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A câmara fixa AutoDome Junior HD é uma câmara
robusta, extremamente compacta e fácil de instalar,
com colocação em funcionamento remota. A
funcionalidade de colocação em funcionamento
remota simplifica a instalação ao oferecer aos
operadores a capacidade de posicionar e focar a
câmara através de uma unidade central de comando
remoto.

 
A câmara AutoDome Junior HD proporciona uma
ligação directa à rede através de modos de
compressão H.264 e JPEG e regulação da largura de
banda para gerir eficazmente a largura de banda e
armazenar requisitos, enquanto obtém uma qualidade
de imagem incomparável. A câmara fixa AutoDome
Junior HD proporciona o controlo completo em rede
de toda a funcionalidade, incluindo alarmes e
configuração, baseada na Internet, de todas as
definições.

 
A câmara fixa AutoDome Junior HD está em
conformidade com as especificações da norma ONVIF
(Open Network Video Interface Forum), garantindo a
interoperabilidade entre os produtos de vídeo em rede
independentemente do seu fabricante.

Destaques da Câmara Fixa AutoDome Junior HD
Com um diâmetro dome de apenas 12,8 cm, a câmara
fixa AutoDome Junior HD é quase 50% mais pequena
do que a Bosch AutoDome. Estas dimensões
compactas tornam a câmara fixa AutoDome Junior HD
ideal para aplicações de vigilância discreta.

 
A câmara fixa AutoDome Junior HD maximiza o seu
investimento em segurança através da integração com
toda a linha de produtos de vídeo da Bosch, incluindo
Bosch Video Client, a Estação de gravação Bosch, bem
como a gama completa de produtos de vídeo sobre IP
da Bosch.

 
A câmara fixa AutoDome Junior HD é simples de
instalar e de utilizar e está disponível com opções de
montagem saliente, em parede, semi-embutida e em
tubo.

Funções

Seguem-se algumas das funcionalidades que fazem da
câmara fixa AutoDome Junior HD a solução ideal para
diversas aplicações de vigilância interiores.



De fácil instalação e manutenção
A câmara fixa AutoDome Junior HD foi concebida para
uma instalação rápida e fácil; uma característica
essencial dos produtos CCTV da Bosch. A dome já vem
completamente montada e pronta para aplicações de
montagem saliente. Os kits de montagem em parede,
semi-embutida e em tubo também estão disponíveis,
permitindo uma fácil adaptação da câmara fixa
AutoDome Junior HD aos requisitos locais individuais.
Disponível em branco e antracite.
A câmara fixa AutoDome Junior HD permite ao
operador colocar a câmara em funcionamento através
de uma unidade central de comando remoto,
eliminando a necessidade de contacto directo com a
câmara para posicionar e focar, bem como a
necessidade de utilização de equipamento especial na
câmara.

Suporte de dispositivo iSCSI
O suporte iSCSI integrado permite que a câmara fixa
AutoDome Junior HD transmita um fluxo de vídeo
directamente para um conjunto iSCSI RAID. Isto
permite armazenamento de vídeo local tal como um
DVR convencional sem transmitir em fluxo contínuo
(streaming) vídeo de elevada largura de banda pela
rede. A gravação local ou a Gravação no Limite
minimiza o uso de largura de banda e torna o
desempenho de gravação do sistema totalmente
independente do da rede.

Controlo e configuração com base em rede
A câmara fixa AutoDome Junior HD permite controlo
total das câmaras e capacidades de configuração
através da rede. Os operadores ou técnicos podem
configurar funções de gestão de alarmes sem
necessidade de cablagem adicional, praticamente em
qualquer lado.
O servidor Web integrado permite que o instalador
aceda a todas as definições de utilizador, faça ajustes
nas câmaras e actualize o firmware através de um
browser de Internet comum.

Gestão de dispositivos
O suporte do Simple Network Management Protocol
(Protocolo de Administração de Redes Simples)
(SNMP) facilita a monitorização e gestão remotas. A
câmara fixa AutoDome Junior HD proporciona o
suporte total de SNMP v3.

