovacího vodiče z protilehlého konektoru s 5 vývody 
k druhému plochému konektoru na vnitřní straně montážní desky (položka 1, 
Obrázek 2.13).

6. Připevněte protilehlý konektor vstupu napájení s 5 vývody k napájecímu kabelu 24 V AC 
(kabel 2) připojenému k závěsnému ramenu. 

7. Sejměte protilehlý konektor z kabelu reléových kontaktů (kabel 3).
8. Připojte přivedené vodiče reléových kontaktů k protilehlému konektoru. Poté znovu 

připevněte protilehlý konektor ke kabelu reléových kontaktů.
9. Připojte dříve instalovaný konektor RJ45 přivedeného videokabelu k videokabelu 

s nestíněnými kroucenými páry vodičů nebo kabelu Ethernet (kabel 5). Podrobné 
informace o vodičích a připojení obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, 
Strana 62.

10. Připojte výstupní poplachové vodiče k volným přívodům z kabelu poplachových výstupů 
se 4 vývody (kabel 6).

Číslo Popis
1 Ukostřovací příchytka se dvěma plochými konektory
2 Zemnicí příchytka s kabelovým okem
3 Průchozí otvory pro vstup vodičů
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11. Připojte vstupní poplachové vodiče k volným přívodům z kabelu poplachových vstupů se 
6 vývody (kabel 7).

12. Připevněte protilehlý konektor pro sériovou komunikaci se 6 vývody ke kabelu pro 
sériovou komunikaci (kabel 8).

13. Připojte ochranný vodič, pokud je k dispozici, do kabelového oka na vnitřní straně 
montážní desky. Viz Obrázek 2.13 uvedený výše.
Poznámka: Ochranný vodič není se sadou montážní desky VG4-A-ARMPLATE dodáván, 
jedná se o ukostření vytvořené v místě instalace.

14. Po připojení svazku kabelů k montážní desce otočte závěsné rameno, aby se uzavřelo, 
a utáhněte dva šrouby s částečným přesahujícím závitem utahovacím momentem 10–
12 Nm.

POZNÁMKA! Po připojení všech vodičů zavřete krycí dvířka a utáhněte dva šrouby 
s částečným přesahujícím závitem na krycích dvířkách utahovacím momentem 10–12 Nm.
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2.9 Připevnění závěsné části systému k ramenu a utažení

1. Nakloňte spodní část systému s kopulovitým krytem směrem k základně závěsného 
ramena a zasuňte montážní háček, jenž se nachází na horní straně krytu, přes zapuštěný 
čep závěsu ramena.

Obrázek 2.14 Připevnění závěsné části systému k ramenu

2. Lehce spusťte kryt systému s kopulovitým krytem, aby se montážní háček krytu usadil na 
čepu závěsu závěsného ramena, a umožnil tak otáčení systému s kopulovitým krytem 
kolem čepu.

POZNÁMKA! 
Před připevněním závěsného systému AutoDome vizuálně zkontrolujte konektory systému 
s kopulovitým krytem a ramena, zda není ucpán žádný z otvorů pro vývody a není ohnutý žádný 
vývod.

1 Nakloňte.
2 Zahákněte a spusťte.
2a Zapuštěný čep závěsu
2b Konektor systému s kopulovitým krytem
3 Otočte směrem dolů, aby se zasunul konektor systému s kopulovitým krytem.
4 Utáhněte dva upevňovací šrouby utahovacím momentem minimálně 10–12 Nm.

a

b
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3. Otočte kryt systému s kopulovitým krytem dolů do svislé polohy a jemně jej přitlačte 
směrem nahoru, aby se zasunul konektor na horní straně krytu.

4. Přidržujte závěsný kryt na místě a utáhněte dva upevňovací imbusové šrouby 5 mm na 
horní straně krytu utahovacím momentem 10–12 Nm.

POZOR! 
Pokud při otáčení krytu systému s kopulovitým krytem nebo zasouvání konektoru pocítíte 
jakýkoliv odpor, okamžitě přestaňte a začněte znovu.

POZOR! 
Pro zajištění řádného utěsnění mezi ramenem a krytem je nutné utáhnout dva upevňovací 
šrouby utahovacím momentem minimálně 10–12 Nm.
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3 Instalace držáků pro montáž na střešní parapet nebo 
na trubku

3.1 Vybalení
Při vybalování a manipulaci s tímto zařízením postupujte opatrně. Pokud se zdá, že některá 
součást byla během přepravy poškozena, ihned to oznamte dopravci.
Ověřte, zda dodávka obsahuje všechny součásti uvedené v následujícím seznamu součástí 
produktu. Pokud jakákoliv položka chybí, oznamte to obchodnímu zástupci nebo zástupci 
oddělení služeb zákazníkům společnosti Bosch Security Systems. Kontaktní informace 
obsahuje Oddíl 1.4 Podpora zákazníků a servis, Strana 12.
Originální lepenková krabice je nejbezpečnějším obalem pro přepravu jednotky a je nutné ji 
použít při odeslání jednotky zpět na opravu. Uschovejte ji pro případné budoucí použití.

3.1.1 Seznam součástí
Následující tabulka obsahuje seznam volitelných součástí, které můžete potřebovat pro 
připevnění závěsné části systému k sadám pro montáž na střešní parapet nebo na trubku:

3.1.2 Popis
V kapitole 3 je podrobně popsána instalace systému VG5 AutoDome na držák pro montáž na 
střešní parapet nebo na trubku. Veškeré odlišnosti při instalaci těchto dvou montážních 
systémů jsou zmíněny. Pokud instalujete závěsné rameno na stěnu, do rohu nebo na sloup, 
prostudujte si pokyny, které obsahuje Oddíl 2 Instalace na stěnu, do rohu nebo na sloup se 
závěsným ramenem.
Řada VG4-A-9230 jsou pevné držáky určené pro svislé zídky střešního parapetu. Jsou vyrobené 
z lehčeného hliníku s korozivzdornou povrchovou úpravou a lze je použít pro všechny kamery 
Bosch AutoDome až do jmenovitého zatížení 29 kg. Tyto držáky lze upevnit na vnitřní nebo 
vnější stranu parapetu a lze je otáčet, čímž usnadňují nastavení správné polohy a údržbu 
systému AutoDome.

Možnosti montáže Označení 
součástí

Držák pro montáž na parapet (střechu) s jedním z následujících modulů 
napájení:

VG4-A-9230

– Modul napájení s transformátorem 120 V AC
nebo transformátorem 230 V AC

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

Volitelný nástavec pro montáž držáku VG4-A-9230 na plochou střechu 
(není součástí dodávky)

LTC 9230/01

Držák pro montáž na trubku s jedním z následujících modulů napájení: VG4-A-9543

– Modul napájení s transformátorem 120 V AC
nebo transformátorem 230 V AC

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

Sada převodníku médií pro síť Ethernet s optickými kabely VG4-SFPSCKT
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3.1.3 Požadované nástroje 
– Imbusový klíč 5 mm (součást dodávky)
– Malé ploché šroubováky ~ 2,5 mm až 3,1 mm
– Střední plochý šroubovák
–   Křížové šroubováky č. 1 a 2
– Nástrčkový klíč a 9/16" nástavec pro nástrčkový klíč
– Klíč na trubky
– Spojka koaxiálních kabelů (pro instalaci modelu s modulem vláknové optiky)

3.2 Předinstalační kontrolní seznam
1. Určete umístění a vzdálenost pro modul napájení podle napětí a odběru proudu. 

Informace pro připojení vodičů a přípustné vzdálenosti obsahuje Oddíl 5 Standardy pro 
kabely a vodiče, Strana 62.

2. K připojení elektroinstalačních trubek k modulu napájení používejte pouze vodotěsné 
průchodky s deformovatelným profilem, schválené laboratořemi UL, aby do modulu 
nemohla proniknout voda. Musíte použít vodotěsné elektroinstalační trubky a průchodky, 
aby instalace vyhovovala standardům NEMA 4.

3. Nainstalujte předběžně veškerou kabeláž, včetně napájecích a řídicích kabelů, koaxiálních 
videokabelů, kabelů pro poplachové vstupy a výstupy, kabelů pro reléové vstupy a 
výstupy a optických kabelů. Informace o způsobech přenosu videosignálů a řídicích 
protokolů obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

4. Vyberte vhodný model systému VG5 AutoDome (pro vnitřní nebo venkovní použití) pro 
prostředí, v kterém bude používán.

5. Zakupte si vhodný montážní materiál k použití podle umístění systému AutoDome a 
aplikace.

POZNÁMKA! 
Napájecí kabeláž a kabeláž pro vstupní a výstupní signály musí být vedena samostatně 
v různých trvale uzemněných kovových instalačních trubkách.

