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1 De CTFID installeren
In dit hoofdstuk staan de instructies vermeld voor de installatie van de software voor de 
Configuration Tool for Imaging Devices. Voordat u de CTFID op een compatibel apparaat 
aansluit, moet u eerst de software installeren.

De software installeren 
1. Plaats de meegeleverde cd in het cd-station. Als de InstallShield Wizard niet automatisch 

start, open dan de cd handmatig door te klikken op Start, Uitvoeren, Bladeren. Zoek en 
open het bestand autorun.exe. Configuration Tool for Imaging Devices vraagt u een van 
de volgende opties te kiezen: Configuration Tool installeren, gebruikershandleiding, het 
bestand Leesmij bekijken en afsluiten 

Afbeelding 1.1 Het configuratieprogramma installeren

2. Klik op Install Configuration Tool om de firmware te installeren. 
3. De InstallShield Wizard van Configuration Tool for imaging Devices vraagt u automatisch 

één van de volgende talen te kiezen: Tsjechisch, Nederlands, Engels, Frans (standaard), 
Duits, Italiaans, Pools, Portugees (standaard), Russisch en Spaans. 

Afbeelding 1.2 De configuratietaal kiezen

4. Kies een taal en klik dan op Volgende.
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Afbeelding 1.3 De configuratie van de InstallShield Wizard initialiseren

5. Klik op Volgende om door te gaan met het installeren van de toepassing of klik op 
Annuleren om de procedure af te breken.

Afbeelding 1.4 De licentieovereenkomst bevestigen

6. Klik op Ja om de voorwaarden van de licentieovereenkomst te accepteren of op Nee om 
de procedure af te breken.

Afbeelding 1.5 De doelmap bepalen
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7. Als u de standaardkeuze accepteert, klik dan op Volgende. Om de installatiemap te 
wijzigen , klikt u op Bladeren en navigeert u naar een map. Klik vervolgens op Volgende.

Afbeelding 1.6 De programmamap een naam geven

8. Klik op Volgendeals u de standaardprogrammamap Bosch Configuration Tool for 
Imaging Devices accepteert of type een nieuwe naam voor de map in en klik op 
Volgende.

Afbeelding 1.7 De bestanden kopiëren

9. Klik op Volgende om te beginnen met het kopiëren van de bestanden naar de aangegeven 
map of klik op Annuleren om de procedure af te breken.
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Afbeelding 1.8 Definitieve opties selecteren

10. Schakel de gewenste selectievakjes in en klik dan op Volgende.

Afbeelding 1.9 De installatie voltooien

11. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien. Het CTFID programma wordt gestart en/
of de Instructiehandleiding en het Leesmij-bestand worden automatisch weergegeven als 
de betreffende selectievakjes zijn ingeschakeld.
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2 Aansluitingen
De CTFID wordt geleverd met een VP-USB-adapter die op elke USB-compatibele poort past 
die wordt ondersteund door een Windows®-besturingssysteem. Zodra de CTFID-software is 
geladen, communiceert de adapter via het videosignaal vanaf elke camera of AutoDome 
waarbij Bilinx is ingeschakeld.
Er zijn drie (3) mogelijke aansluitingstypen om de CTFID-software met het 
beeldverwerkingsapparaat te verbinden. De eerste twee (2) opties communiceren via een 
coax door middel van een Bilinx-protocol. Deze twee (2) opties zijn aangesloten op óf de USB- 
óf de seriële COMM-poort van de pc. De derde optie is de directe RS-232 verbinding tussen 
de COMM poort van de pc en het beeldverwerkingsapparaat (alleen AutoDome).

2.1 VP-USB Configuration Tool aansluiten
We raden u aan eerst de CTFID-software te installeren voordat u de hardware op de USB-
poort aansluit. Zie ook Paragraaf 1 De CTFID installeren, Pagina 4 voor aanvullende informatie. 
Om de uitgang van het apparaat te kunnen zien, gebruikt u een CCTV-monitor met 
doorlusingangen of een T-connector (niet meegeleverd) voor de coaxkabel en plug de tweede 
coaxkabel in de CCTV-monitor. Let erop dat de monitor een automatische afsluiting moet 
hebben of op een lage impedantie is ingesteld. Zie Afbeelding 2.1 waar een voorbeeld wordt 
gegeven van een standaardaansluiting van de CCTV-monitor.

Afbeelding 2.1 VP-USB Configuration Tool aansluiten

Nummer Omschrijving
1 Standaard AutoDome versie 5.10 of hoger, en elk ander Bilinx-apparaat
2 PC met CTFID-software
3 USB-poort
4 VP-USB-adapter
5 BNC “T”-connector
6 Coax naar monitor-ingang
7 Standaard CCTV-monitor
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VP-USB Configuration Tool aansluiten op uw pc 
1. Steek de USB-kabel van Configuration Tool in een USB-poort op uw computer. Het 

andere uiteinde van de USB-kabel is permanent verbonden met de hardware 
Configuration Tool. 

2. Sluit de coaxkabel van de VP-USB aan op de mannelijke aansluiting van de BNC “T”-
connector.

3. Sluit een coaxkabel aan op de monitoringang.
4. Sluit het andere uiteinde van de coaxkabel van de monitor aan op een van de vrouwelijke 

aansluitingen op de BNC "T"-connector.
5. Sluit de coaxkabel van de camera aan op de andere vrouwelijke aansluiting van de BNC 

"T"-connector.

2.2 VP-RS2BLNX Configuration Tool aansluiten.
We raden u aan eerst de CTFID-software te installeren voordat u de hardware op de seriële 
poort aansluit. Zie ook Paragraaf 1 De CTFID installeren, Pagina 4 voor aanvullende informatie. 
Bekijk het signaal van het apparaat op een CCTV-monitor. Plug de coaxkabel van het 
beeldverwerkingapparaat in één van de BNC-connectoren van de VP-RS2BLNX. Sluit nog een 
coaxkabel aan tussen de tweede BNC-connector en de CCTV-monitor. Let erop dat de monitor 
een automatische afsluiting moet hebben of op een lage impedantie is ingesteld. Zie 
Afbeelding 2.3 waar een voorbeeld wordt gegeven van een standaardaansluiting van de CCTV-
monitor.

Afbeelding 2.2 VP-RS2BLNX aansluitingen

Nummer Omschrijving
1 Voeding en seriële aansluiting
2 Keuze van modus en baudsnelheid
3 BNC-aansluitingen, passief doorlussen, hoge impedantie, video-ingang 1 Vtt 

nominaal, 2 Vtt max.
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VP-RS2BLNX (Bilinx) aansluiten

Afbeelding 2.3 VP-RS2BLNX Configuration Tool aansluiten

VP-RS2BLNX Configuration Tool aansluiten op uw pc 
1. Pin 1 en 2 voor de aansluiting van de externe voeding zijn niet aangebracht op de 

kroonsteen. De externe voeding moet óf 12-28 VAC (50/60 Hz) óf 12-40 VDC zijn 
(onafhankelijk van de polariteit). Galvanisch gescheiden van video, RS-232-massa en 
behuizing. 

2. Sluit een kabel aan tussen de kroonsteen van de VP-RS2BLNX Configuration Tool en de 
seriële poort op de computer. Zie voor de juiste aansluiting ook het onderstaande 
pinbezettingsschema.

Nummer Omschrijving
1 Standaard AutoDome versie 5.10 of hoger, en elk ander Bilinx-apparaat
2 Coax IN
3 Aansluitblok
4 VP-RS2BLNX
5 PC met CTFID-software
6 RS-232
7 Voeding (niet meegeleverd)
8 Coax UIT
9 Standaard CCTV-monitor

AANWIJZING!De serieel-naar-Bilinx-convertorinterface moet worden gevoed door een eigen 
gelimiteerde stroombron van minder dan 15 VA. Versterkte isolatie tussen de ingang en 
uitgang wordt gerealiseerd door een veiligheidstransformator en afstanden op de printplaat. 
USA/Canada: De serieel-naar-Bilinx-convertor is een product voor BINNENgebruik. Het is 
bestemd voor aansluiting op een voeding van UL-klasse 2.

AANWIJZING!De VP-RS2BLNX kan werken in RS-232 of RS-485 modus.

Pinnr. Omschrijving

PC DB9

2 RxD

3 TxD

5 GnD

VP-RS2BLNX kroonsteen
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-of-

Tabel 2.1 Keuze van modus en baudsnelheid

3. Sluit de coaxkabel van het Bilinx-apparaat aan op één van de BNC's op de VP-RS2BLNX.
4. Sluit een tweede coaxkabel aan van de doorgeluste uitgang van de VP-RS2BLNX naar de 

CCTV monitor.

2.3 De AutoDome RS-232 aansluiten 

Afbeelding 2.4 De AutoDome RS-232 op de pc aansluiten

Pin 3 GND

Pin 4 TxD

Pin 5 RxD

Pinnr. Omschrijving

VP-RS2BLNX kroonsteen

Pin 6 Tx/Rx+ (B)

Pin 7 Tx/Rx- (A)

Pin 8 Niet aansluiten

Pin 9 Niet aansluiten

Pin 10 GND

DIP-switch Omschrijving

8 Aan: RS-485, Uit: RS-232

7 Baudsnelheid van RS-232 (aan: 4800, uit: 9600 bps)

7-1 RS-485 adres (0 tot 127)

Pinnr. Omschrijving

Nummer Omschrijving
1 AutoDome serie 200, 300, en 500
2 Pc met CTFID-software
3 RS-232
4 Coax naar monitor-ingang
5 Standaard CCTV-monitor
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De AutoDome op uw pc aansluiten 
1. Sluit de RS-232-kabel aan de hand van onderstaand schema.

2. Sluit de DB9-connector aan op de COMM-poort van de pc.
3. Sluit P105 aan op de AutoDome.
4. Gebruik een coaxkabel om de video-uitgang van de AutoDome op een CCTV-monitor aan 

te sluiten.
5. Verplaats de schuifregelaar op de hoofdprintplaat van de AutoDome. Schuif de 

schakelaar naar de camerakop toe, naar binnen en weg van de LED's. Zie Afbeelding 2.5.

Afbeelding 2.5 RS-232

2.4 De CTFID-toepassing openen
De CTFID gebruikt Bilinx-technologie. Dit is een bidirectionele communicatiemethode 
geïntegreerd in het videosignaal. Als alternatief is BiCom via seriële interface verkrijgbaar om 
een verbinding met het apparaat mogelijk te maken met gebruik van de seriële interface. 
De camera/dome-instellingen kunnen veranderd worden tijdens het aansluiten op een 
apparaat in de online-modus. Een andere mogelijkheid is om gegevens in de offline-modus te 
downloaden en op te slaan, zodat ze kunnen worden bewerkt en geüpload naar hetzelfde 
apparaat of naar andere soortgelijke apparaten.

Pinnr. Omschrijving

PC DB9

2 RxD

3 TxD

5 GnD

P105 (AutoDome 200, 300, 500)

5 RxD

4 TxD

6 GnD
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CTFID openen. 
1. Dubbelklik op het pictogram van Configuration Tool for Imaging Devices op het 

bureaublad.
- of -

Klik op de knop Start  van Windows en selecteer Programma's. Selecteer daarna de map 
Configuration Tool for Imaging Devices. Selecteer tenslotte de toepassing 
Configuration Tool for Imaging Devices.

