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1 Sikkerhed

1.1 Sikkerhedsforskrifter

1.2 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes 
til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i 
betjeningsvejledningen, før du betjener enheden.
1. Må kun rengøres med en tør klud. Brug ikke 

rengøringsmidler i flydende form eller på spray.
2. Installer ikke udstyret tæt på eventuelle varmekilder som 

radiatorer, varmeovne, komfurer eller andet udstyr 
(herunder forstærkere), der afgiver varme.

3. Spild ikke væske af nogen art på enheden.
4. Tag forholdsregler for at beskytte enheden mod lynnedslag 

og spændingsbølger.
5. Juster kun de kontrolenheder, der er angivet i 

betjeningsvejledningen.
6. Brug kun enheden med den type strømkilde, der er angivet 

på mærkaten.
7. Forsøg ikke selv at udføre servicearbejde på enheden, 

medmindre du er uddannet til det. Overlad alt 
servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere.

FARE! 
Høj risiko: Lynsymbolet med pilehovedet inde i en trekant er et 
advarselsskilt, der advarer om "Farlig spænding" i produktet, 
som kan medføre elektrisk stød, personskade eller død.

ADVARSEL! 
Middelhøj risiko: Udråbstegnet i en trekant gør brugeren 
opmærksom på vigtige instrukser, der følger med enheden.

FORSIGTIG! 
Lav risiko: Gør brugeren opmærksom på risikoen for skade på 
enheden.
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8. Brug kun de reservedele, der er angivet af producenten.
9. Skal installeres i overensstemmelse med producentens 

anvisninger og lokale bestemmelser. Brug kun 
udvidelsesenheder/tilbehør, som er anført af producenten. 
Ændring eller modifikation af udstyret kan ophæve 
brugerens garanti eller autorisationsaftale.

1.3 Systemjord/sikkerhedsjord

Systemjord (video) vises med symbolet .

Sikkerhedsjord (strøm) vises med symbolet .

Systemjord anvendes kun til overholdelse af 
sikkerhedsstandarder eller installationsprocedurer i bestemte 

ADVARSEL! 
Frakobling af strøm ved højspændingsversioner: En enhed får 
tilført strøm, så snart ledningen er sat i en strømkilde. 
Strømledningen er hovedafbryder for enheden. For udstyr 
tilsluttet med ledning - Monter stikkontakten tæt på udstyret, 
så der er nem adgang til den.

ADVARSEL! 
Tænd-/slukkontakt med alle ledere: Installer en tænd-/
slukkontakt med alle ledere, hvor der er mindst 3 mm 
kontaktadskillelse i hver leder, i bygningens el-installation.

FORSIGTIG! 
Sikringstype: Gruppekredsløbet skal sikres med en sikringstype 
på højst 16 A. Den skal overholde NEC800 (CEC Section 60).

FORSIGTIG! 
Lavspændingsstrømforsyningsenheden skal overholde EN/UL 
60950. Strømforsyningen skal være en SELV-LPS-enhed eller en 
SELV - klasse 2-enhed (Safety Extra Low Voltage - Limited 
Power Source). 
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lande. Bosch anbefaler ikke tilslutning af systemjord til 
sikkerhedsjord, medmindre det er eksplicit påkrævet. Hvis 
systemjord og sikkerhedsjord er tilsluttet hinanden og 
jordsløjfer skaber interferens i videosignalet, skal du anvende 
en isolationstransformer (kan købes separat hos Bosch).

1.4 FCC-oplysninger
Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en digital 
enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Formålet 
med disse grænser er at yde rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens ved brug i private hjem. Dette udstyr forårsager, 
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke 
installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, 
kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. 
Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en 
bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig 
interferens i modtagelsen af radio- eller fjernsynssignaler, 
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, kan 
brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af 
følgende måder:
Drej eller flyt modtagerantennen.
Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, 
som modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker for at 
få hjælp.

Bemærk
Enhver ændring eller modifikation af udstyret, som Bosch ikke 
udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan ophæve brugerens 
tilladelse til at betjene udstyret. 