VAROVÁNÍ! 
Externí propojovací kabely musí být instalovány v souladu s normami NEC, ANSI/NFPA70 (při 
použití v USA) nebo CEC, část I, CSA C22.1 (při použití v Kanadě) nebo v souladu s místními 
předpisy země (při použití ve všech ostatních zemích).
Jako součást elektroinstalace budovy je vyžadována ochrana odboček vedení, která zahrnuje 
schválený dvoupólový jistič 20 A nebo pojistky s jmenovitými hodnotami odpovídajícími 
příslušným odbočkám. Do elektroinstalace musí být začleněno snadno přístupné dvoupólové 
odpojovací zařízení s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.

POZOR! 
Pro montáž zvolte pevné místo, aby nedocházelo k nepřiměřeným otřesům kamery AutoDome.
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3.3 Montáž modulu napájení
Před montáží modulu napájení se rozhodněte, zda jej připojíte přes otvory ve spodní nebo 
zadní části modulu. Při připojení modulu přes otvory v zadní části přemístěte před jeho 
montáží dvě utěsňující ucpávky do otvorů ve spodní části.

Obrázek 3.1 Modul napájení pro montáž na stěnu s volitelným okrajovým krytem

1. K určení polohy čtyř montážních otvorů pro modul napájení použijte šablonu pro montáž 
na stěnu, která je dodána v krabici s modulem. 

2. Vyvrtejte čtyři otvory pro upevňovací prvky. Při instalaci mimo budovu naneste kolem 
každého otvoru v montážním povrchu těsnicí materiál odolný proti povětrnostním vlivům.

3. Umístěte modul napájení do volitelného okrajového krytu.
4. Připevněte modul napájení ke stěně pomocí čtyř korozivzdorných závrtných šroubů 

z nerezové oceli (nejsou součástí dodávky).

5. Připevněte vodotěsné průchodky (nejsou součástí dodávky) pro připojení trubek 
s jmenovitou světlostí 20 mm (3/4") do otvorů v modulu napájení. Těmito průchodkami 
přivedete napájecí vodiče a vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat.

POZNÁMKA! 
Pro otvory ve spodní a zadní části modulu použijte průchodky s jmenovitou světlostí 20 mm 
(3/4"). Pro otvory v bočních stranách použijte průchodky s jmenovitou světlostí 15 mm (1/2"). 
Postup znázorňuje Oddíl 3.1.1 Seznam součástí, Strana 34.

POZNÁMKA! 
Je doporučeno použít závrtné šrouby o průměru 6,4 mm až 8 mm, které odolají síle pro 
vytržení 120 kg.
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3.3.1 Připevnění krycích dvířek 
1. Stlačte čep spodního závěsu posunutím páčky čepu směrem dolů a pak jej otočte za 

zarážku čepu závěsu. Krycí dvířka modulu napájení jsou opatřena zarážkou čepu závěsu, 
která udržuje uvolněný spodní závěs při připevňování dvířek.

Obrázek 3.2 Vyrovnání závěsů krycích dvířek a modulu napájení

2. Stlačením páčky čepu horního závěsu směrem ven a jejím přidržením v této poloze 
uvolněte horní závěs.
Poznámka: Oba čepy závěsů musí být zcela stlačené, aby se uvolnily vnitřní závěsy 
krycích dvířek a bylo možné pokračovat další krokem.

3. Přidržujte vysunutý čep horního závěsu, umístěte krycí dvířka k modulu napájení a 
vyrovnejte jejich závěsy. 

4. Po vyrovnání závěsů uvolněte horní čep, aby se zasunul do protilehlého závěsu na modulu 
napájení. Pak uvolněním čepu spodního závěsu ze zarážky čepu závěsu dokončete 
připevnění krycích dvířek k modulu napájení.

1 Modul napájení 5 Přidržujte vysunutý čep závěsu
2 Krycí dvířka 6 Uvolněný závěs
3 Vyrovnejte horní závěs 7 Zarážka čepu závěsu
4 Vyrovnejte spodní závěs
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POZNÁMKA! 
Po připojení všech vodičů zavřete krycí dvířka a utáhněte dva šrouby s částečným přesahujícím 
závitem na krycích dvířkách utahovacím momentem 10–12 Nm, aby byla zajištěna vodotěsnost 
modulu napájení.
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3.4 Vedení vodičů a připojení konektorů
Napájecí vodiče musí být přivedeny z levé strany (při pohledu zepředu) modulu napájení 
v samostatné elektroinstalační trubce. Všechny vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat a 
poplachové vodiče musí být přivedeny druhou elektroinstalační trubkou z pravé strany 
modulu. Způsoby přenosu videosignálů a dat a technické údaje vodičů obsahuje 
Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

3.4.1 Způsoby vedení vodičů
K dispozici jsou dva možné způsoby vedení vodičů pro přenos videosignálů a řídicích dat a 
poplachových vodičů:
– Prvním je vedení vodičů pro přenos videosignálů a řídicích dat a poplachových vodičů 

přes průchodku pro připojení elektroinstalační trubky na pravé straně (při pohledu 
zepředu) modulu napájení a z modulu k desce rozhraní systému AutoDome. 

Obrázek 3.3 Modul napájení VG4-A-PSU1 nebo VG4-A-PSU2

VAROVÁNÍ! 
Externí propojovací kabely musí být instalovány v souladu s normami NEC, ANSI/NFPA70 (při 
použití v USA) nebo CEC, část I, CSA C22.1 (při použití v Kanadě) nebo v souladu s místními 
předpisy země (při použití ve všech ostatních zemích).
Jako součást elektroinstalace budovy je vyžadována ochrana odboček vedení, která zahrnuje 
schválený dvoupólový jistič 20 A nebo pojistky s jmenovitými hodnotami odpovídajícími 
příslušným odbočkám. Do elektroinstalace musí být začleněno snadno přístupné dvoupólové 
odpojovací zařízení s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.

1 Vstup napájení 120/230 V AC 5 Koaxiální kabel, videokabel s nestíněnými 
kroucenými páry vodičů nebo kabel Ethernet
(Ethernet pouze pro řadu VG5 700)

2 Konektor P101 6 Řídicí vodič
3 Uzemnění 7 Výstup napájení 24 V AC
4 Transformátor 8 Konektor P107
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– Druhým způsobem je vedení vodičů pro přenos videosignálů a řídicích dat a 
poplachových vodičů přímo k desce rozhraní s vynecháním modulu napájení. V modulu 
napájení můžete připojit pouze napájecí vodiče.

Obrázek 3.4 Modul napájení VG4-A-PSU1 nebo VG4-A-PSU2 připojený k desce rozhraní pro zasunutí 

do trubky

VG4-A-PSU1/VG4-A-PSU2 Deska rozhraní pro zasunutí do trubky
1 Vstup napájení 120/230 V AC 7 Konektor P101
2 Konektor P101 8 Konektor P107
3 Uzemnění 9 Vstup napájení 24 V AC (pro systém AutoDome)
4 Transformátor 10 Uzemnění
5 Výstup napájení 24 V AC 11 Vstup napájení 24 V AC (pro systém AutoDome)
6 Konektor P107 12 Vstup napájení 24 V AC (pro modul vyhřívání)

13 Vstup napájení 24 V AC (pro modul vyhřívání)
14 Napájení systému AutoDome
15 Napájení modulu vyhřívání

GND TXD  RXD           C+     C-GND TXD  RXD           C+     C-

P101

P106 P105

P
10

7

X
F1

02
X

F1
03

X
F1

01

5
 4

 3
 2

 1

JJJ1
03

J102

J101

(LED)

H
TR

   
   

   
   

   
   

D
O

M
E

24V    NC     24V

(F
U

SE
)

(F
U

SE
)

(F
U

SE
)

BNC

J1
0

2
P

1
0

7
P

1
0

1

P
1

0
2

P
1

0
3

P
1

0
4

P106

J101

AGND
A7
A6
A5
A4
A3

AGND
OUT 3
OUT 2
OUT 1

P
1

0
5



40 cs | Instalace držáků pro montáž na střešní parapet nebo na trubku AutoDome 700 Series IP PTZ Camera

F.01U.215.779 | 1.0 | 2011.07 Installation Manual Bosch Security Systems, Inc.

3.4.2 Připojení vodičů k modulu napájení
1. Vedení vysokého napětí 115/230 V AC přiveďte průchodkou pro připojení 

elektroinstalační trubky na levé straně modulu.

2. Zkraťte a ořízněte vodiče vysokonapěťového napájení 115/230 V AC a ochranný vodič tak, 
aby dosáhly k příslušným svorkám konektorů v modulu. Vodiče musí být dostatečně 
volné, ale nikoliv tak dlouhé, aby mohly být přiskřípnuty nebo aby překážely při zavírání 
krycích dvířek. Informace o umístění konektorů obsahuje Oddíl 3.1.1 Seznam součástí, 
Strana 34.