Afbeelding 2.6 De toepassing starten

2. Standaard probeert het apparaat automatisch via Bilinx met een ander apparaat 
verbinding te maken. De toepassing geeft gedurende ongeveer 20-30 seconden het 
volgende bericht weer:

Afbeelding 2.7 Het apparaat controleren

3. Als een apparaat wordt gedetecteerd, ga dan naar hoofdstuk 4. Wanneer een apparaat 
niet binnen 1 minuut wordt gedetecteerd of de gebruiker het proces onderbreekt door te 
klikken op de knop Annuleren, krijgt u nog de mogelijkheid een andere interface te 
selecteren of in een offline-modus te gaan werken. 

Afbeelding 2.8 Alternatief interface dialoogvenster
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4. Om een alternatieve interface te selecteren, klikt u op Selecteer een alternatieve 
interface en vervolgens op Doorgaan (zie Afbeelding 2.8, Pagina 13). Selecteer 
vervolgens het juiste interfacetype en ga dan naar stap 5.
- of -

als u in een offline-modus wilt werken, klikt u eerst op de optie Configuratie laden, 
daarna op Doorgaan en ga dan naar stap 6.

Afbeelding 2.9 Interface selecteren

5. De toepassing probeert een apparaat te detecteren. Als de toepassing een apparaat heeft 
gedetecteerd, wordt het venster Overzicht geopend (zie hoofdstuk 4). Als de toepassing 
geen apparaat heeft gedetecteerd, wordt het venster Configuratie laden geopend. 

Afbeelding 2.10 Het configuratievenster

6. Om een bestaand configuratiebestand te openen, klikt u op de optie 
Configuratiebestand, vervolgens op Doorgaan en daarna gaat u naar stap 7.
- of -

Om een nieuw configuratiebestand te creëren, klikt u op de optie Apparaatsjabloon, 
vervolgens op Doorgaan en daarna gaat u naar stap 8.

Afbeelding 2.11 Het dialoogvenster van het bestand openen
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7. Navigeer naar het configuratiebestand en klik daarna op Openen. Ga verder met 
hoofdstuk 4.

Afbeelding 2.12 Kies een apparaat

8. Selecteer het apparaat waarvoor u een nieuwe configuratie wilt creëren door de naam 
ervan te markeren. Selecteer daarna een videotype, NTSC of PAL, en klik op Doorgaan. 
De toepassing opent het venster Overzicht met de standaardinstellingen voor het 
weergegeven apparaat.

9. Breng de wijzigingen aan in de sjabloon en klik op de knop Configuratie opslaan. De 
toepassing opent het dialoogvenster Opslaan als.

10. Navigeer naar de map waarin u het configuratiebestand wilt opslaan.
11. Typ een naam voor het configuratiebestand in het veld Bestandsnaam.
12. Klik op Opslaan. Het configuratiebestand wordt opgeslagen in de opgegeven map.
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3 Het configuratieprogramma gebruiken
Het hoofdscherm van de CTFID bevat alle opties om een sjabloon te wijzigen, live-beelden te 
configureren, specifieke apparaatinformatie weer te geven, informatie te downloaden, 
apparaatinstellingen te wijzigen en een apparaat te besturen. Standaard wordt bij het 
opstarten door de CTFID het venster Overzicht in het centrale werkgebied geopend. Het 
hoofdscherm is verdeeld in vier (4) segmenten zoals weergegeven in Afbeelding 3.1.

Afbeelding 3.1 Overzichts-/hoofdvenster

Segmentre
ferentie

Omschrijving Functie

1 Hoofdmenukolom De linkerkolom geeft het hoofdmenu weer met Overzicht, 
Offline-config, Online-config, Toetsenbord, Logs, en 
Aflsluiten knoppen. 

2 Centraal 
werkgebied 

Het middengedeelte is de centrale werkruimte. Dit geeft 
apparaatinformatie of toegang tot gebruikersinstellingen.

3 Systeeminformatie Het onderste gedeelte geeft de feedback van het systeem 
weer met informatie over apparaattype, alarm, 
verbindingsstatus en bewegingsmelding.

4 Kolom 
Bewerkingen 

De kolom bewerkingen heeft knoppen voor het  maken, 
opslaan, uploaden en downloaden, herstellen, afdrukken, 
wijzigen van de taal en het online openen van het Help-
systeem. 
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3.1 Hoofdmenuknoppen

Tabel 3.1 Hoofdmenuknoppen

3.1.1 Overzichtsvenster
Het venster Overzicht geeft algemene informatie over het apparaat, de omgeving van de 
toepassing en de status van de toepassing. De gegevens zijn inclusief specifieke 
apparaatinformatie (zie Afbeelding 3.1).

Knop Omschrijving

Opent het venster Overzicht. Het venster Overzicht geeft algemene informatie 
over het apparaat, de omgeving van de toepassing en de status van de 
toepassing. De gegevens bevatten specifieke apparaatinformatie.

Opent het Offlinemodus-venster. Met het Offlinemodus-venster kunt u 
instellingen maken in een nieuw configuratiebestand of in een bestaand 
configuratiebestand instellingen wijzigen. 
Opmerking: Met de CTFID software kunnen gelijktijdig twee (2) bestanden 
worden geopend: 
– Online-modus van configuratiebestand: bevat de bestaande instellingen voor 

het aangesloten apparaat.
– Offline-modus van configuratiebestand: bevat óf de instellingen die zijn 

opslagen in een specifiek configuratiebestand óf de standaardinstellingen 
van het apparaat.

Opent het Onlinemodus-venster. Het Onlinemodus-venster geeft de huidige 
instellingen weer voor het apparaat dat op de software van Configuration Tool is 
aangesloten. Wijzigingen aangebracht in de instellingen van de Online-modus 
worden in het apparaat weergegeven.

Opent het Virtual Keyboard-venster. Het virtueel bedieningspaneel regelt 
verschillende instellingen, afhankelijk van het apparaattype. In de Online-modus 
worden door wijzigingen op het scherm automatisch de instellingen van het 
apparaat gewijzigd.

Opent het Logs venster. In het venster Logs kunt u de diagnostische gegevens uit 
het aangesloten apparaat downloaden. De gedownloade diagnostische 
informatie kan worden opgeslagen als een tekstbestand. 
Opmerking: de knop Logs is alleen beschikbaar wanneer de CTFID software is 
aangesloten op een VG4 Serie AutoDome camera. 

Sluit Configuration Tool for Imaging Devices af.
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3.1.2 Offlinemodus-venster
Met het Offlinemodus-venster kunt u instellingen maken in een nieuw configuratiebestand of 
in een bestaand configuratiebestand instellingen wijzigen. Om te kunnen starten met 
downloaden en gegevens op te slaan. zodat ze kunnen worden bewerkt en geüpload naar 
andere apparaten, klikt u op de knop Offline-config.. 

Afbeelding 3.2 Het venster Offline-modus

De configuratieinstellingen overschrijven
Als u in een open bestand werkt en een ander bestand wilt openen in de Offlinemodus, opent 
het volgende Informatie-dialoogvenster:

Afbeelding 3.3 Informatiedialoogvenster

Het informatiedialoogvenster biedt verschillende opties:
– Klik op Ja om een Opslaan als-dialoogvenster te openen. Geef het bestand een naam en 

sla het op.
– Als u klikt op Nee, worden de wijzigingen in het bestand niet opgeslagen. Het 

dialoogvenster Load Configuration wordt geopend. Kies een ander bestand of 
apparaatsjabloon.

AANWIJZING!De boomstructuur met koppen en instellingen is beschikbaar op basis van het 
geselecteerde apparaat. Lees de installatiehandleiding van het desbetreffende apparaat voor 
meer informatie over de mogelijke instellingen.
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– Klik op Annuleren en het dialoogvenster wordt gesloten.

3.1.3 Onlinemodus-venster
In het Onlinemodus-venster zijn de huidige instellingen zichtbaar van het apparaat dat op 
Configuration Tool for Imaging Devices is aangesloten. Wanneer de apparaatinstellingen in de 
modus Onlineworden gewijzigd, worden deze wijzigingen onmiddellijk doorgegeven aan het 
op afstand bediende apparaat. Om het Online-modusvenster te openen, klikt u op de knop 
Online-config.. 

Afbeelding 3.4 Onlinemodus-venster

3.1.4 Virtueel bedieningspaneel
Om het venster virtueel bedieningspaneel te openen, klikt u op de knop Toetsenbord. Via het 
venster virtueel bedieningspaneel kunt u instellingen aanpassen. Als een monitor van een pc is 
aangesloten op het apparaat, kan daarop het resultaat van de wijzigingen in de instellingen 
worden bekeken. 

AANWIJZING!De boomstructuur met koppen en instellingen is beschikbaar op basis van het 
geselecteerde apparaat. Lees de installatiehandleiding van het desbetreffende apparaat voor 
meer informatie over de mogelijke instellingen.

AANWIJZING!De layout van het virtueel bedieningspaneel varieert naargelang van het 
apparaat. De hierna beschreven functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten.
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VG4 serie AutoDome pan/tilt
Plaats de cursor op de pan/tilt besturing (zie #1 Afbeelding 3.5), klik daarna en houd de linker 
muisknop ingedrukt. Bij gebruik van een apparaat met variabele snelheid zal het apparaat 
sneller gaan draaien (pannen) naarmate de cursor verder van het centrum van het 
bedieningselement is verwijderd. Dubbelklik op de linkermuisknop om de cursor vast te 
zetten. Daarna wordt door het bewegen van de muis ook het apparaat bewogen. Met één klik 
op de linkerknop komt de cursor weer vrij.

Afbeelding 3.5 Virtueel bedieningspaneel venster van VG4 serie AutoDome

Nummer Knop Omschrijving
1 Pan/tilt Beweegt het apparaat. 
2 AUX Opent het dialoogvenster AUX-opdrachten.
3 Focus Maakt het bereik van het focusobjectief breder.
4 Focus Maakt het bereik van het focusobjectief smaller.
5 Zoom Zoomt in op het onderwerp van het apparaat.
6 Zoom Zoomt uit en verbreedt het gezichtsveld.
7 Diafragma Vergroot de lichtsterkte voor de juiste belichting.
8 Diafragma Vermindert de lichtsterkte voor de juiste belichting.
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Dinion virtueel bedieningspaneel
Plaats de cursor op het bedieningselement Enter (zie #5 Afbeelding 3.6), klik daarna één keer 
om het menu Modus te openen; klik één keer om de submenu's te openen. Klik en houd de 
muis vast om het menu Installeren te openen; klik één keer om de submenu's te openen. 

Afbeelding 3.6 Venster Dinion virtueel bedieningspaneel 

3.1.5 Dialoogvenster AUX opdrachten
Wanneer u klikt op de AUX knop, opent het dialoogvenster AUX opdrachten. Het 
dialoogvenster AUX opdrachten is bedoeld om het fysieke bedieningspaneel te simuleren. 
Hierin kan direct een AUX commando worden ingevoerd. 