FORSIGTIG! 
Tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord kan medføre 
jordsløjfer, der kan forstyrre videoovervågningssystemet.
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Hvis du vil have flere oplysninger eller tale med en konsulent, 
kan du kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-kontor 
eller besøge vores hjemmeside på www.boschsecurity.com

Bortskaffelse - Dit Bosch-produkt er udviklet og fremstillet 
med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan 
genbruges. Dette symbol angiver, at udtjent elektrisk og 
elektronisk udstyr skal indsamles separat og ikke må 
bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Der er normalt 
etableret særskilte indsamlingsordninger for elektroniske og 
elektriske produkter, der ikke længere skal bruges. Disse 
enheder skal bortskaffes på et miljøvenligt genbrugsanlæg i 
henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF.
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2 Indledning

2.1 Funktioner
Dinion2X Dag/Nat-kameraet er et intelligent højtydende 
farveovervågningskamera. Det indeholder avanceret 20-bit 
digital signalbehandling og en CCD-sensor med bredt dynamisk 
område, der giver fremragende billedydelse. 
Dinion2X-kameraet er nemt at installere og klar til brug, og det 
tilbyder den bedste løsning til krævende motivforhold. 
Funktionerne omfatter:
– 1/3" CCD-sensor med bredt dynamisk område (LTC0498)
– 1/2" CCD-sensor (LTC0630)
– Ægte dag/nat-funktion med IR-omskiftningsfilter
– 540 TVL opløsning
– Dynamisk motor med Smart BLC
– Privat zoner
– Auto Black
– Bilinx (tovejs coaxkommunikation)
– Bredt driftstemperaturområde 

(-20 til +55 °C / -4 til +131 °F)
– Objektivguide
– Objektiv-autodetektering
– Seks forprogrammerede driftstilstande
– Adaptiv dynamisk støjreduktion
– Genlock med låsning af underbar
– Flersproget skærmvisning
– Indbygget testmønstergenerator
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3 Installation

3.1 Udpakning
Udpakning og håndtering af udstyret skal foregå forsigtigt. 
Pakken indeholder:
– Dinion2X Dag/Nat-kamera
– CCD-beskyttelsesdæksel (monteret på kamera)
– Plastikpose med følgende indhold:

– CS til C monteringsadapter til objektiv
– Alarm  I/O-stik

– Strømstik
– Ekstra objektivstik (hanstik)
– Vigtige sikkerhedsanvisninger
– Lyninstallationsvejledning
– Cd-rom

– Installationsvejledning
– Adobe Acrobat Reader 

Hvis udstyret er blevet beskadiget under fragt, skal det pakkes 
igen i den originale emballage, hvorefter fragtselskabet eller 
forhandleren kontaktes.

ADVARSEL! 
Installation må kun foretages af kvalificerede serviceteknikere 
og i overensstemmelse med nationale eller lokale el-vedtægter.

FORSIGTIG! 
Kameramodulet er en følsom enhed og skal håndteres med 
forsigtighed.
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4 Tilslutning og montering

4.1 Strømtilslutning

4.1.1 Kameraer med lav spænding

Illustration 4.1 Strømtilslutning med lav spænding

Tilfør strøm fra en 24 VAC eller 12 VDC klasse 2 strømforsyning 
på følgende måde:
– Brug AWG16 til 22 trådet ledning eller AWG16 til 26 massiv 

ledning. Skær 5 mm (0,2") isolering af.
– Fjern det 3-polede stik fra kamerahuset. 
– Løsn skruerne, og sæt ledningerne i. 

Bemærk
Central tilslutning for systemjord (video) er valgfri. 
Tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord kan medføre 
jordsløjfer, der kan forstyrre videoovervågningssystemet.

– Stram skruerne, og sæt det 3-polede stik i kameraet igen.

Bemærk
Polariteten er vigtig i forbindelse med DC jævnstrømforsyning. 
Kameraet beskadiges ikke af forkert polaritet, men det kan ikke 

FORSIGTIG! 
Sluk for strømmen til strømforsyningskablet, inden du 
fortsætter. Kontroller, at enhedens spænding svarer til den 
anvendte strømforsynings spænding og type.

VIDEO

12 VDC
24 VAC

SYNC

+
ALARM

1
2
3

4
5
6

5 mm
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tændes. Ved en AC vekselstrømforsyning hjælper ensartet 
ledningspolaritet i flere kamerasystemer med at undgå risikoen 
for rullende kameravideo.

4.1.2 Kameraer med høj spænding

Illustration 4.2 Strømtilslutning med høj spænding

Tilslut strømkablet fra et kamera med høj spænding til enten et 
230 VAC eller et 120 VAC strømforsyningsudtag afhængigt af 
versionen.