3. Připojte přivedené vodiče vysokonapěťového napájení uvnitř modulu k dodané zástrčce 
pro napájení se třemi vývody. Viz Tabulka 3.1, Strana 42, konektor P101.

4. Veďte kabel Ethernet ven na místo, kde bude připevněn systém AutoDome. Technické 
údaje obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

5. Veďte nízkovýkonové vodiče pro napájení 24 V AC z pravé strany modulu napájení na 
místo, kde bude připevněn systém AutoDome. Připevněte konce vodičů uvnitř modulu 
k dodané zástrčce s 5 vývody pro napájení systému s kopulovitým krytem napětím 
24 V AC. Viz Tabulka 3.1, Strana 42, konektor P107.

POZNÁMKA! 
Modul napájení s transformátorem je dodáván s přepážkou, která odděluje levou stranu 
s vysokým napětím od pravé strany s nízkým napětím 24 V AC.

POZNÁMKA! 
Všechny vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat a poplachové vodiče buď procházejí 
modulem napájení, nebo jsou vedeny mimo tento modul a jsou připojeny přímo k desce 
rozhraní pro zasunutí do trubky.
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3.4.3 Připojení modulu napájení
Na následujícím obrázku je podrobně znázorněn modul napájení pro montáž na střechu nebo 
trubku a jsou uvedeny technické údaje pojistek.

1 Zemnicí šroub 5 Vstup napájení
2 Transformátor (režimy 115/

230 V AC)
6 Vstup/výstup, průchodka s jmenovitou světlostí 

15 mm (1/2")
3 Vstupy/výstupy pro systém 

s kopulovitým krytem
7 Vstup pro napájení, průchodka s jmenovitou 

světlostí 20 mm (3/4")
4 Napájení 24 V AC desky rozhraní 

systému s kopulovitým krytem
8 Řídicí data a vstup/výstup videosignálů, 

průchodka s jmenovitou světlostí 20 mm (3/4")
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VAROVÁNÍ! 
Výměnu pojistky by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Pojistku je nutné 
nahradit stejným typem pojistky.

Technické údaje pojistek

Volty XF101 Hlavní 
napájecí vedení

XF102 Kamera XF103 Modul 
vyhřívání

24 V T 5,0 A T 2,0 A T 3,15 A

115 V T 1,6 A T 2,0 A T 3,15 A

230 V T 0,8 A T 2,0 A T 3,15 A
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Následující tabulka obsahuje seznam konektorů modulu napájení:

Tabulka 3.1 Připojení modulu napájení

3.5 Instalace držáku pro montáž na střešní parapet VG4-A-9230
V této části je podrobně popsán postup při instalaci držáku pro montáž na střešní parapet. 
Pokyny pro instalaci držáku pro montáž na trubku obsahuje Oddíl 3.6 Instalace držáku pro 
montáž na trubku VG4-A-9543, Strana 45.

Obrázek 3.5 Držák pro montáž na střešní parapet VGA-A-9230

Číslo Konektor Vývod 1 Vývod 2 Vývod 3 Vývod 4 Vývod 5 Vývod

6

Zem Zemnicí šroub

P101 Vstup napájení 

115/230 V AC nebo 

24 V AC

Pro fázový 

vodič

Nepřipoje

ný

Pro 

nulový 

vodič

P1051 Řízení systému 

s kopulovitým 

krytem (model 

s modulem 

vláknové optiky)

C–

(Biphase)

C+

(Biphase)

Uzemnění RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (–)

(RS-232/485)

Signálo

vá zem

P1061 Řídicí vstupy/

výstupy

(volitelné)

C–

(Biphase)

C+

(Biphase)

Uzemnění RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (–)

(RS-232/485)

Signálo

vá zem

P107 Napájení 24 V AC 

do zástrčky 

systému 

s kopulovitým 

krytem

Systém 

s kopulovit

ým krytem

24 V AC

Systém 

s kopulovi

tým 

krytem

24 V AC

Uzemnění Vyhřívání

(24 V AC)

Vyhřívání

(24 V AC)

1. Platí pouze pro systémy AutoDome řad VG5 600 a 100.
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1. Určete místo na střešní zídce pro systém AutoDome a použijte konzolu pro montáž na 
parapet jako šablonu k určení polohy děr.

2. Podle potřeby připravte montážní povrch pro použitý typ upevňovacích prvků vyvrtáním 
otvorů pro ukotvení.

Obrázek 3.6 Konzola pro montáž na parapet a nástavec střešního držáku

POZNÁMKA! Nechejte pod konzolou pro montáž na parapet dostatečný prostor pro vedení 
vodičů pro přenos videosignálů a řídicích dat a poplachových vodičů ramenem držáku pro 
montáž na parapet. U určitých instalací může být nutné při otáčení ramene držáku pro montáž 
systému AutoDome na parapet do požadované polohy zvednout držák tak, aby překonal horní 
okraj zídky. Zajistěte dostatečnou vůli vodičů, aby bylo možné otočit rameno trubky nad 
střechu a zpět, pokud je vyžadována údržba kamery.

1 Rameno trubky 4 Kolem každého otvoru pro upevňovací prvek 
naneste těsnicí materiál

2 Konzola pro montáž na parapet 5 Nástavec střešního držáku
3 Šroub s šestihrannou hlavou 3/8-16 

SS (součást dodávky)
6 Použijte minimálně šest upevňovacích prvků 

(nejsou součástí dodávky). Na obrázku je 
zobrazeno 8 otvorů pro upevňovací prvky.

POZNÁMKA! 
Upevňovací prvky nejsou dodávány se sadou pro montáž na střešní parapet, protože závisí na 
materiálu, na který bude sada připevněna. Materiál musí snést sílu pro vytržení minimálně 
275 kg. Například dýhová překližka musí mít tloušťku minimálně 19 mm. Upevňovacími prvky 
mohou být šrouby s maticí, závrtné šrouby nebo kotevní šrouby. Všechny upevňovací prvky 
musí být vyrobeny z korozivzdorné nerezové oceli a musí mít průměr 10 mm.
Všechny šrouby s maticemi musí projít skrz celý montážní povrch a musí být zajištěné plochou 
podložkou, pružnou podložkou a maticí. Všechny závrtné šrouby musí být ukotveny do betonu 
nebo přivařeny k ocelové desce na druhé straně parapetové zídky. Kotevní šrouby lze použít 
pro neprůchozí konstrukce, u kterých není přístup ze zadní strany.
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3. Kolem každého otvoru pro upevňovací prvek v montážním povrchu naneste těsnicí 
materiál odolný proti povětrnostním vlivům.

4. Připevněte konzolu pro montáž na parapet pomocí minimálně šesti upevňovacích prvků 
z nerezové oceli, tří na každé straně (konzola je opatřena osmi otvory). Dbejte na to, 
abyste upevňovací prvky příliš neutáhli, protože může dojít ke stržení závitů. Chcete-li 
držák pro montáž na parapet připevnit na plochou střechu, připevněte ke střeše 
doplňkový nástavec střešního držáku LTC 9230/01 a pak k tomuto nástavci připevněte 
konzolu pro montáž na parapet.

5. Zasuňte rameno tyče pro montáž na parapet do montážní konzoly až k spodnímu okraji 
konzoly.

6. Vyjměte záslepku z přední strany ramene a protáhněte vodiče pro přenos videosignálů a 
řídicích dat a napájecí vodiče skrz rameno trubky, od spodního k přednímu konci.

Obrázek 3.7 Držák pro montáž na parapet VG4-A-9230

7. Zahněte zpět vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat a napájecí vodiče u předního 
konce ramene a protáhněte je dolů svislou trubkou. Pak vraťte zpět záslepku.

8. Obalte závit na svislé trubce alespoň pěti vrstvami teflonové pásky.
9. Naneste dodaný těsnicí materiál pro závity na závit na svislé trubce:

– Přesvědčte se, zda je celý povrch čistý a suchý.
– Naneste vrstvu těsnicího materiálu kolem celého obvodu vnějšího závitu. 
– Zatlačte lepidlo do závitu, aby řádně vyplnilo všechny mezery.

1 Záslepka s O kroužkem
2 Rameno tyče pro montáž na parapet
3 Zaslepovací šroub 1/4-20 SS
4 Svislá trubka
5 Šroub 10-24 SS s kónickou hlavou
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10. Našroubujte patici systému s kopulovitým krytem na svislou trubku a pevně ji utáhněte. 
Prohlédněte si níže uvedený obrázek.

Obrázek 3.8 Připevnění patice systému s kopulovitým krytem

11. Nanesením vrstvy těsnicího materiálu silikon RTV kolem spoje svislé trubky a patice 
systému s kopulovitým krytem utěsněte veškeré mezery mezi svislou trubkou a paticí. 