Voer een AUX opdracht als volgt in: 
1. Selecteer de gewenste soort opdracht door middel van het keuzerondje links.
2. Voer het viercijferige getal in het veld Shot # in (of klik de vier cijfers via het 

bedieningspaneel in).
3. Klik op Enter. 

– De opdracht wordt naar het apparaat gestuurd. Lees hoofdstuk 8 voor een lijst van 
AutoDome en Dinion bedieningspaneelcommando's. 

– Hoewel de knop AUX actief is voor de FlexiDome en UnityDome series, zijn er geen 
extra commando's beschikbaar. 

Nummer Knop Omschrijving
1 Pan/tilt Beweegt de cursor omhoog.
2 Pan/tilt Beweegt de cursor naar rechts.
3 Pan/tilt Beweegt de cursor naar beneden
4 Pan/tilt Beweegt de cursor naar links.
5 Enter Opent menu's en functies als een Enter-toets.
6 AUX Opent het dialoogvenster AUX-opdrachten.
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– De knop AUX is uitgeschakeld voor Dinion mid-range-modellen (Dinion LTC 0355, 
Dinion LTC 0356, Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, FlexiDome VF VDM-345 serie, 
FlexiDome XT VDM-355 serie, FlexiDome VF VDC-445 serie, FlexiDome XT VDC-455 
serie).

Afbeelding 3.7 Dialoogvenster AUX-opdrachten

3.1.6 Het venster Logs 
Om het venster Logs te openen, klikt u op de knop Logs. In het venster Logs kunt u de 
diagnostische logboekgegevens downloaden uit het aangesloten apparaat en laten 
weergeven. 

Nummer Omschrijving
1 Start camerabeweging voor opname De opname wordt geselecteerd door een 

viercijferig opnamenummer in te voeren in het veld Shot #.
2 Een opname definiëren.
3 Een aux-functie van een camera inschakelen.
4 Een aux-functie van een camera uitschakelen.
5 Weergave van numerieke AUX-opdrachten die zijn ingevoerd.
6 Numeriek toetsenpaneel

AANWIJZING!Het venster Logs is alleen beschikbaar wanneer een VG4 Serie AutoDome 
camera is aangesloten op CTFID. De hierna beschreven functionaliteit is mogelijk niet 
beschikbaar voor alle apparaten.
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Afbeelding 3.8 Het venster Logs

Diagnostische logboekgegevens downloaden en opslaan
1. Klik op de knop Downloaden. 
2. Klik op de knop Logs opslaan. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

Afbeelding 3.9 Dialoogvenster Opslaan als

3. Navigeer naar de map waarin u het logboekbestand wilt opslaan.
4. Typ een naam voor het logboekbestand in het veld File name.
5. Klik op Save. Het configuratiebestand wordt opgeslagen in de opgegeven map.

3.2 Centraal werkgebied
In het centrale werkgebied worden de vensters van het hoofdmenu weergegeven. Wanneer 
bijvoorbeeld op de knop Offline-config is geklikt en een configuratiebestand of 
apparaatsjabloon is geselecteerd, wordt in het centrale werkgebied een venster weergegeven 
dat uit twee deelvensters bestaat. De boomstructuur met instellingen en de vensters in het 
centrale werkgebied variëren aan de hand van het geselecteerde apparaat. De instellingen zijn 
onderverdeeld in verschillende groepen. Lees de installatiehandleiding van het 
desbetreffende apparaat voor meer informatie over de mogelijke instellingen. 
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Afbeelding 3.10 Offline-configuratie, boomstructuur met instellingen, en apparaatinstellingen
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3.3 Systeeminformatie
In het toepassingsvenster wordt informatie over apparaten, alarmen en beweging 
weergegeven. In het tekstvak Status  wordt informatie over het aangesloten apparaat in de 
modus Online weergegeven. 

Afbeelding 3.11 Systeeminformatie

Numme
r

Omschrijving

1 De naam van het apparaat dat momenteel is aangesloten in de modus Online .

2 Het kleursysteem van het apparaat dat momenteel is aangesloten in de modus 
Online .

3 Bevestiging dat het apparaat is aangesloten op Configuration Tool for Imaging 
Devices. 
Als er geen apparaat is aangesloten, wordt hier een rood diagonaal kruis (X) 

weergegeven.  

4 Bevestiging dat de toepassing de huidige apparaatinstellingen weergeeft. Alle 
wijzigingen van de instellingen worden onmiddellijk toegepast. Andere mogelijke 
berichten zijn:
– Bevestigingsbericht: als u de instellingen op het apparaat wijzigt, wordt deze 

wijziging in dit vak vermeld. Als er geen bericht wordt weergegeven, heeft het 
apparaat de wijziging niet ontvangen.

– Foutmelding: als er een probleem met het apparaat wordt ondervonden, 
wordt mogelijk een foutmelding weergegeven. Mogelijke oorzaken zijn een 
verbindingsprobleem of incompatibiliteit.

5 Geeft de alarmstatus van een aangesloten apparaat aan (pictogram wordt rood). 
Klik op het pictogram om het alarm te bevestigen; het pictogram wordt dan weer 
grijs. 
Opmerking: wanneer de VG4 Serie AutoDome de alarmstatus detecteert, wordt het 
alarmpictogram rood totdat de alarmstatus is opgeheven. De VG4 Serie bevestigt 
een alarm niet wanneer op het pictogram wordt geklikt.
Opmerking: het pictogram Alarm wordt altijd weergegeven, maar de functie van 
het pictogram is mogelijk niet beschikbaar voor alle apparaten. 

6 Geeft beweging van een aangesloten apparaat aan (pictogram wordt rood). Klik op 
het pictogram om de beweging te bevestigen. Het pictogram wordt dan weer grijs.
Opmerking: het pictogram Beweging wordt altijd weergegeven, maar de functie 
van het pictogram is mogelijk niet beschikbaar voor alle apparaten.
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3.4 Kolom Bewerkingen

Tabel 3.2 Knoppen voor bewerkingen

Knop Omschrijving

Een nieuw of bestaand configuratiebestand openen. Vanuit de modus Online 
wordt het configuratiebestand standaard in de modus Offline geopend.

Het configuratiebestand opslaan waaraan u op dat moment werkt.

Het geopende configuratiebestand uploaden naar het apparaat. De knop 
Configuratie uploaden is alleen beschikbaar als u in de modus Offline werkt.

Het configuratiebestand downloaden van het apparaat naar de modus Offline. 
Opmerking: als u op de knop klikt terwijl u in de modus Offline werkt en geen 
apparaat is aangesloten, wordt de volgende melding weergegeven: Er is 
momenteel geen compatibel apparaat aangesloten.

Direct een firmware-upgrade uploaden naar het apparaat. Opmerking: niet 
beschikbaar op de volgende modellen: Dinion LTC 0355, Dinion LTC 0356, 
Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, FlexiDome VF VDM-345 Serie, FlexiDome XT 
VDM-355 Serie, FlexiDome VF VDC-445 Serie, FlexiDome XT VDC-455 Serie.

De standaardwaarden herstellen voor alle instellingen in het apparaat. 
Configuration Tool for Imaging Devices downloadt vervolgens alle instellingen 
uit het apparaat.
Opmerking: de hiervóór beschreven functionaliteit is alleen beschikbaar 
wanneer een VG4 Serie AutoDome camera is aangesloten op Configuration Tool 
For Imaging Devices.

De instellingen van de offline-configuratie afdrukken in de modus Offline.

De huidige offline- of online-instellingen van de ene AutoDome naar de andere 
overbrengen. 

Automatisch alle selectievakjes onder Kiezen inschakelen en alle wijzigingen 
uploaden naar het apparaat (is alleen beschikbaar in de modus  Offline).
Als u slechts enkele apparaatinstellingen wilt uploaden, schakelt u alleen de 
desbetreffende selectievakjes in. De selectievakjes onder Kiezen geven 
specifiek aan welke wijzigen zullen worden geüpload naar het apparaat. Dit is 
handig wanneer slechts enkele instellingen gewijzigd moeten worden. Het 
uploaden van alle instellingen kan veel tijd kosten.
– Wanneer u alle instellingen wilt uploaden, klikt u op de knop Alles 

selecteren. Alle selectievakjes worden dan automatisch ingeschakeld. De 
knop verandert in Alles deselecteren. 

– Wanneer u alle selectievakjes wilt uitschakelen, klikt u op de knop Alles 
deselecteren.

De taal wijzigen die wordt weergegeven door de software Configuration Tool. 
Opmerking: voordat de gewijzigde taal wordt weergegeven, moet de toepassing 
opnieuw worden gestart.

Het online Help-systeem van de software Configuration Tool openen.
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4 Configuratie-instellingen
Met de configuratieknoppen kan de gebruiker wijzigingen van instellingen uploaden naar en 
downloaden uit een apparaat. Het is effeciënter om alleen de instellingen te uploaden/
downloaden die zijn gewijzigd.

4.1 Configuratie-instellingen downloaden
1. Klik op de knop Online-configuratie of op de knop Offline-configuratie. Het venster 

Offline-configuratie of het venster Online-configuratie wordt dan geopend in het 
centrale werkgebied.

Afbeelding 4.1 Het venster Offline-configuratie

2. Klik op Alles selecteren of schakel de selectievakjes voor de gewenste instellingen in. Als 
de knop Configuratie downloaden is ingedrukt voordat de selectievakjes worden 
ingeschakeld, ontvangt u een foutmelding.

3. Klik op de knop Configuratie downloaden. De apparaatinstellingen worden automatisch 
gedownload in de toepassing en weergegeven in het venster Offline-configuratie. 
Deze bewerking kan enige tijd duren. Onder in het venster geeft een voortgangsbalk de 
status van de bewerking aan.



28 nl | Configuratie-instellingen CTFID

F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Afbeelding 4.2 Voortgangsbalk

4. CTFID geeft een bevestigingsbericht weer.

4.2 Specifieke wijzigingen van instellingen uploaden of 
downloaden
1. Open in de modus Offline het configuratiebestand dat de huidige instellingen voor het 

apparaat bevat. 

Afbeelding 4.3 Specifieke wijzigingen uploaden en downloaden

2. Navigeer naar de instelling(en) die u wilt wijzigen. Om bijvoorbeeld Maximaal 
versterkingsniveau te wijzigen op een AutoDome camera, navigeert u naar het venster 
Offline-configuratie en Camera Groep 1 instellen.

AANWIJZING!Wanneer u niet over een configuratiebestand beschikt, maak dan verbinding 
met het apparaat in de modus Online. De huidige instellingen worden automatische 
gedownload wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht. Klik op de knop Opslaan om 
het dialoogvenster Opslaan als weer te geven. Navigeer naar de map waarin u het bestand wilt 
opslaan. Geef het bestand een naam en klik op OK. Open in de modus Offline het 
configuratiebestand dat u hebt opgeslagen.
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3. Verschuif de schuifregelaar Maximaal versterkingsniveau van 2 naar 6.
4. Schakel de desbetreffende selectievakjes in de kolom Kiezen in.
5. Klik op de knop Configuratie uploaden of Configuratie downloaden. 

Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd of u de geselecteerde 
instellingen in het offline-configuratiebestand wilt vervangen door de specieke huidige 
apparaatinstellingen. Alleen de geselecteerde instellingen worden geüpload of 
gedownload. 

6. Klik op Ja om te beginnen met het uploaden of downloaden van de instellingen. 
Aangezien deze bewerking enige tijd kan duren, afhankelijk van het aantal 
configuratiewijzigingen, wordt onder in het venster een voortgangsbalk weergegeven die 
de status van de bewerking aanduidt (zie Afbeelding 4.2). 

7. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

4.3 Een bestaand configuratiebestand wijzigen
1. Open het configuratiebestand.
2. Navigeer naar het venster met de instelling(en) die u wilt wijzigen. 

Afbeelding 4.4 Venster met instellingen in een boomstructuur

3. Klik op de knop Configuratie opslaan.

AANWIJZING!Als dezelfde configuratiewijzigingen moeten worden toegepast op 
verschillende apparaten, kunt u telkens een ander apparaat selecteren, waarbij u de 
toepassing geopend laat en dezelfde instellingen onder Kiezen uit het configuratiebestand uit 
de modus Offline uploadt of downloadt. De selectievakjes onder Kiezen worden NIET 
opgeslagen wanneer u het configuratiebestand opslaat en sluit.
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4.4 Alle configuratie-instellingen uploaden naar een apparaat
1. Maak in de modus Offline een nieuw configuratiebestand of open het 

configuratiebestand dat de instellingen bevat die u wilt uploaden.
2. Klik op Alles selecteren. Alle selectievakjes onder Kiezen worden ingeschakeld.
3. Klik op de knop Configuratie uploaden. 

Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd of u de huidige 
instellingen wilt vervangen door de instellingen in het offline-configuratiebestand.

4. Klik op Ja om te beginnen met het uploaden van de instellingen. Aangezien deze 
bewerking enige tijd kan duren, afhankelijk van het aantal configuratiewijzigingen, wordt 
onder in het venster een voortgangsbalk weergegeven die de status van de bewerking 
aanduidt. 

Afbeelding 4.5 Voortgangsbalk

5. CTFID geeft een bevestigingsbericht weer. 

4.5 Configuratie-instellingen overbrengen naar verschillende 
apparaten
Met de functie Migratie kan de gebruiker de configuratie-instellingen van de ene AutoDome 
downloaden en deze vervolgens uploaden naar een andere AutoDome. Op deze manier 
kunnen de instellingen van elke AutoDome in een bewakingssysteem op dezelfde manier 
worden geconfigureerd. 
CTFID slaat gedownloade instellingen op in een configuratiebestand (.ctm) op de computer 
van de gebruiker. Om de instellingen die zijn opgeslagen in het .ctm-bestand te uploaden, sluit 
de gebruiker een andere AutoDome aan op de computer waarop CTFID is geïnstalleerd en die 
toegang heeft tot het configuratiebestand. Vervolgens kopieert hij de instellingen van het 
configuratiebestand naar de AutoDome met behulp van de uploadfunctie Migratie.
Opmerkingen: Migratie is alleen bedoeld voor het overbrengen van instellingen van de ene 
AutoDome naar de andere. Wanneer u instellingen probeert te migreren tussen een AutoDome 
en een imagingapparaat, of tussen twee andere imagingapparaten, meldt CTFID dat de 
imagingapparaten niet compatibel zijn.
1. Sluit een AutoDome aan op een computer waarop de toepassing CTFID is geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat u deze computer kunt aansluiten op de AutoDome die de configuratie-
instellingen moet uploaden.

2. Start de toepassing CTFID op een computer die u op verschillende AutoDomes kunt 
aansluiten.
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3. Configureer de offline- of online-instellingen voor de AutoDome, met behulp van het 
hoofdscherm van CTFID.

4. Klik op de knop Migratie.

Afbeelding 4.6 Het venster Migratie

5. Schakel het keuzerondje Downloaden in en klik op OK. 
CTFID verzamelt de parameters voor elke AutoDome-instelling en opent vervolgens het 
dialoogvenster Opslaan als.

Afbeelding 4.7 Het dialoogvenster Opslaan als van Migratie

6. Navigeer naar de map waarin u het configuratiebestand (.ctm) wilt opslaan.
7. Typ een naam voor het bestand in het invoervak File name. 

U keert dan terug in het hoofdscherm van CTFID.

8. Koppel de AutoDome los van de computer.
9. Sluit de AutoDome aan waarnaar u de instellingen van de computer wilt uploaden.
10. Start de toepassing CTFID en controleer of deze verbinding heeft gemaakt met de 

AutoDome.
11. Klik op de knop Migratie en schakel het keuzerondje Uploaden in.

Afbeelding 4.8 Het venster Migratie
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12. Klik op OK.
CTFID geeft dan het dialoogvenster Openen weer.

Afbeelding 4.9 Het dialoogvenster Openen van Migratie

13. Navigeer naar de map waarin zich het configuratiebestand bevindt, selecteer vervolgens 
het bestand (.ctm) en klik ten slotte op Openen.
CTFID begint met het uploaden van de instellingen uit het configuratiebestand naar de 
AutoDome.

4.6 Diagnostische logboekgegevens downloaden
In het venster Logs kunt u de diagnostische logboekgegevens downloaden uit het aangesloten 
apparaat en laten weergeven. 
1. Klik op de knop Logs. 

Afbeelding 4.10 Diagnostische logboekgegevens downloaden in het venster Logs

2. Klik op de knop Downloaden. 
3. Klik op de knop Logs opslaan.



CTFID  Configuratie-instellingen | nl 33

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

4.7 Firmware uploaden naar een apparaat
Voor het uploaden van firmware naar een apparaat zijn updates beschikbaar op de website 
boschsecurity.com. Wanneer u deze updates op cd-rom wilt ontvangen, kunt u de technische 
ondersteuning bellen. 
1. Klik op de knop Firmware uploaden. 

Afbeelding 4.11 Het dialoogvenster Openen

2. Navigeer naar de map waarin zich het .img-bestand bevindt.
3. Dubbelklik op het .img-bestand om de upgrade uit te voeren. Bij het uploaden wordt de 

bestaande firmware gewist en de nieuwe firmware in het apparaat geladen.

4.8 Firmware uploaden naar een VG4 Serie AutoDome
Voor het uploaden van firmware naar een apparaat zijn updates beschikbaar op de website 
boschsecurity.com. Wanneer u deze updates op cd-rom wilt ontvangen, kunt u de technische 
ondersteuning bellen. Raadpleeg de VG4 Firmware Update Manual voor meer informatie over 
het upgraden van een VG4 Serie AutoDome met de toepassing CTFID.
1. Klik op de knop Firmware uploaden. 

Afbeelding 4.12 Dialoogvenster Service Pack

AANWIJZING!Het venster Logs is alleen beschikbaar wanneer een VG4 Serie AutoDome 
camera is aangesloten op Configuration Tool For Imaging Devices. De hiervóór beschreven 
functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor alle apparaten.
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2. Navigeer naar de map Service Pack.
3. Klik op de knop Select. 

Afbeelding 4.13 Dialoogvenster voor het selecteren van de te uploaden firmware

4. Selecteer de subcomponenten die u wilt updaten.
5. Klik op de knop Firmware uploaden. Bij het uploaden wordt de bestaande firmware 

gewist en de nieuwe firmware in het apparaat geladen.
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5 Opties in de boomstructuur met instellingen
De beschikbare opties in de boomstructuur met instellingen variëren naargelang het 
geselecteerde apparaat. Zie de onderstaande tabel voor de beschikbare functies.

Functie Omschrijving Apparaat Standaard Opties

Actie Hiermee kan de bedrijfsmodus 
worden geselecteerd wanneer 
een alarm wordt geactiveerd.

DinionXF Geen Geen, Modus 1, 
Modus 2, Modus 
3

Actief Hiermee kunt u bepalen hoe de 
alarmingang wordt geactiveerd. 
De opties zijn:
Geen: Uitgeschakeld.
Hoog: alarm wordt geactiveerd 
wanneer een logische hoge 
drempelwaarde wordt 
overschreden.
Laag: alarm wordt geactiveerd 
wanneer een logische lage 
drempelwaarde wordt 
overschreden.

DinionXF Geen Geen, Hoog, Laag

Adres Zorgt ervoor dat de betreffende 
dome kan worden bediend via 
het numerieke adres in het 
besturingssysteem. Het adres 
kan ter plaatse worden ingesteld 
met behulp van het Bilinx-
configuratieprogramma voor 
beeldbewerkingsapparaten 
(CTFID), of op afstand met 
behulp van de functie Fast 
Address (zie Fast Address).

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

0000 (geen)

Alarmactie Selecteren van de 
bedieningsmodus van de camera 
als de alarmingang actief is.

Dinion 2X Geen Geen, Modus 1, 
Modus 2, Modus 
3, Modus 4, 
Modus 5, Modus 
6, Mono
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Alarmingang Een alarm activeren wanneer de 
ingang de status wijzigt.
De opties zijn:
N.O. (Normaal open, 
spanningsloos contact)
N.C. (Normaal gesloten, 
spanningsloos contact)
N.C.S. (bewaakt 
verbreekcontact; alleen 
beschikbaar voor de 
alarmingangen 1 en 2)
N.O.S. (bewaakt maakcontact; 
alleen beschikbaar voor de 
alarmingangen 1 en 2)

VG4 Serie N.O. N.O., N.C., 
N.C.S., N.O.S.

Alarmingangen Selecteer Geen om de 
alarmingang uit te schakelen. 
Selecteer Actief-hoog of Actief-
laag voor de 
alarmingangsaansluiting.

Dinion 2X, UPH Serie Geen Geen, Hoog, 
Laag, Modus 1, 
Modus 2, Modus 
3

Alarmuitgang VMD: uitgangsrelais sluit bij 
VMD-alarmen.
Extern apparaat: het 
uitgangsrelais is beschikbaar 
voor externe communicatie-
apparaten.
Nachtstand actief: uitgangsrelais 
sluit als de camera in zwart-
witmodus is.
Filter aan/uit: uitgangsrelais sluit 
net voordat het infraroodfilter 
gaat bewegen en opent als het 
videoniveau is gestabiliseerd (2 
tot 3 seconden).

Dinion 2X, UPH Serie VMD Extern apparaat, 
VMD, Zwart/wit-
modus actief, IR-
filter aan/uit, 
Extern

Niveau ALC 
(Automatic Light 
Control)

Hiermee kan de camera 
automatisch worden aangepast 
aan de helderheid van de scène.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion
FlexiDome, FlexiDome 2X
Unity, UPH Serie

0 -15 tot +15

Snelheid ALC 
(Automatic Light 
Control)

De snelheid bepalen voor de 
regelkring van het videoniveau.

Dinion 2X, DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, UPH Serie

Gemiddeld Snel
Gemiddeld
Langzaam

Gebied selecteren Het kwadrant beheren dat u 
bewerkt.