4.2 Videotilslutninger

Illustration 4.3 BNC-stik

VIDEO

SYNC

ALARM
1
2
3

4
5
6

VIDEO

SYNC

ALARM
1
2
3

4
5
6

Sync BNC

Video BNC
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4.2.1 Videoudgangssignal
Kameraet har et BNC-stik til tilslutning af et video coax-kabel 
med et BNC-hanstik. Som ekstraudstyr fås en UTP-adapter 
(VDA-455UTP), der gør det muligt at tilslutte et UTP-videokabel 
til BNC-stikket.

4.2.2 Synkroniseringssignal
Kameraet har et BNC-stik til tilslutning af et coax-kabel med et 
BNC-hanstik til synkronisering. 

4.3 Tilslutningsstik til alarm og relæ

Illustration 4.4 Tilslutningsstikben til alarm og relæ

– Maks. ledningsdiameter AWG 22-28 til både trådet og 
massiv; skær 5 mm (0,2 ") isolering af.

– Relæomskiftningsfunktion alarmudgang: Maks. spænding 
30 VAC eller +40 VDC. Maks. 0,5 A kontinuerlig, 10 VA

– Alarmindgang: TTL logisk, +5V nominel, +40 VDC maks, DC 
koblet med 22 kOhm pull-up til +3,3 V.

– Alarmindgang: konfigurerbar som aktiv lav eller aktiv høj.
– Maks. 42 V tilladt mellem kameras jord og hvert relæben.

Ben Alarmstik

1 Alarmindgangsjord 

2 anvendes ikke

3 Relæudgang kontakt 1

4 Alarmindgang 1

5 anvendes ikke

6 Relæudgang kontakt 2

ALARM

1

2

3

4

5

6
5 mm 

(0.2 in)



16 da | Tilslutning og montering Dinion2X

AR18-08-B013 | v1.0 | 2009.03 Installationsvejledning Bosch Security Systems

4.4 Objektivmontering
Kameraet accepterer CS-monterede objektiver. C-monterede 
objektiver kan monteres med objektivadapterringen. DC-iris-
objektiver anbefales for den bedste billedydelse. Kameraet 
detekterer automatisk objektivtypen, der anvendes, og 
optimerer ydelsen tilsvarende. Der medfølger et ekstra objektiv-
hanstik.

Bemærk
Hvis der registreres et kortsluttet kredsløb på objektivet, vises 
OSD-fejlmeddelelsen LENS SHORT CIRCUIT på displayet. 
Objektivkredsløbet deaktiveres automatisk for at undgå interne 

FORSIGTIG! 
For at forebygge beskadigelse af CCD-sensoren, når der 
anvendes et C-monteret objektiv, skal du sørge for, at den 
medfølgende objektivadapterring er monteret på kameraet, før 
du monterer objektivet.
Objektiver, der vejer mere end 0,5 kg (1,1lbs), skal 
understøttes separat.

Illustration 4.5 Montering af et 

objektiv

Illustration 4.6 Objektivstik

Bosch

Bosch

Ben Video-iris-objektiv DC-iris-objektiv

1 Forsyning (11,5V ±0,5, 50mA 
maks.)

Fugt - 

2 Anvendes ikke Fugt +

3 Videosignal 1 Vpp 1 kOhm Tilslutning +

4 Jord Tilslutning -
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beskadigelser. Fjern objektivstikket, og kontroller stikbenenes 
tilslutning.

4.5 Back focus-justering
For at optimere billedskarpheden både ved skarpe og 
dæmpede lysforhold skal back focus justeres. Brug kameraets 
enestående Lens Wizard (objektivguide). Dette sikrer, at den 
relevante genstand altid forbliver i fokus, selv ved fokusering 
med maks. objektivåbning (f.eks. om natten).
– Når der anvendes back focusing med objektiver med 

variabel brændvidde, skal der justeres for at opnå et skarpt 
billede i både vidvinkel- og tele-positioner til fokus både 
tæt på og på afstand.

– Når der anvendes back focus ved zoomobjektiver, skal du 
sørge for, at objektet forbliver i fokus i hele objektivets 
zoomområde.

For at justere back focus:
1. Åbn skydespanelet på siden af kameraet.