12. Přejděte na Oddíl 3.7 Připojení vodičů k desce rozhraní pro zasunutí do trubky, Strana 47.

3.6 Instalace držáku pro montáž na trubku VG4-A-9543
V této části je podrobně popsán postup při instalaci držáku pro montáž na trubku VG4-A-9543. 
Pokyny pro instalaci držáku pro montáž na střešní parapet obsahuje Oddíl 3.5 Instalace držáku 
pro montáž na střešní parapet VG4-A-9230.

VAROVÁNÍ! 
Patici systému s kopulovitým krytem musíte šroubovat na svislou trubku, dokud nebude 
utažená. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nebo k vážnému či smrtelnému zranění.

1 Těsnicí materiál pro závity nebo páska
2 Patice systému s kopulovitým krytem

POZNÁMKA! 
Ke zvýšení stability ramena pro montáž na parapet použijte kotevní lano. Nahraďte 1/4" 
zaslepovací šroub za 1/4" šroub s okem z nerezové oceli (není součástí dodávky). Provlečte 
kotevní lano okem šroubu a oba konce připevněte ke kotevním bodům na střeše. Pokyny 
obsahuje Obrázek 3.7, Strana 44.

POZNÁMKA! 
Zákazník musí dodat trubku s jmenovitou světlostí 38 mm (1-1/2") a závitem na obou koncích, 
dlouhou minimálně 12,7 cm.
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Obrázek 3.9 Držák pro montáž na trubku

1. Před instalací příruby pro upevnění horní strany trubky zkontrolujte, zda je ve stropu 
nebo v montážní konstrukci odpovídající otvor pro protažení vodičů.

2. Připevněte přírubu pro trubku s dodaným plochým těsněním ke stropu nebo jiné nosné 
konstrukci pomocí čtyř upevňovacích prvků s průměrem 10 mm. 

3. Připevněte trubku (není součástí dodávky) k přírubě pro upevnění horní strany trubky.

4. Veďte napájecí vodiče, vodiče pro přenos videosignálů a řídicích dat a poplachové vodiče 
dolů přírubou pro upevnění horní strany trubky a trubkou.

5. Obalte závit alespoň pěti vrstvami teflonové pásky.
6. Naneste dodaný těsnicí materiál pro závity na závit na trubce. 

– Přesvědčte se, zda je celý povrch čistý a suchý.
– Naneste vrstvu těsnicího materiálu kolem celého obvodu vnějšího závitu. 
– Zatlačte lepidlo do závitu, aby řádně vyplnilo všechny mezery.

7. Našroubujte patici systému s kopulovitým krytem na svislou trubku a pevně ji utáhněte, 
abyste zabránili netěsnostem. Pokyny obsahuje Obrázek 3.9, Strana 46.

1 Ploché těsnění
2 Příruba
3 Patice

 
      5 in.
12.7 cm

min.

POZNÁMKA! 
Každý upevňovací prvek musí snést sílu pro vytržení minimálně 275 kg. Této síle pro vytržení 
musí odolat montážní materiál. Například dýhová překližka musí mít tloušťku minimálně 
19 mm.

VAROVÁNÍ! 
Trubku musíte šroubovat do příruby pro upevnění horní strany trubky, dokud nebude utažená. 
Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nebo k vážnému či smrtelnému zranění.

VAROVÁNÍ! 
Patici systému s kopulovitým krytem musíte šroubovat na trubku, dokud nebude utažená. 
Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nebo k vážnému či smrtelnému zranění.
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3.7 Připojení vodičů k desce rozhraní pro zasunutí do trubky
Tato část poskytuje pokyny pro připojení vodičů a kabelů k desce rozhraní pro zasunutí do 
trubky podle níže uvedeného obrázku. Doporučení pro kabely a připojení vodičů a technické 
údaje obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

Obrázek 3.10 Připojení desky rozhraní pro zasunutí do trubky
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Čísl
o

Popis Konektor Průměr 
vodiče

Vývod Popis

1 Modul rozhraní pro zasunutí do 
trubky

2 Vstup pro koaxiální videokabel J102
3 Konektor poplachových vstupů se 

6 vývody (3–7)
P103

4 Konektor poplachových výstupů se 
4 vývody (1–3)

P102

5 Rezistor 100 Ω P105
6 Datové vstupy/výstupy P105 AWG 26–16 1 Biphase (C–)

2 Biphase (C+)
3 Uzemnění
4 RXD +
5 TxD –
6 Signálová zem

7 Poplachové vstupy (sledované 
pomocí zakončovacího rezistoru, 
1–2)

P104 AWG 26–16 7 Zem
6 Poplach 2
5 Poplach 1
4 Uzemnění

8 Reléový výstup P104 AWG 26–16 3 Normálně sepnutý
2 Společný
1 Normálně rozpojený

9 Napájení systému s kopulovitým 
krytem

P101 AWG 18–14 3 24 V AC pro systém 
s kopulovitým 
krytem

2 Uzemnění
1 24 V AC pro systém 

s kopulovitým 
krytem

10 Napájení modulu vyhřívání P107 AWG 18–14 2 24 V AC pro modul 
vyhřívání

1 24 V AC pro modul 
vyhřívání

11 Konektor RJ45 pro Ethernet nebo 
videokabel s nestíněnými 
kroucenými páry vodičů
(Ethernet pouze pro řadu VG5 700)

J101

12 Do systému AutoDome
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3.7.1 Připojení vodičů k desce rozhraní pro zasunutí do trubky
Deska rozhraní pro zasunutí do trubky obsahuje všechny konektory pro řídicí, datové a 
napájecí vodiče a vodiče pro přenos obrazu. Proveďte řádně připojení podle následujících 
pokynů.

1. Připevněte zástrčku konektoru RJ45 ke kabelu Ethernet a připojte ji do protilehlého 
konektoru J101 na desce rozhraní pro zasunutí do trubky.

2. Připojte vodiče pro vstup a výstup řídicích dat k odpovídajícím svorkám konektoru P105 
na desce pro zasunutí do trubky. Tato připojení znázorňuje Obrázek 3.10, Strana 47.

3. Připojte vodiče pro napájení 24 V AC ke konektoru P101 na desce rozhraní pro zasunutí 
do trubky. Pokud použitý model obsahuje vyhřívání, připojte vodiče pro napájení vyhřívání 
24 V AC ke konektoru P107.

4. Chcete-li připojit poplachové vstupy a výstupy, připojte příslušné poplachové vodiče 
k dodané zástrčce konektoru poplachových vstupů s 6 vývody a zástrčce konektoru 
poplachových výstupů se 4 vývody s volnými přívody. Pak připojte zástrčky do 
protilehlých konektorů P103 a P102 na desce rozhraní pro zasunutí do trubky.

Obrázek 3.11 Zástrčky poplachových a reléových konektorů

VAROVÁNÍ! 
Použijte výhradně napájecí zdroj 24 V AC vyhovující třídě 2.

VAROVÁNÍ! 
Nepřipojujte konektor RJ45, pokud nepoužíváte kabel s nestíněnými kroucenými páry vodičů 
(UTP) pro přenos videosignálů nebo pro Ethernet. Toto připojení způsobí deformaci obrazu.

POZOR! 
Chcete-li chránit systém AutoDome před poškozením nízkými teplotami, zajistěte, aby byly ke 
konektoru P101 připojeny vodiče pro napájení 24 V AC modulu vyhřívání.
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5. Chcete-li připojit sledované poplachové vodiče a relé, připojte odpovídající vodiče 
k příslušným svorkám konektoru P104 na desce rozhraní pro zasunutí do trubky (viz výše 
uvedený Obrázek 3.11). Kromě toho další podrobné informace o připojení poplachových 
vodičů a vodičů relé obsahuje Oddíl 6 Připojení poplachových vodičů a relé, Strana 65.
Poznámka: U horního okraje desky rozhraní se nachází otvor, jenž je určen k přivázání 
vodičů k desce s plošnými spoji stahovací páskou pro kabely.

6. Zasuňte desku rozhraní do svislé trubky a utažením tří pojistných šroubů upevněte desku 
k patici systému s kopulovitým krytem.

Obrázek 3.12 Připevnění desky rozhraní pro zasunutí do trubky k patici systému s kopulovitým krytem

1 Konektor 
poplachových výstupů 
se 4 vývody (P102)

2 Konektor poplachových 
vstupů se 6 vývody (P103)

3 Reléový konektor se 7 vývody (P104)

Vývod Popis Vývod Popis Vývod Popis
1 Poplachový výstup 1 1 Poplachový vstup 3 1 Poplachový výstup 4, normálně rozpojený
2 Poplachový výstup 2 2 Poplachový vstup 4 2 Poplachový výstup 4, COM
3 Poplachový výstup 3‡ 3 Poplachový vstup 5 3 Poplachový výstup 4, normálně sepnutý
4 Zem pro poplachové 

vodiče
4 Poplachový vstup 6 4 Uzemnění

5 Poplachový vstup 7 5 Analogový poplach 1
6 Zem pro poplachové vodiče 6 Analogový poplach 2

7 Zem

POZOR! 
Dbejte na to, abyste při utahování pojistných šroubů desky rozhraní pro zasunutí do trubky 
nestrhli závity.