DinionXF, UPH Serie 1 1 t/m 4

Gebiedsstatus Actief controleren op beweging 
in een bepaald gebied.

DinionXF, UPH Serie Aan Aan, Uit

AutoBaud AutoBaud activeren. VG4 Serie Aan Aan, Uit

Functie Omschrijving Apparaat Standaard Opties
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Auto Black Het niveau van het beeldsignaal 
versterken om zo een 
videosignaal met volledige 
amplitude te produceren, zelfs 
als het scènecontrast minder is 
dan de complete reeks (bijv. 
verblindend licht, nevel, mist, 
etc.). Het donkerste deel van het 
signaal is op zwart ingesteld en 
het lichtste deel op wit waardoor 
het contrast wordt vergroot.

DinionXF

Dinion
FlexiDome 2X
FlexiDome
Unity
UPH Serie

Aan Aan, Uit

Automatische 
scherpstelling

Stelt het objectief continu 
automatisch scherp om het 
scherpste beeld te verkrijgen.
De opties zijn:
Spot: automatisch scherpstellen 
op het midden van het beeld. 
Continu: automatische 
scherpstelling inschakelen voor 
het hele beeld. 
Handbediening: de automatische 
scherpstelling uitschakelen en 
handmatig scherpstellen.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Handbedie
ning

Spot, 
Continu, 
Handbediening

Automatische 
diafragmaregeling

Past het objectief automatisch 
aan om een correcte verlichting 
van de camerasensor te 
verkrijgen. Dit type objectief is 
aan te bevelen voor omgevingen 
met weinig licht of veranderende 
lichtomstandigheden.
De opties zijn:
Continu: automatische 
diafragmaregeling met een 
constante waarde. 
Handbediening de automatische 
diafragmaregeling uitschakelen 
en het diafragma handmatig 
bedienen.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Continu Continu, 
Handbediening

Niveau aut. 
diafragmaregeling

Verhoogt of verlaagt de 
helderheid aan de hand van de 
hoeveelheid licht.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

8 1 t/m 15

Automatische 
draaisnelheid

De camera continu draaien met 
een snelheid tussen de 
ingestelde rechter- en 
linkergrenswaarden.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

30 1 t/m 60
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Automatisch 
zwenken

De camera verticaal kantelen 
wanneer deze draait, om correcte 
stand van het beeld te 
handhaven. 

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Aan Aan, Uit

Max Auto SensUP De grenswaarde voor de 
gevoeligheid instellen wanneer 
de sluitertijd op Auto SensUp is 
ingesteld.

VG4-serie 15x 2x, 4x, 7,5x of 
15x

AUX Het dialoogvenster AUX-
opdrachten openen van waaruit u 
de besturingscommando's naar 
de camera verzendt.

VG4 Serie 0 0-99 Zie 
Paragraaf 7 AUX-
opdrachten van 
bedieningspaneel, 
Pagina 55.

Blauwversterking De blauwversterking instellen om 
het witpunt te optimaliseren.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610,
LTC 0495, 
LTC 0620,
Dinion LTC 0435,
LTC 0455,
FlexiDome VF VDC-445 en 
XT, FlexiDome 2X
VDC-455, UnityDome, 
UPH Serie

0 -5 t/m +5

Tegenlichtcompen
satie (BLC)

Optimaliseert het videoniveau 
voor het geselecteerde gedeelte 
van het beeld. De delen buiten 
dit gebied kunnen onderbelicht 
of overbelicht zijn. 

G3A Serie, ENV Serie,
VG4 Serie,

DinionXF, Dinion
FlexiDome, Unity

Uit Aan, Uit

Gegevenssnelheid De snelheid waarmee 
uitgewisselde gegevens worden 
verzonden, uitgedrukt in bytes 
per seconde (Bps).

G3A Series, ENV Serie, 
VG4 Serie*

9600 9600, 19200, 
38400, 57600
2400*, 4800*, 
9600*, 19800*, 
38400*, 57600*

BiPhase/Audio BiPhase/Audio in- en 
uitschakelen. (Let op: Audio is 
bedoeld voor een VG4 met een 
Ethernet-module. Als u Audio 
selecteert, wordt de BiPhase-
communicatie uitgeschakeld.)

VG4 Serie BiPhase BiPhase, Audio

Zwartniveau Het niveau van het videosignaal 
dat overeenkomt met de 
maximumlimieten van de zwarte 
gedeelten van het beeld.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, UPH Serie

0 -55 t/m +55
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Blindering Dekt de elektronenbundel af in 
een cameraopnemer of beeldbuis 
tijdens de retrace-periode. Het is 
een signaal dat bestaat uit 
terugkerende pulsen op lijn- en 
veldfrequenties. Het is 
hoofdzakelijk bedoeld om de 
retrace op een opnemer of 
beelbuis onzichtbaar te maken.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Niet 
geactiveerd

Niet geactiveerd, 
Geactiveerd

Niveau BLC Compenseert elektronisch sterke 
achtergrondverlichting om details 
weer te geven die normaal alleen 
als silhouet zichtbaar zouden zijn.

DinionXF

Unity, UPH Serie

0 -15 tot +15

Modus BLC In- of uitschakelen van 
compensatie van sterke 
achtergrondverlichting om details 
weer te geven die normaal alleen 
als silhouet zichtbaar zouden zijn.

UPH Serie Uit Aan, Uit

Niveau 
kabelcompensatie

Voorkomt verlies aan 
beeldkwaliteit die anders wordt 
veroorzaakt door signaalverliezen 
bij de overdracht van video in 
lange kabels.

Dinion 2X, DinionXF (niet actief) 0 tot 15

Type 
kabelcompensatie

Hier kunt u de gebruikte 
coaxkabel selecteren. Kies de 
optie Standaard, wanneer de 
gebruikte kabel onbekend is. Let 
op: bij kabels langer dan 300 
meter kan de kwaliteit van het 
beeld afnemen.

Dinion 2X, DinionXF Uit Uit, Standaard, 
RG59,
Coax 12, Coax 6

Cameraknoppen Door de knoppen te blokkeren, 
voorkomt u dat de camera-
instellingen door onbevoegden 
kunnen worden gewijzigd.

Dinion 2X, DinionXF,
Dinion,
FlexiDome, FlexiDome 2X,
Unity, UPH Serie

Aan Aan, Uit

Camerahoogte De rechte verticale hoogte ten 
opzichte van het geobserveerde 
oppervlak.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
500 Serie

12 ft. 8 tot 100 ft.

Camera-ID Een cameranaam van 16 tekens 
die kan worden weergegeven op 
de positie van de ID.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, UPH Serie

(leeg veld) (leeg veld)

Positie camera-ID De positie bepalen van het label 
met de camera-ID op het 
weergavescherm zien.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Uit
Linksboven
Rechtsboven
Linksonder
Rechtsonder
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OSD camera On-Screen Display-informatie van 
de camera afkomstig van het live-
videobeeld in- of uitschakelen.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Aan Aan, Uit

Kleursalvo Uit: het kleursalvo in het 
videosignaal is uitgeschakeld 
wanneer de camera op zwart/wit 
is ingesteld.
Aan: het kleursalvo blijft actief, 
ook wanneer de camera op 
zwart/wit is ingesteld (vereist 
door sommmige harddisk-
recoders en IP-encoders).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Uit Aan, Uit

Rondetijd Bepaalt de tijdsduur van een 
aangepaste cameratour.

VG4 Serie 3 sec. 3-5 sec, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 50 
sec, 1-5 min, 10 
min

Dag/nacht De camera heeft een 
gemotoriseerd infraroodfilter. 
Het mechanische infraroodfilter 
kan worden verwijderd bij weinig 
licht of bij infraroodtoepassingen 
via de configuratie-instellingen. 

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495,
FlexiDome 2X,
UnityDome DN VG4-162 
en VG4-164, DN VG4-152 
en VG4-154

Auto Auto, Kleur, 
Monochroom

Standaard sluiter Hiermee kunt u een snelle 
sluitertijd instllen om 
bewegingsonscherpte te 
voorkomen en te zorgen voor 
gedetailleerde en heldere 
beelden van snel bewegende 
objecten wanneer er voldoende 
licht is. Als het donkerder wordt 
en andere aanpassingen niet 
meer mogelijk zijn, keert de 
sluitertijd terug naar de 
standaardinstelling zodat de 
gevoeligheid van de camera 
behouden blijft.

G3A Serie, ENV Serie,
Dinion 2X

DinionXF,
FlexiDome, 
FlexiDome 2X,
Unity, UPH Serie

1/60 1/60,
1/100,
1/120, 
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/5000, 
1/10000

Digitale zoom De mogelijkheid in- of 
uitschakelen om het beeld te 
vegroten of te verkleinen.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Aan Aan, Uit

Weergavepositie Hiermee kunt u de positie van de 
OSD-stempel bepalen. 

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

0 0 tot 16
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DVR/IP-encoder Aan: het camerasignaal wordt 
geoptimaliseerd voor aansluiting 
op een harddisk-recorder of IP-
encoder om 
compressiemethoden te 
compenseren.
Uit: het camerasignaal wordt 
geoptimaliseerd voor aansluiting 
op een analoog systeem 
(matrixswitcher of monitor).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Uit Aan, Uit

Dynamische 
ruisonderdrukking

Technologie die de beeldruis 
meet en automatisch reduceert.

Dinion 2X, DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, UPH Serie

Auto Auto, Uit

Dynamic Engine Uit: alle automatische 
scènedetails en verbeteringen 
worden uitgeschakeld (alleen 
aanbevolen bij testen).
XF-DYN: extra interne verwerking 
wordt ingeschakeld voor 
toepassingen met weinig licht 
(verkeer, etc.).
2X-DYN: 2X-Dynamic voegt 
dubbele sensorbelichting toe aan 
de XF-DYN-opties. Onder slechte 
lichtomstandigheden worden 
pixels van iedere belichting 
gemengd om een gedetailleerder 
beeld te geven (gebruik 2X-DYN 
als Smart BLC niet noodzakelijk 
is).
SmartBLC: BLC-venster en 
wegingsfactor worden 
automatisch gedefinieerd. Deze 
worden door de camera 
dynamisch aangepast aan 
wisselende lichtomstandigheden. 
Inclusief alle voordelen van 2X-
DYN.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Uit,
XF Dyn, 
2X-Dyn,
(2X-DYN is alleen 
beschikbaar in 
LTC 0498 
modellen)
SmartBLC

Filtermove Wordt ingeschakeld als het filter 
verandert.

DinionXF 

Polariteit 
scherpstelling

Mogelijkheid om de bediening 
van de scherpstelknop op de 
controller ongedaan te maken.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

Normaal Normaal, Terug

Snelheid 
scherpstelling

Bepaalt de snelheid waarmee het 
beeld opnieuw wordt 
scherpgesteld wanneer het 
onscherp wordt.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie

2 1 tot 8
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Beeld stilzetten Het videobeeld van een 
voorkeuzepositie vasthouden 
tijdens de beweging naar een 
andere prepositie. Zodra de 
nieuwe scène is bereikt worden 
de bewegende beelden weer 
hervat.