1. Lås back focus-låseknappen op.

2. Tryk og hold den midterste tast i mere end 1 sekund, indtil 
menuen Install (Installation) vises. 

3. Vælg Lenz Wizard (Objektivguide), og flyt markøren til Set 
Back Focus Now (Angiv Back Focus nu). 

4. Drej back focus-justeringen efter behov. 

Bosch
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5. Lås back focus-låseknappen.

6. Tryk og hold den midterste tast i mere end 1 sekund, indtil 
menuen Install (Installation) vises. 

7. Luk sidedørspanelet. 

4.6 Montering af kameraet 
Kameraet kan monteres enten fra toppen eller fra bunden (1/
4" 20 UNC-gevind). Bundmonteringen er isoleret fra jord for at 
forebygge jordsløjfer.

Illustration 4.7 Montering af et kamera

Bosch

Bosch
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Bemærk:
En lang række ekstraudstyr kan fås til både indendørs og 
udendørs montering.

FORSIGTIG! 
Vend ikke kameraet/objektivet direkte mod sollys, da det kan 
ødelægge sensorerne.
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5 Konfiguration
Kameraet leverer normalt et optimalt billede uden brug af 
yderligere indstillinger. I et menusystem findes avancerede 
opsætningsindstillinger, der kan bruges til at få de bedste 
resultater under særlige forhold. 
Kameraet implementerer dine ændringer med det samme, så 
tidligere og nye indstillinger nemt kan sammenlignes.

5.1 Menuer

5.1.1 Menuer på øverste niveau
Der findes to hovedmenuer: Menuen Main (Hovedmenu) og 
menuen Install (Installation). Menuerne har funktioner, der kan 
vælges direkte, eller undermenuer til mere detaljeret 
konfiguration.
– Du kan åbne menuen Main (Hovedmenu) ved at trykke på 

knappen Menu/vælg (midten) i mindre end 1 sekund. 
Menuen Main (Hovedmenu) vises på skærmen. I menuen 
Main (Hovedmenu) kan du vælge og konfigurere funktioner 
til forbedring af billeder. Hvis du ikke er tilfreds med dine 
ændringer, kan du altid gendanne tilstandens 
standardværdier.

– Kameraet har også menuen Install (Installation), hvor du 
kan angive installationsindstillingerne. Du kan åbne 
menuen Install (Installation) ved at trykke på knappen 
Menu/vælg (midten) i længere end 2 sekunder.

5.1.2 Navigation i menuen
Fem taster bag sidepanelet anvendes til at navigere gennem 
menusystemet.
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– Brug Op- eller Ned-tasten for at rulle gennem en menu.
– Brug Venstre- eller Højre-tasten til at gennemse 

indstillinger eller angive parametre.
– Når du er inde i en menu, kan du nulstille det valgte punkt 

til fabriksstandarden ved at trykke to gange lige efter 
hinanden på menu/vælg-tasten.

– For at lukke alle menuer på én gang skal du trykke på 
menu/vælg-tasten, indtil menuvisningen forsvinder, eller 
trykke på Exit (Afslut) flere gange.

Nogle menuer lukkes automatisk efter ca. 2 minutter, mens 
andre menuer skal lukkes manuelt.

5.2 Foruddefinerede tilstande
Seks foruddefinerede tilstande med indstillinger gør 
konfigurationen lettere. Du kan vælge en af de seks 

Illustration 5.1 Låg til sidepa-

nel

Illustration 5.2 Menu/vælg

Illustration 5.3 Navigatio

n 

Op-tast
Menu/vælg (midten)

Højre-tast

Ned-tast
Venstre-tast

Bosch
Bosch
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foruddefinerede tilstande i undermenuen Install/Mode 
(Installation/Tilstand). Der er defineret følgende tilstande:
1. 24-hour (24 Timer)

Standardinstallationstilstand, der har til formål at give 
stabile billeder i en 24-timers periode. Disse indstillinger er 
optimeret til omgående installation.

2. Traffic (Trafik)
Optag objekter, der bevæger sig hurtigt, med 
standardlukker under forskellige lysforhold.

3. Low light (Svagt lys)
Udnytter ekstra forbedringsfunktioner såsom AGC og 
SensUp til at danne brugbare billeder ved svagt lys.

4. Smart BLC
Indstillinger, der er optimeret til at optage detaljer med høj 
kontrast og under meget lyse og mørke forhold.

5. Low noise (Lavt støjniveau)
Forbedringsfunktionerne bruges til at mindske billedstøj. 
Nyttig til DVR med betinget opdatering og IP-
lagersystemer, da reduktion af støj reducerer 
lagerbehovet.