1 Deska rozhraní
2 Pojistné šrouby (3)
3 Šrouby pro připevnění závěsné části systému (2)
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3.8 Připevnění závěsné části systému k trubce a utažení
1. Před připevněním závěsné části systému vizuálně zkontrolujte konektory závěsného 

systému s kopulovitým krytem a desky rozhraní, zda není ucpán žádný z otvorů pro 
vývody a není ohnutý žádný vývod.

2. Nakloňte dostatečně závěsnou část systému, aby bylo možné zasunout montážní háček, 
jenž se nachází na horní straně krytu, přes zapuštěný čep závěsu patice systému 
s kopulovitým krytem.

Obrázek 3.13 Připevnění závěsné části systému ke střešnímu držáku nebo držáku pro montáž na 

trubku

1 Nakloňte systém s kopulovitým krytem
2 Zahákněte a spusťte
2a Patice systému s kopulovitým krytem
2b Zapuštěný čep závěsu
2c Konektor systému s kopulovitým krytem
3 Otočte směrem dolů, aby se zasunul konektor systému s kopulovitým krytem
4 Utáhněte dva upevňovací šrouby utahovacím momentem minimálně 10–12 Nm

a

b

c
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3. Lehce spusťte závěsnou část systému, aby do sebe zapadly háček systému s kopulovitým 
krytem a čep závěsu patice systému s kopulovitým krytem, a bylo tak možné otáčet 
systém kolem čepu závěsu.

4. Otočte kryt systému s kopulovitým krytem dolů do svislé polohy a jemně jej přitlačte 
směrem nahoru, aby se zasunul konektor na horní straně krytu.

5. Držte kryt pevně na místě a střídavě shora utahujte dva upevňovací imbusové šrouby 
5 mm utahovacím momentem 10–12 Nm.

6. Při instalaci držáku pro montáž na střešní parapet otočte rameno tak, aby byl systém 
AutoDome natočen mimo střechu do požadované polohy.

7. Utažením tří 10mm šroubů se šestihrannou hlavou z nerezové oceli v konzole zajistěte 
rameno pro montáž na parapet v požadované poloze. Postup znázorňuje Obrázek 3.13, 
Strana 51.

3.9 Propojení v modulu napájení
Následující postup se odvolává na Obrázek 3.6, Strana 43, který umožňuje určit polohu různých 
konektorů v modulu a řádně provést připojení.
1. Připevněte ochranný vodič k zemnicímu šroubu na levé straně modulu.
2. Připojte dříve instalovanou zástrčku pro napájení 24 V AC systému s kopulovitým krytem 

do protilehlého konektoru P107 na pravé straně modulu.
3. Připojte dříve instalovanou zástrčku se 3 vývody pro vstup napájení 115/230 V AC do 

protilehlého konektoru P101 na levé straně modulu.

POZOR! 
Pokud při otáčení krytu systému s kopulovitým krytem nebo zasouvání konektoru pocítíte 
jakýkoliv odpor, okamžitě přestaňte a začněte znovu.

POZOR! 
Pro zajištění řádného utěsnění mezi ramenem a krytem je nutné utáhnout dva upevňovací 
šrouby utahovacím momentem minimálně 10–12 Nm.

POZOR! 
Neutahujte šrouby nadměrně. Maximální utahovací moment je 34 Nm.
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4 Instalace do stropu

4.1 Vybalení
Při vybalování a manipulaci s tímto zařízením postupujte opatrně. Pokud se zdá, že některá 
součást byla během přepravy poškozena, ihned to oznamte dopravci.
Ověřte, zda dodávka obsahuje všechny součásti uvedené v následujícím seznamu součástí 
produktu. Pokud jakákoliv položka chybí, oznamte to obchodnímu zástupci nebo zástupci 
oddělení služeb zákazníkům společnosti Bosch Security Systems. Kontaktní informace 
obsahuje Oddíl 1.4 Podpora zákazníků a servis, Strana 12.
Originální lepenková krabice je nejbezpečnějším obalem pro přepravu jednotky a je nutné ji 
použít při odeslání jednotky zpět na opravu. Uschovejte ji pro případné budoucí použití.

4.1.1 Seznam součástí
Následující tabulka poskytuje seznam součástí obsažených v baleních pro montáž do stropu.

4.1.2 Popis
V této kapitole je podrobně popsána instalace systému AutoDome do stropu. Kamera 
AutoDome pro montáž do stropu je vhodná pro použití v prostorech s normálním vzduchem. 
Pokyny pro tyto specifické instalace obsahuje Oddíl 2 Instalace na stěnu, do rohu nebo na sloup 
se závěsným ramenem nebo Oddíl 3 Instalace držáků pro montáž na střešní parapet nebo na 
trubku.

4.1.3 Požadované nástroje
– Ploché šroubováky ~ 2,5 mm až 3,1 mm
– Číslo Křížový šroubovák č. 2
– Vhodný nástroj pro vyříznutí otvoru do sádrokartonu nebo stropní desky
– Kleště

4.2 Předinstalační kontrolní seznam
1. Určete umístění a vzdálenost pro modul napájení podle napětí a odběru proudu. 

Technické údaje obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.
2. Nainstalujte předběžně veškerou kabeláž, včetně napájecích a řídicích kabelů, 

videokabelů, kabelů pro poplachové vstupy a výstupy, kabelů pro reléové vstupy a 
výstupy a optických kabelů. 

3. Pro instalaci do stropu je vyžadována vzduchová mezera nad stropem minimálně 216 mm.

POZNÁMKA! 
Pokud je vyžadováno, aby aplikace systému AutoDome řady VG5 připevněného do stropu 
vyhovovala krytí IP54, musíte si pořídit volitelnou sadu těsnění VGA-IP54K-IC a postupovat 
podle pokynů dodaných se sadou.

Montáž do stropu

Počet Položka Označení součásti

1 Modul rozhraní VG4-S-BIM

1 Sada podpůrné vyztužovací sestavy (je nutné ji zakoupit 
samostatně)

VJR-A3-SP

VAROVÁNÍ! 
Použít lze pouze napájení 24 V AC vyhovující třídě 2.
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4.3 Rozměry

Obrázek 4.1 Rozměrový nákres pro montáž do stropu

4.4 Příprava sádrokartonového stropu pro instalaci
1. Vyberte požadované místo pro montáž systému s kopulovitým krytem.
2. Použijte základovou desku výztuhy jako šablonu a vyřízněte do stropu otvor o průměru 

200 mm s tolerancí ± 2,2 mm pomocí pilky na sádrokarton nebo lupénkové pilky. Další 
pokyny obsahuje Oddíl 4.6 Připojení modulu rozhraní, Strana 56.

4.5 Příprava zavěšeného podhledu pro instalaci
K instalaci stropního krytu systému AutoDome do zavěšeného nebo samonosného podhledu 
musíte použít odpovídající podpůrnou sadu pro montáž do stropu. Tuto sadu je nutné 
zakoupit samostatně.
1. Vyberte požadované místo pro montáž systému s kopulovitým krytem a vyjměte sousední 

stropní desku.
2. Povolte dostatečně čtyři zajišťovací šrouby, které se nachází v rozích vyztužovací sestavy, 

aby přidržovaly nosné lišty, ale stále umožňovaly provést úpravy během instalace.

mm
inches

ø225.69
8.885

191.03
7.521

21.29
0.838

96.35
3.793

R 77.00
3.032

ø197.17
7.762
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3. Umístěte vyztužovací sestavu na stropní desku, která bude použita pro instalaci systému 
AutoDome určeného pro montáž do stropu. Pak zaklapněte úchytky lišt výztuhy do 
nosných tyčí stropu. 

Obrázek 4.2 Výztuha zavěšených podhledů (pohled shora)

4. Použijte základovou desku výztuhy jako šablonu nebo vyřízněte otvor o průměru 200 mm 
s tolerancí ± 2,2 mm doprostřed stropní desky pomocí pilky na sádrokarton nebo 
lupénkové pilky.

Obrázek 4.3 Vyříznutí otvoru do stropní desky

1 Nosné lišty 3 Zajišťovací šroub (4)
2 Základová deska 4 Úchytky lišt

A 
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5. Utáhněte čtyři zajišťovací šrouby vyztužovací sestavy.