VG4 Serie Aan Aan, Uit

Groenversterking De groenversterking instellen om 
het witpunt te optimaliseren.

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610,
LTC 0495, 
LTC 0620, Unity, 
UPH Serie

0 -50 tot +50

Versterking Een toename van spanning of 
vermogen, meestal uitgedrukt in 
dB.

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome 2X, Unity, 
UPH Serie

AGC AGC, Vast

Versterking Stelt de versterking automatisch 
in op de laagst mogelijke waarde 
die nodig is om een goed beeld te 
verkrijgen. 

G3A Serie, ENV Serie,
VG4 Serie,
Dinion, FlexiDome

Aan Aan, Uit

Ga naar Opname Schakelen naar een vooraf 
ingestelde opname.

G3A Serie, ENV Serie 1 0 tot 99

Verwarming Een ingebouwe verwarming die 
buitentemperaturen 
compenseert.

FlexiDome, 
FlexiDome 2X

Uit Aan, Uit

Horizontale fase De horizontale faseverschuiving 
instellen.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 -25 tot 125

Tijdsduur 
inactiviteit

Bepaalt hoe lang de dome niet 
bediend moet zijn voordat de 
inactiviteitgebeurtenis 
geactiveerd wordt
De opties zijn:
Uit: kies Uit als de positie van de 
dome niet moet worden 
gewijzigd. 
Scene 1: kies Scène 1 als de 
dome naar scène 1 moet gaan. 
Vorige Aux: kies Vorige Aux als 
de dome naar de vorige Aux-
waarde moet gaan.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Uit Uit, Scène 1, 
Vorige Aux

Tijdsduur 
inactiviteit

Bepaalt het gedrag van de dome 
wanneer deze niet wordt 
bediend.  

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

2 min. 3-5 sec, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 50 
sec, 1-5 min, 10 
min

ID-rand Een rand om de camera-ID op het 
weergavescherm plaatsen.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Aan, Uit
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ID-positie Bepaalt de positie van de ID-
naam van de camera.

DinionXF, UPH Serie Uit Uit, boven, onder

IR contrast Optimaliseert het contrast van de 
camera.
De opties zijn:
Verbeterd: de camera 
optimaliseert het beeldcontrast 
in toepassingen met hoge 
infraroodbelichtingsniveaus.
Normaal: de camera 
optimaliseert het beeldcontrast 
in monochrome toepassingen 
met zichtbaar licht.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, Flexidome 
2X, UnityDome DN VG4-
162 
en VG4-164, 
DN VG4-152 en 
VG4-154

Normaal Verbeterd, 
normaal

Polariteit 
diafragma

Mogelijkheid om de bediening 
van de diafragmaknop op de 
controller ongedaan te maken.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Normaal Normaal, 
omgekeerd

Sluitertijd Bepaalt hoe snel de iris de 
opening instelt volgens de 
verlichting van de omgeving.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

5 1 tot 10

Ingang Selecteert het type alarmingang. G3A Serie, ENV Serie Uitgeschak
eld

Uitgeschakeld, 
N.O., N.C.

Ingang #/Uitgang # Definiëren van het soort ingangs-
/uitgangscontact.

VG4 Serie 1 1 t/m 4

Ingangs-/
uitgangsoptie

Definiëren van een lijst van 
alarmingangen/-uitgangen voor 
een alarmregel.

VG4 Serie Geen Alarmingangen 1-
7, Alarmuitgang 
1-3, Alarmrelais, 
OSD, Preset 
Geen, Geen 
Opmerking: 
opties variëren 
afhankelijk van 
de VG4-
configuratie

In Tour Bepaalt of de scène is 
opgenomen in een tour met 
voorkeuzepositie.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Nee Ja, nee

Taal Bepaalt de taal voor het OSD. G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie*
Dinion 2X, FlexiDome 2X

Engels Engels, Frans, 
Spaans, Duits, 
Portugees, Pools, 
Italiaans*, 
Nederlands*, 
Tsjechisch, 
Russisch

Vertraging 
fasevergrendeling

De verticale Line Lock-
fasevertraging instellen van 0° tot 
359°.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

0 0 tot 359°
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Lage druk Geeft aan of er sprake is van 
overdruk.

VG4 Serie met 
overdrukbehuizing

Aan Aan

MAC-adres Toont het MAC-adres (in fabriek 
ingesteld, kan niet worden 
gewijzigd).

Dinion 2X, Flexidome 2X geen 
standaardin
stelling

geen selecties

Masker actief Hiermee wordt elk van de vier 
maskers in- of uitgeschakeld.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Aan, Uit

Masker selecteren Een van de vier verschillende 
gebieden aangeven dat 
geblindeerd moet worden.

Dinion 2X, FlexiDome 2X 1 1, 2, 3, 4

Maximale 
zoomsnelheid

Bepaalt de zoomsnelheid. G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Langzaam Langzaam, 
Gemiddeld, Snel

Maximaal 
versterkingsniveau

Bepaalt het maximale 
versterkingsniveau voor de AGC-
stand.

G3A-serie, ENV-serie,
VG4-serie,

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome 2X, Unity, 
UPH Serie

6
6
20
20

1 tot 6
1 tot 6
0 tot 30
0 tot 28

Mode ID Titel met 10 tekens. DinionXF, Dinion 2X, UPH 
Serie

24-uurs

Modus ID-positie De positie bepalen van het label 
met de modus-ID op het 
weergavescherm.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Uit
Linksboven
Rechtsboven
Rechtsonder
Linksonder

Mono-burst Hiermee wordt de color burst 
ingesteld.
De opties zijn:
Aan: de color burst blijft actief, 
ook wanneer de camera op 
zwart-wit is ingesteld.
Uit: de color burst in het 
videosignaal is uitgeschakeld 
wanneer de camera op zwart-wit 
is ingesteld.

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
UnityDome DN VG4-162
en VG4-164, 
DN VG4-152 en VG4-154

Uit Aan, Uit

Beweging Het nummer voor de gevoeligheid 
van de camera voor de detectie in 
een actief gebied

DinionXF 0 Geen
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Nachtmodus Stelt de filterbediening van de 
camera in.
Tot de opties behoren*:
Auto: schakelt het filter in 
afhankelijk van het 
belichtingsniveau van de scène. 
Aan: verwijdert het 
infraroodfilter voor maximale 
infraroodgevoeligheid. 
Uit: het infraroodfilter is 
beschikbaar in de kleurmodus 
bediening

G3A-serie, ENV-serie,
VG4-serie,
Dinion,
Unity

Auto
Auto
Auto
Auto

Uit, Aan, Auto
Uit, Aan, Auto
Uit, Aan, Auto
Uit, Geforceerd, 
Auto

Nachtmoduskleur Schakelt een automatisch IR-
filter in bij zwart-wit modus.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Uit Aan, Uit

Drempel 
nachtmodus (IRE)

Stelt het automatische niveau in 
waarop de camera naar zwart-
wit-modus moet schakelen.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

30 10 tot 55

NightSense Een methode activeren om de 
gevoeligheid van hoge resolutie 
Bosch kleurencamera's met 9 db 
(factor 3) te versterken door het 
signaal van het kleurenbeeld in 
één enkel zwart/wit-beeld te 
combineren.

UPH Serie Auto Uit, Geforceerd, 
Auto

Notch-filter Hiermee wordt het notch-filter in- 
en uitgeschakeld. Het notch-filter 
kan een Moiré-patroon of 
kleurruis verwijderen dat wordt 
veroorzaakt door verticale lijnen 
met te weinig tussenruimte of 
objecten (bijv. verticale tralies 
voor ramen).

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Aan, Uit

Richting Draait het beeld 180 graden 
(ideaal bij omgekeerde montage).

VG4-serie Normaal Normaal, 
Omgekeerd

OSD (on-screen 
display)

Tekst voor alarm op on-screen 
display(maximaal 16 karakters).

G3A-serie, ENV-serie,

DinionXF, Dinion,
FlexiDome, Unity

Aan Aan, Uit

Alarmtekst OSD Tekst van 17 karakters, die wordt 
weergegeven op een monitor als 
de camera een alarm bij 
bewegingdetectie activeert.

Dinion 2X, FlexiDome 2X geen 
standaardin
stelling

BEWEGING 
GEDETECTEERD

Helderheid OSD Stelt de helderheid voor het OSD 
in. De waarde is 0 voor een 
donker display en 10 voor een 
helder display.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

0 0 tot 10

Feedback OSD Dinion 2X, FlexiDome 2X,
UPH Serie

Aan Aan, Uit
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Uitvoertijd Hiermee wordt bepaald hoe lang 
het uitgangsrelais wordt 
geactiveerd.
Volgen: de alarmuitgang blijft 
geactiveerd gedurende dezelfde 
tijd dat de alarmingang 
geactiveerd is.
Eenmalige start: het alarm blijft 
aan tot de beheerder het 
uitschakelt.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Volgen Volgen, 1-5 sec, 
10, 15, 30 sec, 1-
5 min, 10 min 
Eenmalige start

Wachtwoord Regelt de toegang tot 
vergrendelde opdrachtmenu's. 

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

0000 (geen)

Patroon Patroon selecteren voor alle 
maskers

Dinion 2X, FlexiDome 2X Zwart Zwart, Grijs, Wit, 
Ruis

Piek/gemiddelde Hiermee stelt u de balans in 
tussen het piek- en het 
gemiddelde videoniveau. Op 0 
regelt de camera het gemiddelde 
videoniveau, op +15 regelt de 
camera het piekniveau. 

Dinion 2X, 

DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, UPH Serie

0 -15 tot +15

Peak White Invert Gebruik Peak White Invert om 
schittering van het CRT/LCD-
display te reduceren. 
Te gebruiken in 
kentekenherkenningssystemen 
om het felle licht van koplampen 
te reduceren. (op locatie testen 
om er zeker van te zijn dat het 
verbetering biedt voor de 
toepassing en dat het niet 
afleidend werkt voor het 
bedienend 
beveiligingspersoneel.)

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Uit Aan, Uit

Voorcompensatie De videoversterking verhogen om 
signaalverlies bij lange 
kabeltrajecten te compenseren.