Máscaras de privacidade de qualidade superior
A câmara fixa AutoDome Junior HD permite um total
de 15 máscaras de privacidade individuais e fáceis de
configurar sendo esse o número máximo de máscaras
exibidas na mesma cena. À medida que é feito zoom
da câmara, cada uma das máscaras muda suave e
rapidamente o seu tamanho, garantindo que o objecto
coberto não pode ser visto. Pode ainda escolher entre
preto, cinzento ou branco para as características das
máscaras.

Power over Ethernet
Pode ser fornecida alimentação para modelos de
câmara de interior através de uma ligação de cabo de
rede Power over Ethernet Plus (PoE+, IEEE 802.3at,
classe 4) compatível. Com esta configuração, é
necessária apenas uma ligação de cabo para ligar e
controlar a câmara ao mesmo tempo que visualiza as
imagens através da câmara.

Visualizar
Visualizar o vídeo num computador utilizando um
Browser de Internet ou através do Bosch Video Client,
da Estação de gravação Bosch, do Bosch Video
Management System, ou integrando-o num outro
sistema de gestão de vídeos.

Planeamento

 

166.9

(6.57)

128.4

(5.06)
175.0

(6.89)

mm

(in.)

Dimensões da Câmara Fixa AutoDome Junior HD

768.2

(30.24)

561.2

(22.09)

461.2

(18.16)

mm

(in.)

88.8
(3.5)

88.8
(3.5)

Ø11.2 (4x)

(0.44)

3/4-14 NP 

SM Threads

Dimensões do suporte para montagem em tubo
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Como encomendar

Acessórios de hardware

UPA-2450-60 Fonte de alimentação, 120 V, 60 Hz
Interior, 120 Vac, 60 Hz de entrada; 24 Vac, 50 VA de
saída
N.º de encomenda UPA-2450-60

UPA-2450-50 Fonte de alimentação, 220 V, 50 Hz
Interior, 220 Vac, 50 Hz de entrada; 24 Vac, 50 VA de
saída
N.º de encomenda UPA-2450-50

VJR-A3-IC Suporte para montagem embutida no interior
para AutoDome Junior HD
Suporte para montagem embutida para aplicações de
câmara no interior que não requeiram uma
classificação IP54 ou Pleno
N.º de encomenda VJR-A3-IC
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VJR-A3-SP Kit de apoio para encastrar no tecto para a
AutoDome Série 700/800 e AutoDome Junior HD
Kit de apoio para tecto suspenso para montagem
encastrada no tecto da AutoDome Série 700 e 800 e
AutoDome Junior HD
N.º de encomenda VJR-A3-SP

VEZ-A2-JC Adaptador para montagem saliente
Adaptador antracite para instalações salientes da
AutoDome Junior
N.º de encomenda VEZ-A2-JC

VEZ-A2-JW Adaptador para montagem saliente
Adaptador branco para instalações salientes da
AutoDome Junior
N.º de encomenda VEZ-A2-JW

VEZ-A2-PC AutoDome Junior Suporte de tubo
Antracite
N.º de encomenda VEZ-A2-PC

VEZ-A2-PW AutoDome Junior Suporte de tubo
Branco
N.º de encomenda VEZ-A2-PW

VEZ-A2-WC AutoDome Junior Montagem em parede
Antracite
N.º de encomenda VEZ-A2-WC

VEZ-A2-WW Suporte para montagem em parede
Branco
N.º de encomenda VEZ-A2-WW

VJR-SBUB2-CL Globo transparente para AutoDome Juni-
or HD, Interior
N.º de encomenda VJR-SBUB2-CL

VJR-SBUB2-TI Globo escurecido para AutoDome Junior
HD, Interior
N.º de encomenda VJR-SBUB2-TI

VJR-A3-IC54 Suporte para montagem embutida no exte-
rior para AutoDome Junior HD com classificação como
Pleno
O suporte para montagem embutida é necessário para
aplicações de câmara no interior que necessitam de
obter uma classificação IP54 ou Pleno e é necessário
para todas as aplicações de câmaras embutidas no
exterior
N.º de encomenda VJR-A3-IC54

Opções de software

BVIP AES com encriptação de 128 bits
Encryption Site License de 128 bits BVIP AES. Esta
licença é necessária apenas uma vez por instalação.
Permite a comunicação encriptada entre dispositivos e
estações de gestão BVIP.
N.º de encomenda MVS-FENC-AES
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