Obrázek 4.4 Utažení zajišťovacího šroubu výztuhy

6. Zajistěte vyztužovací sestavu připojením pojistného drátu k zajišťovacímu bodu nad 
sestavou.

Obrázek 4.5 Zajištění vyztužovací sestavy

4.6 Připojení modulu rozhraní
Vodiče, které mají být připojeny k modulu rozhraní, lze přivést seshora nebo z boku. Otvor, 
který nebude použit k vedení vodičů, utěsněte dodanou pryžovou záslepkou.

4.6.1 Provedení připojení
Po přivedení všech vodičů pro přenos videosignálů, řídicích, napájecích a poplachových 
vodičů:
1. Do otvoru, kterým jsou přivedeny vodiče, připevněte průchodku pro připojení 

elektroinstalační trubky se jmenovitou světlostí 20 mm (3/4"). Našroubujte vnitřní matici 
na průchodku pro připojení elektroinstalační trubky.

2. Přiveďte vodiče pro přenos videosignálů, řídicí, napájecí a poplachové vodiče 
průchodkou pro připojení elektroinstalační trubky do modulu rozhraní.

3. Zkraťte a ořízněte vodiče tak, aby po připojení k odpovídajícím svorkám v modulu zůstaly 
dostatečně volné. 

POZNÁMKA! 
Při instalaci systému s kopulovitým krytem do sádrokartonového stropu nechejte vodiče 
dostatečně dlouhé, aby je bylo možné připojit k modulu rozhraní pod stropem. Umístění 
konektorů znázorňuje  a přehled připojení vodičů obsahuje Tabulka 4.1, Strana 59.
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4. Připojte kabel Ethernet do protilehlého konektoru J101 v modulu rozhraní. Technické 
údaje obsahuje Oddíl 5 Standardy pro kabely a vodiče, Strana 62.

5. Připojte vodiče pro napájení 24 V AC ke konektoru P101 v modulu rozhraní.
6. Chcete-li připojit poplachové vstupy a výstupy, připojte příslušné poplachové vodiče 

k dodané zástrčce konektoru poplachových vstupů s 6 vývody a zástrčce konektoru 
poplachových výstupů se 4 vývody s volnými přívody. Pak připojte zástrčky do 
protilehlých konektorů P103 a P102 v modulu rozhraní.

Obrázek 4.6 Zástrčky poplachových a reléových konektorů

7. Chcete-li připojit sledované poplachové obvody a relé, připojte odpovídající vodiče 
k příslušným svorkám konektoru P104 v desce rozhraní pro zasunutí do trubky. Další 
podrobné informace o připojení poplachových vodičů obsahuje Oddíl 6 Připojení 
poplachových vodičů a relé, Strana 65.

8. Připevněte víko k modulu rozhraní:
a. Vyrovnejte otvory ve víku se dvěma čepy na zadní straně modulu rozhraní.
b. Otočte víko směrem dolů.
c. Před zavřením víka stlačte uzemňovací svorky, které se nacházejí na přední straně 

modulu rozhraní, prsty proti modulu, abyste zajistili, že se víko o uzemňovací svorky 
nezachytí.

d. Zajistěte víko k modulu rozhraní tak, že je stlačíte směrem dolů, dokud se příchytka 
na víku nepřichytí k modulu.

1 Konektor 
poplachových výstupů 
se 4 vývody (P102)

2* Konektor 
poplachových vstupů 
se 6 vývody (P103)

3 Reléový konektor se 
7 vývody (P104)

Vývod Popis Vývod Popis Vývod Popis
1 Poplachový výstup 1 1 Poplachový vstup 3 1 Normálně rozpojený
2 Poplachový výstup 2 2 Poplachový vstup 4 2 COM
3 Poplachový výstup 3 3 Poplachový vstup 5 3 Normálně sepnutý
4 Zem pro poplachové 

vodiče
4 Poplachový vstup 6 4 Uzemnění

5 Poplachový vstup 7 5 Analogový poplach 1
6 Zem pro poplachové 

vodiče
6 Analogový poplach 2

* Použít lze také nízkonapěťovou logiku TTL (3,3 V). 7 Zem
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4.6.2 Připojení modulu rozhraní
Na následujícím obrázku je podrobně znázorněn modul rozhraní pro montáž do stropu.

Obrázek 4.7 Modul rozhraní pro montáž do stropu

1 Vláknová optika 5 Koaxiální videokabel
2 Kabel s nestíněnými kroucenými páry 

vodičů pro videosignály nebo Ethernet
(Ethernet pouze pro řadu VG5 700)

6 Poplachový vstup

3 Napájení systému s kopulovitým krytem 7 Analogový vstup
4 Datové vstupy/výstupy 8 Relé
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Následující tabulka obsahuje přehled vývodů konektorů a jejich funkcí:

Tabulka 4.1 Svorky modulu rozhraní pro připojení vodičů

4.7 Připevnění krytu k modulu rozhraní
Kryt pro montáž do stropu se připevňuje k modulu rozhraní a zajišťuje dvěma křídlovými 
šrouby.

Obrázek 4.8 Připevnění krytu k modulu rozhraní

Číslo Konektor Vývod 1 Vývod 2 Vývod

3

Vývod 4 Vývod 5 Vývod

6

Vývod

7

P103 Poplachové 

vstupy

Poplach

3

Poplach

4

Poplac

h 5

Poplach 6 Poplach 7 Analog

ová 

zem

P102 Poplachové 

výstupy

Poplach

1

Poplach

2

Poplac

h 3

Zem

P104 Analogové relé Normálně 

rozpojen

é relé

Relé

COM

Normál

ně 

sepnut

é relé

Uzemnění Poplach 1 Poplac

h 2

Zem

P105 Datové vstupy/

výstupy

C–

(Biphase)

C+

(Biphase)

Uzemn

ění

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (–)

(RS-232/485)

Signálo

vá zem

P101 24 V AC Pro 

fázový 

vodič

Uzemnění Pro 

nulový 

vodič

J102 BNC pro 

videokabel

Vstup konektoru

J101 Kabel 

s nestíněnými 

kroucenými páry 

vodičů nebo 

Ethernet

(Ethernet pouze 

pro řadu 

VG5 700)

Vstup konektoru

VAROVÁNÍ! 
Použít lze pouze napájení 24 V AC vyhovující třídě 2.
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1. Zasuňte kryt pro montáž do stropu otvorem ve stropu, abyste si ověřili, zda okraj otvoru 
podpírá jednotku. Pak kryt z otvoru vyjměte.

2. Vyrovnejte kulové čepy krytu pro montáž do stropu s úchyty čepů na modulu rozhraní a 
spojte je.

3. Utažením dvou křídlových šroubů upevněte modul rozhraní ke krytu.

Obrázek 4.9 Kryt pro montáž do stropu a modul rozhraní

1 Modul rozhraní 4 Křídlový šroub
2 Kulový čep 5 Upevňovací bod
3 Kryt pro montáž do stropu 6 Stropní svorka

POZOR! 
Systém s kopulovitým krytem pro montáž do stropu je na každé straně krytu opatřen 
upevňovacími body. Připevněte pojistný drát z pevného kotevního bodu nad stropem 
k upevňovacímu bodu na krytu systému s kopulovitým krytem, abyste zabránili případnému 
zranění. Tento postup znázorňuje níže uvedený Obrázek 4.10, Strana 61.



AutoDome 700 Series IP PTZ Camera  Instalace do stropu | cs 61

Bosch Security Systems, Inc. Installation Manual F.01U.215.779 | 1.0 | 2011.07

4.8 Upevnění krytu ke stropu
Kryt pro montáž do stropu je upevněn ke stropu dvěma šroubovými svorkami.
1. Zasuňte sestavu pro montáž do stropu do otvoru ve stropu.
2. Utažením obou svorek pomocí křížového šroubováku č. 2 upevněte kryt ke stropu.

Obrázek 4.10 Upevnění systému s kopulovitým krytem ke stropu

1 Upevňovací bod 4 Stropní svorka
2 Stropní svorka 5 Otáčením ve směru pohybu 

hodinových ručiček usaďte svorku
3 Upevňovací bod

mm
inches

41.7  MAX.
1.64  CEILING

12.7  MIN.
0.50  CEILING

POZOR! 
Při utažení stropních svorek příliš velkým utahovacím momentem může dojít k poškození 
svorky nebo stropu. Svorku utahujte, pouze dokud se nedotkne stropu a nezačnete pociťovat 
určitý odpor. Při použití elektrického šroubováku nastavte nejnižší úroveň utahovacího 
momentu.
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5 Standardy pro kabely a vodiče

5.1 Napájení

5.2 Délky vodičů pro závěsný systém

Tabulka 5.1 Maximální délky vodičů z napájecího zdroje do závěsného systému AutoDome

5.3 Videokabely a řídicí kabely

5.3.1 Použití kabelu Ethernet k přenosu videosignálů a řídicích signálů

Systémy AutoDome řady VG5 700 se připojují k síti 10 Base-T/100 Base-TX buď přímo, nebo 
přes přepínač. Videosignály i řídicí signály jsou přenášeny přes standardní síť TCP/IP pomocí 
integrovaného webového serveru.