VG4 Serie 1 1-10

Functie Omschrijving Apparaat Standaard Opties
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Prioriteit Alleen beschikbaar als de modus 
Auto onder Dag/Nacht is 
geselecteerd. De hogere 
prioriteit wordt geselecteerd 
naarmate er minder licht is.
De opties zijn:
Kleur: de camera blijft 
kleurenbeelden weergeven 
zolang het lichtniveau dat toelaat.
Beweging: de camera voorkomt 
vervaging van bewegende 
objecten zolang het lichtniveau 
dat toelaat.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610
FlexiDome 495, 
FlexiDome 2X, UnityDome 
DN VG4-162
en VG4-164, 
DN VG4-152 en 
VG4-154

Kleur Beweging, kleur

Vaste snelheid PTZ Bepaalt het draaien, kantelen en 
zoomen met een vaste 
snelheidswaarde.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

4 1 tot 15

Roodversterking Stelt de roodversterking in om 
het witpunt te optimaliseren.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610, LTC 0495,
LTC 0620, 
Dinion LTC 0435,
LTC 0455,
FlexiDome VF VDC-455 en 
XT VDC-455, 
FlexiDome 2X, Unity, 
UPH Serie

0 -5 t/m +5

Verzadiging Hiermee wordt de 
kleurverzadiging ingesteld. Bij 
een instelling van -15 wordt een 
zwart-witbeeld verkregen.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610, LTC 0495,
LTC 0620,
FlexiDome 2X, Unity, 
UPH Serie

0 -15 tot +5

Scènenr. Schakelt tussen scènes. G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

1 1 tot 99

Sectornr. Schakelt tussen sectornamen. G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

1 1 tot 16

Kiezen De trigger voor de alarmuitgang. DinionXF VMD VMD 
(videobewegings
detectie), 
Remote (extern)

Gevoeligheid Bepaalt de benodigde 
hoeveelheid beweging die 
gedetecteerd wordt in een vooraf 
gedefinieerd gebied om de 
alarmuitgang te activeren. 

Dinion 0 0 tot 100

Functie Omschrijving Apparaat Standaard Opties
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Gevoeligheid 
hoger

Vergroot de gevoeligheid van de 
camera door de integratietijd op 
de CCD te verhogen. Dit wordt 
bereikt door het signaal van een 
aantal opeenvolgende 
videoframes te integreren om de 
signaalruis te verminderen.

DinionXF,
Unity, UPH Serie

4 x Uit, 2x, 3x, 4x, 
5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 
10x

SensUp (Auto 
SensUp)

Vergroot de gevoeligheid van de 
camera door de integratietijd op 
de CCD te verhogen. Dit wordt 
bereikt door het signaal van een 
aantal opeenvolgende 
videoframes te integreren om de 
signaalruis te verminderen.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X,
VG4-serie

4 x
15x

15x, 10x, 9x, 8x, 
7.5x, 7x, 6x, 5x, 
4x, 3x, 2x, Uit

Scherpte Hiermee stelt u de scherpte van 
het beeld in. 

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
Serie,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

6
6

1 tot 16

Scherpteniveau Hiermee stelt u de scherpte van 
het beeld in. 

DinionXF,
Unity, UPH Serie

0 -15 tot +15

Camera-ID tonen De camera-ID weergeven op de 
monitor.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Aan, Uit

Testpatronen 
tonen

Selecteer het gewenste 
testpatroon om de installatie en 
het opsporen van fouten te 
vergemakkelijken.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Kleurenbalk 
100%,
UV-vlak,
Zaagtand 2H,
Grijswaarden 11,
Kruisarcering,
Dambord

Functie Omschrijving Apparaat Standaard Opties
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Sluiter/AGC De elektronische sluitertijd 
instellen (AES). Bepaalt de 
tijdsduur waarin licht wordt 
verzameld door het 
verzamelapparaat.
Tot de opties behoren*:
Auto: de camera stelt 
automatisch de optimale 
sluitersnelheid in. 
AES: de camera behoudt de 
gekozen sluitertijd zo lang als het 
lichtniveau van de omgeving dit 
toelaat.
FL (schittervrij): in deze stand 
wordt interferentie met 
lichtbronnen vermeden (alleen 
gebruiken voor video-iris- of DC-
irisobjectieven).
Fixed: hiermee kunt u zelf een 
vaste sluitersnelheid instellen.

G3A-serie, ENV-serie,
VG4 300 en 500 Serie,
Dinion 2X, Dinion, 

DinionXF

FlexiDome,
FlexiDome 2X
Unity, UPH Serie

1/60
1/60
AES
AES
Vast
AES

Auto, 60x, 30x, 
15x, 7.5x, 4x, 2x, 
1/1, 
1/2, 1/4, 1/8, 
1/15, 1/30, 1/60, 
1/90, 1/100, 
1/125, 1/180, 
1/250, 1/350,
1/500, 1/1000, 
1/1500, 
1/2000, 
1/3000, 
1/4000, 
1/6000, 
1/10000, vast, 
AES, FL*

Sluitertijdmodus Auto SensUP in- of uitschakelen. VG4 Serie Auto 
SensUp 
(VG4 300 
Serie en 
500 Serie)

Auto SensUp, Uit

Stabilisatie Een algoritme dat 
camerabeweging in zowel 
verticale als horizontale assen 
nagenoeg uitsluit, wat resulteert 
in uitzonderlijke beeldkwaliteit 
(zie ook Beeldstabilisatie).

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Aan Aan, Uit

Periode 
standaardtour

Waarnemingstijd tussen presets 
wijzigen tijdens de tour.

VG4-serie 5 sec 3-5 sec, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 50 
sec, 1-5 min, 10 
min

Sub Carrier Phase De fase voor de hulpdraaggolf in 
Genlock aanpassen in stappen 
van 1 graad. Alleen beschikbaar 
vanuit Genlock.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 0 tot 358
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Schakelniveau Stel het automatische niveau in 
waarop de camera moet 
schakelen naar zwart-wit 
opnamen.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
FlexiDome 2X, UnityDome 
DN VG4-162 
en VG4-164, 
DN VG4-152 en 
VG4-154

0 -15 tot 15

Synchronisatie-
ingang

Elektronische pulsen die worden 
ingevoegd in het videosignaal om 
de beeldinformatie op de 
correcte positie samen te 
voegen. 

Dinion 2X, DinionXF, 
UPH Serie

Hoog Hoog, 
75 ohm

Synchronisatiemo
dus

Selecteert de 
synchronisatiemethode voor de 
camera.
De opties zijn:
Crystal: de camera met een 
intern kristal synchroniseren 
(standaard). 
Lijnsynchronisatie: de camera 
met netvoeding synchroniseren 
en rollend beeld in systemen met 
meer dan één camera 
voorkomen.

G3A-serie, ENV-serie,
VG4-serie

DinionXF,
Dinion,
FlexiDome,
Unity

Intern Lijnsynchronisati
e, Crystal - I 
(Vrijloop - I),
Intern, Genlock*

Synchronisatie De synchronisatiemethode voor 
de camera selecteren.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion, FlexiDome, Unity

0 Lijnsynchronisati
e, Intern, 
Genlock, 
HV-
vergrendeling*

Lichtkrant De lichtkrant beweegt constant 
om aan te geven dat het beeld 
live is en niet is stilgezet of wordt 
afgespeeld.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Uit Aan, Uit

Titel Scènenaam met 16 tekens dat 
wordt weergegeven wanneer de 
dome naar een scène beweegt 
(moet via titel-OSD worden in- of 
uitgeschakeld).

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

(leeg veld) (leeg veld)
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Titel-OSD Regelen hoe de camera de 
sector- en scènetitels op het 
scherm weergeeft. 
De opties zijn:
Uit: er worden geen titels 
weergegeven op het scherm.
Aan: titels altijd weergeven op 
het scherm.
Tijdelijk: titels gedurende enkele 
seconden op het scherm 
weergeven en daarna verbergen 
(standaard).

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Tijdelijk Aan, Uit, Tijdelijk

Rondetijd Bepaalt de wachttijd tot de dome 
naar de volgende scène beweegt.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

5 sec. 3 sec. tot 10 min.

Spoor Alarmingangsoptie waarmee de 
tracker wordt ingeschakeld 
wanneer het alarm wordt 
geactiveerd.

G3A Serie, ENV Serie Uit Aan, Uit

Tracker Automatisch 
bewegingsdetectiesysteem.

G3A Serie, ENV Serie, VG4 
500 Serie

Uit Aan, Uit

Trackercommunic
atie

De communicatie van de camera 
met de trackermodule in- of 
uitschakelen.

G3A Serie, ENV Serie Aan Aan, Uit

Volgertijd Hiermee wordt bepaald hoe lang 
de tracker wordt geactiveerd.
Volg ingangssignaal: de tracker 
blijft even lang actief als de 
alarmingang.
Eenmalige start: de tracker blijft 
ingeschakeld totdat deze door de 
operator wordt uitgeschakeld.

G3A-serie, ENV-serie, Volg 
ingangssign
aal

Volg 
ingangssignaal, 
1 sec. tot 10 
min.,
Eenmalige start

Verzenden Optie voor de alarmingang 
waarmee een Bilinx-alarmmelding 
kan worden verzonden naar de 
eindappartuur.

G3A Serie, ENV Serie Uit Aan, Uit

Trigger Optie voor de alarmuitgang 
waarmee de alarmuitgang wordt 
aangestuurd door de ingang.

G3A Serie, ENV Serie (geen 
geselecteer
d)

Ingang 1, Ingang 
2, Ingang 3, 
Ingang 4

Verticale fase De verticale faseverschuiving 
instellen.

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome, FlexiDome 2X, 
Unity

0 0 tot 358
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*Modellen en/of opties kunnen variëren per product.

Modus VMD 
(Video Motion 
Detection)

Vergelijkt het huidige beeld met 
een referentiebeeld en telt het 
aantal pixels dat tussen de twee 
beelden is gewijzigd. Er wordt 
een alarm geactiveerd als het 
aantal pixelwijzigingen een door 
de gebruiker geconfigureerde 
drempel overschrijdt.

Dinion 2X, DinionXF

Dinion,
FlexiDome 2X, UPH Serie

Uit Aan, Uit, 
Stilgeschakeld, 
OSD

VMD-gebied Het huidige gebied wordt 
weergegeven waarbij de 
linkerbovenhoek knippert. De 
knipperende hoek van het beeld 
kunt u verplaatsen met de 
pijltoetsen omhoog, omlaag, links 
en rechts. Als u op de menu-/
selectietoets drukt, gaat de 
knipperende cursor naar de 
tegenoverliggende hoek. U kunt 
deze nu verplaatsen. Als u 
nogmaals op de selectietoets 
drukt, is het gebied gedefinieerd 
en sluit u het menu Gebied.

Dinion 2X, FlexiDome 2X

Witbalans Hiermee stelt u de 
kleurinstellingen in om de 
kwaliteit van de witgebieden van 
het beeld te behouden. 

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Auto ATW, 
Binnenshuis,
Buitenshuis, 
AWB hold, 
Verlengd

Unity, Dinion 2X, Dinion,
FlexiDome 2X, UPH Serie

ATW ATW, 
AWB hold, 
Handbediening*

Witbalans-
snelheid

Hiermee kunt u de snelheid van 
de regelkring van de witbalans 
aanpassen. 

Dinion 2X, FlexiDome 2X, 
UPH Serie

Gemiddeld Snel, Gemiddeld, 
Langzaam

Groot dynamisch 
bereik

De functies voor groot dynamisch 
bereik in- of uitschakelen. 

VG4 300 en 500 Serie Uit Aan, Uit

XF Dynamic Details in de gedeelten van de 
scène waar veel of weinig licht is 
worden optimaal worden 
vastgelegd. Hierdoor wordt de 
zichtbare informatie in het beeld 
gemaximaliseerd.

DinionXF,
Unity, UPH Serie

Gemiddeld Uit, Laag, 
Gemiddeld, Hoog

Polariteit zoom Hiermee is het mogelijk om de 
werking van de zoomknop op de 
controller ongedaan te maken.