POZOR! 
Instalaci by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník v souladu s národními 
elektrotechnickými předpisy a platnými místními předpisy.

POZOR! 
Všechny vodiče instalovaných aplikací musí být vedeny skrz uzemněné elektroinstalační 
trubky.

115/230 V AC

Měděný vodič Musí vyhovovat místním předpisům.

Napájení 24 V systému 
AutoDome

VA/W 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

AutoDome 700, vnitřní 
použití

35/19 99 m 62 m 39 m

AutoDome 700, venkovní 
použití

60/55 58 m 36 m 23 m

POZOR! 
Připojení k síti Ethernet smí být provedena pouze k sítím, které nejsou vystaveny okolním 
vlivům (vnitřním sítím).

Typ kabelu Ethernet CAT-5E nebo CAT 6

Maximální vzdálenost 100 m

Šířka pásma 10 Base-T/100 Base-TX

Koncový konektor RJ45, zásuvka

VAROVÁNÍ! 
Pokud je připojen kabel Ethernet s konektorem RJ45, nepřipojujte koaxiální kabel.
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5.3.2 Použití převodníku médií pro síť Ethernet s optickými kabely k přenosu 
videosignálů a řídicích signálů
Sada převodníku médií pro vláknovou optiku, která je dostupná pro kamery AutoDome 
řady 700, je určena k přenosu signálů Ethernet 10/100 Mb/s přes optický kabel pomocí 
modulů SFP (Small Form-factor Pluggable) 10/100 Mb/s. Moduly SFP jsou dostupné jako 
modely pro vícevidová vlákna (MMF) nebo jednovidová vlákna (SMF) opatřené konektorem SC 
pro jedno vlákno nebo konektorem LC pro dvě vlákna. Další informace naleznete v instalační 
příručce konvertoru médií pro vláknovou optiku VG4-SFPSCKT.

5.4 Audiokabely
Systém AutoDome řady VG5 700 dokáže přijímat vstupní linkové audiosignály a přenášet je 
přes síť. Audiosignál je přenášen jednosměrně a synchronizovaně s videosignály.
Technické údaje vstupu audiolinky

Technické údaje vodičů

Převodník médií pro síť Ethernet

Datové rozhraní Ethernet

Přenosová rychlost 10/100 Mb/s
Kompatibilní s normou IEEE 802.3
Plně duplexní nebo poloduplexní elektrický port
Plně duplexní optický port

Typ vlákna, MMF 50/125 µm MMF. U vlákna 50/125 µm odečtěte 4 dB od stanovené 
hodnoty optické bilance. Musí splňovat nebo překračovat standard 
pro vlákna ITU-T G.651.

Typ vlákna, SMF 8–10/125 µm SMF. Musí splňovat nebo překračovat standard pro 
vlákna ITU-T G.652.

Maximální vzdálenost 60 km

Požadavek Přijímač převodníku médií (CNFE2MC/IN) na straně řídicí jednotky 
systému

Připojovací konektor LC pro dvě vlákna nebo SC pro jedno vlákno

Maximální vstupní 
napětí

5,5 Všš

Impedance 9 kΩ

Vzorkovací kmitočet 8 kHz, 16 bitů, monofonní

Stínění Neizolované měděné opletení: krytí 95 %

K dispozici interní úprava úrovně zisku

Typ kabelu Koaxiální kabel3 (doporučený)

Délka 10 m

Světlost 22 AWG, ke konektoru Biphase (P105/P106)

Stínění Neizolované měděné opletení: krytí 95 %

Středový vodič Holé kroucené měděné lanko

POZNÁMKA! 
Oddělte audiokabely od vedení střídavého napájení, abyste zabránili rušení.
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Připojení pro přenos zvuku
1. Vyjměte zakončovací rezistor 100 Ω ze svorek Biphase.
2. Připojte zdroj zvuku s linkovou úrovní ke vstupní svorce Biphase C+.
3. Připojte signálovou zem pro audiosignál ke vstupní svorce Biphase C–.

Na následujícím obrázku jsou znázorněna připojení pro přenos zvuku přes síť IP.

Obrázek 5.1 Připojení pro přenos zvuku přes síť Ethernet

1 C– (Biphase) 7 Datové vstupy a výstupy systému AutoDome
2 C+ (Biphase) 8 Konektor P105/P106
3 Uzemnění 9 Audiovýstup
4 RxD
5 TxD
6 Signálová zem

POZNÁMKA! 
Konfigurace a použití přenosu zvuku přes síť IP Ethernet jsou popsány v uživatelské příručce 
systému AutoDome řady VG5 700.
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6 Připojení poplachových vodičů a relé

6.1 Poplachové vstupy
Systém AutoDome poskytuje dva poplachové vstupy. Každý vstup může být aktivován 
zařízeními s ovládacím kontaktem, jako jsou přidržovače, pasivní infračervené detektory, 
dveřní kontakty a podobná zařízení. Níže uvedená tabulka obsahuje přehled průřezů a 
vzdáleností pro vodiče.

Tabulka 6.1 Poplachové vodiče

Poplachové obvody lze zapojit jako obvody s normálně rozpojeným nebo normálně sepnutým 
kontaktem. Prostřednictvím stránky Settings (Nastavení) je nutné naprogramovat poplachové 
vstupy jako N.O. (Normálně rozpojený), což je výchozí nastavení, nebo N.C. (Normálně 
sepnutý) (viz uživatelská příručka pro řadu VG5 700). 

6.2 Připojení poplachových vstupů (vstupy 1 a 2)
Poplachové vstupy 1 a 2 můžete nakonfigurovat jako nesledované normálně rozpojené (N.O.) 
nebo normálně sepnuté (N.C.).

6.2.1 Připojení poplachového obvodu s normálně rozpojeným kontaktem
1. Připojte poplachové vodiče k příslušnému vstupu (1 nebo 2) a uzemnění v systému 

AutoDome.

Obrázek 6.1 N.O. – Připojení pro obvod s normálně rozpojeným nesledovaným kontaktem

2. Na stránce Alarm Connections (Poplachová připojení), kterou otevřete na stránce 
Settings (Nastavení) (viz uživatelská příručka pro řadu VG5 700), nastavte pro položku 
Alarm Input # (Poplachový vstup č.) možnost N.O. (Normálně rozpojený). Podrobné 
informace o kontaktu a poplachových stavech naleznete v níže uvedené tabulce.

Průřez vodičů Maximální vzdálenost

AWG mm stopy metry

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8

1 Ovládací kontakt 3 Konektor systému s kopulovitým krytem
2 Poplachové vstupy 1 a 2 4 Zem

Poplachový vstup naprogramovaný 
v systému AutoDome jako N.O.

Obvod Signalizace poplachu

Rozpojený Normální

Sepnutý Poplach
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6.2.2 Připojení poplachového obvodu s normálně sepnutým kontaktem
1. Připojte poplachové vodiče k příslušnému vstupu (1 nebo 2) a uzemnění v systému 

AutoDome.

Obrázek 6.2 N.C. – Připojení pro obvod s normálně sepnutým nesledovaným kontaktem

2. Na stránce Alarm Connections (Poplachová připojení), kterou otevřete na stránce 
Settings (Nastavení) (viz uživatelská příručka pro řadu VG5 700), nastavte pro položku 
Alarm Input # (Poplachový vstup č.) možnost N.C. (Normálně sepnutý). Podrobné 
informace o kontaktu a poplachových stavech naleznete v níže uvedené tabulce.

6.3 Konfigurace výstupu s otevřeným kolektorem
Systém AutoDome řady VG5 700 obsahuje jeden výstup s otevřeným kolektorem.
Tento výstup musí být připojen ke kladnému napětí v rozsahu od 5 do 32 V, aby byl obvod 
uzavřený. Maximální jmenovité napětí je 32 V DC při 150 mA.
1. Připojte příslušný odizolovaný vodič ke konektoru (1, 2 nebo 3) otevřeného kolektoru 

tranzistoru.
2. Připojte příslušný odizolovaný vodič k uzemňovacímu konektoru (GND).

1 Ovládací kontakt 3 Konektor systému s kopulovitým krytem
2 Poplachové vstupy 1 a 2 4 Zem

Poplachový vstup naprogramovaný 
v systému AutoDome jako N.C.

Obvod Signalizace poplachu

Rozpojený Poplach

Sepnutý Normální
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7 Manipulace s kopulí a čištění kopule
Kopule je vyrobena z akrylátu nebo polykarbonátu, v závislosti na aplikaci. Polykarbonátové 
kopule poskytují vysokou odolnost proti nárazům a jejich optická čirost je srovnatelná se 
sklem nebo akrylátem, ačkoliv jejich povrch je mnohem pružnější. Všechny kopule vyžadují 
zvláštní opatrnost při manipulaci a čištění, aby nedošlo k jejich poškrábání.

7.1 Manipulace
Kopule je zabalena s ochrannou plastovou fólií. Je doporučeno ponechat kopuli uloženou 
tímto způsobem, dokud nemá být připravena k instalaci. Omezte manipulaci s kopulí, protože 
jakékoliv škrábance mohou okamžitě ovlivnit viditelnost.

7.2 Čištění
Pokud je potřebné vyčistit kopuli, postupujte podle následujících pokynů a v souladu se všemi 
níže uvedenými výstrahami.

7.2.1 Čištění vnitřního povrchu kopule
Mimořádně jemný vnitřní povrch by neměl být čištěn leštěním nebo oprašováním tkaninou. 
K odstranění jakéhokoliv prachu z vnitřního povrchu použijte stlačený suchý čistý vzduch, 
nejlépe z rozprašovače. 

Vyjmutí kopule ze závěsného krytu:
1. Uchopte sestavu závěsné kopule oběma rukama (dívejte se nahoru na systém 

s kopulovitým krytem) a působte na ni stabilní rotační silou proti směru pohybu 
hodinových ručiček, abyste nastavili západku kopule. 

2. Zasunutím malého (2mm) plochého šroubováku do otvoru pro uvolnění v okrajovém 
prstenci kopule uvolněte západku a pak šroubovák vyjměte.

Obrázek 7.1 Uvolnění závěsné kopule

3. Držte pevně sestavu kopule a otáčejte ji proti směru pohybu hodinových ručiček přibližně 
o 20 stupňů, dokud se sestava kopule neuvolní ze závěsného krytu. 

VAROVÁNÍ! 
K čištění kopule nepoužívejte roztoky obsahující alkohol. Tím způsobíte zakalení 
polykarbonátu a v průběhu času jeho zestárnutí, takže kopule pak bude křehká.
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Vyjmutí kopule z krytu pro montáž do stropu
1. Povolujte pojistný šroub (položka 1 na níže uvedeném obrázku) v okrajovém prstenci 

pomocí křížového šroubováku P1 nebo menšího, dokud nebude možné kopulí volně 
otáčet. 

2. Pak otáčejte kopulí proti směru pohybu hodinových ručiček přibližně o 1/4 otáčky, dokud 
se neuvolní z krytu pro montáž do stropu. Postup je znázorněn na níže uvedeném 
obrázku.

Obrázek 7.2 Uvolňovací šroub kopule

7.2.2 Čištění vnějšího povrchu kopule
Vnějšek kopule má tvrdou povrchovou úpravu poskytující mimořádnou ochranu. Pokud je 
vyžadováno čištění, použijte pouze čisticí roztoky a tkaniny vhodné pro čištění čoček 
z bezpečnostního skla. Kopuli důkladně osušte suchou jemnou tkaninou, abyste zabránili 
vytvoření vodních skvrn. Nikdy nedrhněte kopuli brusným materiálem nebo brusnými čisticími 
prostředky.

Nepřípustné úkony:
– Nepoužívejte na kopuli brusné nebo vysoce alkalické čisticí prostředky.
– Neoškrabujte kopuli žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
– Nepoužívejte na kopuli benzen, automobilový benzín, aceton nebo tetrachlorid uhličitý.
– Nečistěte kopule na přímém slunci nebo za velmi teplých dní.
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Rejstřík
C
CAT-5E 62
CAT-6 62
certifikace NEMA

pro montáž na střešní parapet nebo trubku 35
pro závěsné rameno, montáž do rohu nebo na sloup 
14

D
deska pro montáž na sloup 16
deska pro rohovou montáž 16
deska rozhraní pro zasunutí do trubky 47, 50
držák pro montáž na trubku 45
E
Ethernet 62
I
IEE 802.3af 62
instalace

deska rozhraní pro zasunutí do trubky 50
držák pro montáž na střešní parapet 42
držák pro montáž na trubku 45
montáž do stropu 53
příruba pro upevnění horní strany trubky 46
závěsné rameno, montáž do rohu nebo na sloup 13

instalace do rohu 16, 26
instalace na sloup 16, 27
instalace na stěnu 16
K
kabeláž

pro závěsné rameno, montáž do rohu nebo na sloup 
14

kabely
měděné 62

konektor BNC
se závěsným ramenem, montáž do rohu nebo na 
sloup 17

kopule 67
čištění 67
manipulace 67
otvor pro uvolnění 68

kopule závěsné části systému
vyjmutí 67

kotevní lano 45
krycí dvířka 37
kryt

upevnění 61
L
LTC 9230/01 44

M
měděný vodič 62
modul napájení 38

instalace s držákem pro montáž na střešní parapet 
nebo na trubku 36
instalace s montáží do stropu 53
instalace se závěsným ramenem, montáž do rohu 
nebo na sloup 15, 25
kabeláž pro závěsné rameno, montáž do rohu nebo 
na sloup 25
místo pro závěsné rameno, montáž do rohu nebo na 
sloup 14
připevnění k závěsnému ramenu 24
připojení pro montáž na střešní parapet nebo trubku 
13, 34, 41, 52
připojení pro závěsné rameno 20, 21

modul rozhraní 56, 58, 59
montáž

do stropu 53
střešní parapet 34
trubka 34
závěsné rameno, roh nebo sloup 13

montáž do stropu 53
připevnění krytu 59
připojení modulu rozhraní 58
součásti 53
upevnění ke stropu 61

montáž na střešní parapet nebo trubku 34, 42
konzola pro montáž na stěnu 43, 44
krycí dvířka 37
patice systému s kopulovitým krytem 45
součásti 34
umístění modulu napájení 35

montáž na trubku 34
umístění modulu napájení 35

montážní deska 15, 26
N
napájení

technické údaje pojistek 19
nesledované poplachy 65
nestíněný kroucený pár vodičů

se závěsným ramenem, montáž do rohu nebo na 
sloup 17

O
okrajový kryt 16
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P
páskovací nástroj 14, 16, 27
patice systému s kopulovitým krytem 45
poplachové konektory 18
poplachové vstupy 65

montáž do stropu 57
nesledované 65
normálně rozpojené nesledované 65
normálně sepnuté nesledované 66
s držákem pro montáž na střešní parapet nebo na 
trubku 49
se závěsným ramenem, montáž do rohu nebo na 
sloup 18, 26

poplachové výstupy 66
montáž do stropu 57
s držákem pro montáž na střešní parapet nebo na 
trubku 49
se závěsným ramenem, montáž do rohu nebo na 
sloup 18, 26
výstup s otevřeným kolektorem 66

připevnění
krycí dvířka 37
montáž do stropu 59
závěsné rameno 24

připojení vodičů
modul napájení 38
pro desku rozhraní pro zasunutí do trubky 47
pro modul rozhraní 56
pro montáž do stropu 53, 56
pro montáž na střešní parapet nebo trubku 40

příprava
sádrokartonový strop 54
zavěšený podhled 54

příruba pro upevnění horní strany trubky 46
R
rameno pro montáž na parapet

stabilizace 45
relé 66
reléové konektory 18
S
šablona pro montáž na stěnu 15

pro montáž na střešní parapet nebo trubku 36
sádrokartonový strop 54
sestava závěsné části systému

připevnění k držáku pro montáž na trubku 51
standardy pro kabely 62
standardy pro vodiče 62

T
technické údaje pojistek 19
U
UTP CAT-5 62
V
vedení vodičů

pro montáž do stropu 56
pro montáž na střešní parapet nebo trubku 38
pro závěsné rameno, montáž do rohu nebo na sloup 
16

VG4-A-9230 34, 42
VG4-ARMPLATE 15, 26
vláknová optika

jednovidová 63
se závěsným ramenem, montáž do rohu nebo na 
sloup 17

vyztužovací sestava 54, 56
Z
zástrčka pro vstup a výstup řídicích dat 17
zavěšený podhled 54
závěsná část systému

svazek vodičů s konektory 26, 31
závěsné rameno

připevnění k modulu napájení 24
závěsné rameno, montáž do rohu nebo na sloup

deska pro montáž na sloup 16



71 cs | Rejstřík AutoDome 700 Series IP PTZ Camera

F.01U.215.779 | 1.0 | 2011.07 Installation Manual Bosch Security Systems, Inc.



72 cs | Rejstřík Kamera VG5 AutoDome

F.01U.215.782 | 1.0 | 2011.07 Instalační příručka Bosch Security Systems, Inc.



 



Bosch Security Systems, Inc.
850 Greenfield Road
Lancaster, PA 17601
U.S.A.
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, Inc., 2011