G3A-serie, ENV-serie, VG4-
serie

Normal Normaal, 
omgekeerd

Functie Omschrijving Apparaat Standaard Opties
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6 Problemen oplossen
De volgende paragraaf bevat informatie waarmee u kunt controleren of de toepassing CTFID 
correct functioneert. 

6.1 Verbinding van de pc met het apparaat controleren
Als Configuration Tool wordt gestart, detecteert de toepassing automatische het aangesloten 
apparaat en brengt het hier een verbinding mee tot stand. Als een aangesloten apparaat is 
gedetecteerd, is de knop Online-configuratie beschikbaar. De instellingen van het apparaat 
worden dan gedownload in de toepassing. 
U controleert als volgt of er een verbinding is van het apparaat met de toepassing op de pc:
1. Controleer dat  de modus Online actief is (de knop Online-configuratie moet een gele 

achtergrond hebben).
2. Controleer of de indicator van de verbindingsstatus (in het gebied met 

Systeeminformatie) aangeeft dat er een verbinding tot stand is gebracht.
Wanneer de toepassing geen aangesloten apparaat detecteert:
1. Controleert of het apparaat correct werkt.
2. Controleer de hardware Configuration Tool, de pc en het apparaat op loszittende 

aansluitingen. 
3. Controleer of het groene lampje op de hardware Configuration Tool brandt.
4. Koppel de hardware Configuration Tool indien nodig los van de pc en sluit deze opnieuw 

aan.
5. Controleer het tekstvak Status in het gebied Systeeminformatie (onderste tekstvak in 

het hoofdscherm). Als de toepassing verbinding heeft gemaakt met een apparaat, 
worden downloadbevestigingsberichten weergegeven.

Afbeelding 6.1 Venster Online-configuratie, tekstvak met status 

6.2 Apparaatfout
Als u een bestand probeert te openen dat is geconfigureerd voor een ander apparaat, wordt 
een waarschuwing weergegeven. Klik op OK en open een bestand dat correct is 
geconfigureerd.

Afbeelding 6.2 Apparaattypefout
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6.3 Versienummer weergeven
1. Als u in de toepassing CTFID op het pictogram in de linkerbovenhoek klikt, wordt het 

versienummer van de software weergegeven. 

Afbeelding 6.3 CTFID-pictogram

2. Navigeer omlaag en klik op Over.
Als de actuele versie van CTFID bijvoorbeeld 3.01.00.01 is, wordt in het venster Over het 
nummer 3.01 weergegeven.

Afbeelding 6.4 Het venster Over



CTFID  AUX-opdrachten van bedieningspaneel | nl 55

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

7 AUX-opdrachten van bedieningspaneel
Vergre
ndeld

Functiet
oets

Comm
ando 
nr.

Commando Omschrijving 200-

serie

300-

serie

500i-

serie

G3A 
ENV

Aan/Uit 1 360° scannen Auto draaien zonder 
grenswaarden

• • • •

Aan/Uit 2 Auto Draaien Auto draaien tussen 
grenswaarden

• • • •

• Aan/Uit 3 Diafragmaregeling Menu openen (automatisch, 
handmatig)

• • • •

• Aan/Uit 4 Focusregeling Menu openen (spot, 
automatisch, handmatig)

• • • •

Aan/Uit 7 Aangepaste tour met 
voorkeuzeposities 
afspelen

Activeren/uitschakelen • •

Aan/Uit 8 Tour met 
voorkeuzeposities 
afspelen

Activeren/uitschakelen • • • •

• Aan/Uit 9 Inactiviteitsmodus Menu openen (Uit, Terug naar 
scène 1, Vorige PTZ-commando 
laden)

• • • •

• Aan/Uit 11 Niveau auto-iris instellen Menu Niveau auto-iris openen • • • •

Aan/Uit 14 Snelheid van Auto 
Draaien en AutoScan 
instellen

Aan—verhogen
Uit—verlagen of instellen met 
schuifbalk

• • • •

Aan/Uit 15 Tijdsduur tour  
(waarnemingstijd) met 
voorkeuzeposities 
instellen

Aan—waarnemingstijd verlengen
Uit—waarnemingstijd verkorten

• • • •

• Aan/Uit 18 AutoPivot inschakelen AutoPivot inschakelen/
uitschakelen

• • • •

Aan/Uit 20 Tegenlichtcomp Tegenlichtcompensatie (BLC) • • • •

• Aan/Uit 23 Elektronische sluiter: Menu Sluitersnelheid openen • • • •

Aan/Uit 24 Stabilisatie Elektronische stabilisatie • •

• Aan/Uit 35 Witbalansmodus Menu Wit Balans openen • • • •

• Aan 40 Camera-instellingen 
herstellen

Voor alle instellingen de 
standaardwaarden herstellen

• • • •

• Aan/Uit 41 Line Lock-fase instellen Aan—Line Lock-vertraging 
verhogen
Uit—Line Lock-vertraging verlagen

• • • •

• Aan/Uit 42 Synchronisatiemodus Aan—Line Lock
Uit—Intern

• • • •

• Aan/Uit 43 Automatische 
versterkingsregeling 
(AGC)

AGC—Aan, Auto, Uit • • • •

• Aan/Uit 44 Scherpte Menu Scherpte openen • • • •
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• Aan 46 Menu Geavanceerd Installatiemenu openen • • • •

Aan 47 Fabrieksinstellingen 
weergeven

Alle standaardmenu-instellingen 
weergeven

• • • •

Aan/Uit 50 A afspelen, continu Activeren/uitschakelen • • •

Aan/Uit 51 A afspelen, eenmalig Activeren/uitschakelen • • •

Aan/Uit 52 B afspelen, continu Activeren/uitschakelen • • •

Aan/Uit 53 B afspelen, eenmalig Activeren/uitschakelen • • •

Aan/Uit 56 Menu Nachtmodus Aan, Uit, Auto (alleen Dag/Nacht) • • • •

Aan/Uit 57 Instelling Nachtmodus Aan, Uit, Auto (alleen Dag/Nacht) • • • •

• Aan/Uit 58 Drempel Dag/Nacht Aan—menu (alleen Dag/Nacht) • • • •

• Aan/Uit 60 On Screen Display Aan—inschakelen
Uit—uitschakelen

• • • •

• Aan 61 Beeld instellen On-Screen Display instellen • • • •

Aan 62 Voorkeuzepositie titel 
menu

Voorkeuzepositie titel menu 
openen

• • • •

• Aan 63 Menu Zonetitel Menu Zonetitel openen • • • •

Aan 64 Alarmstatus Menu Alarm Status openen • • •

Uit 65 Alarmbevestiging Alarm bevestigen of fysieke 
uitgangen uitschakelen

• • •

Aan 66 Softwareversie 
weergeven

Softwareversienummer 
weergeven

• • • •

Aan 72 Camera opnieuw 
initialiseren

Camera-/objectieffuncties 
opnieuw initialiseren

• • • •

Aan/Uit 78 AutoTrack AutoTrack in- of uitschakelen • •

• Aan 79 Camerahoogte Menu Camerahoogte openen • •

• Aan/Uit 80 Digitale zoom 
vergrendelen

Digitale zoom in- en uitschakelen • • •

Aan/Uit 81 Fysieke uitgang 1 Aan—uitgang activeren
Uit—uitgang uitschakelen

• •

Aan/Uit 82 Fysieke uitgang 2 Aan—uitgang activeren
Uit—uitgang uitschakelen

• •

Aan/Uit 83 Fysieke uitgang 3 Aan—uitgang activeren
Uit—uitgang uitschakelen

• •

Aan/Uit 84 Fysieke uitgang 4 Aan—uitgang activeren
Uit—uitgang uitschakelen

• •

• Aan/Uit 86 Sectorblindering Menu Sectorblindering openen • • •

• Aan/Uit 87 Privacy Masking Menu Privacymaskering openen • • •

Aan/Uit 90 Commando 
vergrendelen/
ontgrendelen

Aan—vergrendeling aan
Uit—vergrendeling uit

• • • •

• Aan/Uit 91 Menu Objectiefpolariteit Aan—omkeren
Uit—normaal

• • • •

Vergre
ndeld

Functiet
oets

Comm
ando 
nr.

Commando Omschrijving 200-

serie

300-

serie

500i-

serie

G3A 
ENV
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• Aan/Uit 92 Menu Objectiefpolariteit Aan—omkeren
Uit—normaal

• • • •

• On/Off 93 Menu Objectiefpolariteit On—omkeren
Off—normaal

• • • •

Aan/Uit 100 A opnemen Activeren/uitschakelen • • •

Aan/Uit 101 B opnemen Activeren/uitschakelen • • •

Aan 997 FastAddress, weergeven Huidig adres weergeven • • • •

Aan 998 FastAddress, alle 
apparaten

Huidig adres weergeven en 
programmeren

• • • •

Aan 999 FastAddress, domes 
zonder adres

AutoDomes zonder adres 
weergeven en programmeren

• • • •

Set "1-99" Voorkeuzeposities 
programmeren

Set ###: een presetweergave 
programmeren

1-64 • • •

Shot "1-99" Voorkeuzepositie laden Shot ##—geprogrammeerde 
preset opvragen

1-64 • • •

Set 100 Menu Voorkeuzepositie Menu Voorkeuzepositie openen • • • •

Set/Shot 101 Linkergrenswaarde Auto 
draaien

Set—linkergrenswaarde 
programmeren
Shot—grenswaarde weergeven

• • • •

Set/Shot 102 Rechtergrenswaarde 
Auto draaien

Set—rechtergrenswaarde 
programmeren
Shot—grenswaarde weergeven

• • • •

Set 110 Fabrieksinstellingen van 
draai/kantel-
beginpositie

Set—beginpositie opnieuw 
kalibreren

• • • •

• Set 802 Wachtwoord wijzigen Menu Wachtwoord wijzigen 
openen

• • •

• Set 899 ALLES resetten Voor alle instellingen de 
standaardwaarden herstellen en 
alle gebruikersspecifieke 
instellingen verwijderen

• • • •

Set 900 Tour 1 bewerken 
(standaard)

Standaardtour scène menu 
openen

• •

Shot 900 Tour 2 bewerken 
(aangepast)

Aangepaste tour scène menu 
openen

• • • •

Set/Shot 901-
999

Een preset in tour 1 
toevoegen/verwijderen

Set ###—preset toevoegen
Shot ###—preset verwijderen

901-
964

• • •

Vergre
ndeld

Functiet
oets

Comm
ando 
nr.

Commando Omschrijving 200-

serie

300-

serie

500i-

serie

G3A 
ENV



58 nl | AUX-opdrachten van bedieningspaneel CTFID

F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Commando nr. Omschrijving

142 VLH-foutopsporingswaarden op het scherm

143 WBH-foutopsporingswaarden op het scherm

144 VLH/WBH-foutopsporingswaarden op het scherm

145 Kleurendiagram

146 Witbalans-pixels

AANWIJZING!Hoewel de AUX knop actief is voor de FlexiDome en UnityDome serie, zijn er 
geen extra commando's beschikbaar.
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