6. Analog systems (Analoge systemer)
Brug denne tilstand, hvis kameraet er tilsluttet til et helt 
analogt system (f.eks. matrix-system med VCR) eller til en 
CRT-skærm. Nyttig tilstand til evaluering/demonstration af 
kameraet, når det er direkte tilsluttet en CRT-skærm.

5.3 Day/Night switching (Dag/nat-skift)
Kameraet er udstyret med et motoriseret IR-filter. Det 
mekaniske IR-filter kan fjernes ved hjælp af indstillinger i 
softwarekonfigurationen, hvis kameraet anvendes i omgivelser 
med svag belysning eller infrarød belysning.
Hvis overgangstilstanden Auto er valgt, aktiverer kameraet 
automatisk filteret baseret på det observerede lysniveau. 
Overgangsniveauet kan programmeres. I overgangstilstanden 
Auto (Automatisk) prioriterer kameraet bevægelse (kameraet 
giver skarpe billeder uden sløring, så længe der er lys nok) eller 
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farve (kameraet giver farvebilleder, så længe der er lys nok). 
Kameraet genkender IR-oplyste scener for at undgå utilsigtet 
skift til farvetilstand. 
IR-filteret kan styres på fire måder:
– via en alarmindgang, 
– via Bilinx-kommunikation, 
– automatisk, baseret på det observerede lysniveau, eller
– som en del af den programmerbare tilstandsprofil.

5.4 Kamerastyringskommunikation (Bilinx)
Dette kamera er udstyret med en 
coaxkommunikationstransceiver (kaldes også Bilinx). Sammen 
med VP-CFGSFT kan kameraindstillingen ændres fra ethvert 
punkt på coaxkablet. Alle menuer kan fjernbetjenes, så der er 
fuld kontrol over kameraet. Med denne kommunikationsmetode 
er det også muligt at slå de lokale taster på kameraet fra. For at 
undgå kommunikationstab på et installeret kamera er valget 
Communication On/Off  (Kommunikation Til/Fra) ikke 
tilgængeligt, når udstyret fjernbetjenes. Der er kun adgang til 
denne funktion via kameraets knapper. Bilinx-kommunikation 
kan kun deaktiveres med knapperne på kameraet.

Deaktiverede kameraknapper
Når Bilinx-kommunikationslinket er aktivt, er knapperne på 
kameraet deaktiveret. 
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5.5 Hovedmenuens opbygning

5.5.1 Undermenuen Mode (Tilstand)

Emne Valg Beskrivelse

Mode 
(Tilstand)

Undermenu Angiver driftstilstand 1 til 6

ALC Undermenu Styring af videoniveau 

Shutter/AGC 
(Lukker/AGC)

Undermenu Lukker og automatisk forstærkning 

Day/Night 
(Dag/Nat)

Undermenu Dag/Nat til farve/sort hvid drift

Enhance / 
Dynamic 
Engine 
(Forstærkning 
/ dynamisk 
motor)

Undermenu Billedforstærkning og ydelse

Color (Farve) Undermenu Hvidbalance og farvegengivelse

VMD Undermenu Videobevægelsesdetektering

Emne Valg Beskrivelse

Mode 
(Tilstand)

1 til 6 Vælger driftstilstand.

Mode ID 
(Tilstands-id)

Alfanumeris
k 

Tilstandsnavn (højst 11 tegn)

Copy active 
mode (Kopier 
aktiv tilstand)

Tilgængelige 
tilstandsnu
mre

Kopierer indstillinger for aktuel tilstand 
til det valgte tilstandsnummer.
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5.5.2 Undermenuen ALC

Default mode 
(Standardtilst
and)

Undermenu Gendanner kameraets 
standardindstillinger fra fabrikken.

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.

Emne Valg Beskrivelse

Emne Valg Beskrivelse

ALC level 
(ALC-niveau)

-15 til +15 Vælger det område, som ALC skal 
fungere inden for. En positiv værdi er 
bedre til svage lysforhold; en negativ 
værdi er bedre under stærke 
lysforhold.
Nogle ALC-justeringer kan forbedre 
motivindholdet, når Smart/BLC er 
aktiveret.

Peak/average 
(Peak/
gennemsnit)

-15 til +15 Justerer balancen mellem peak og 
gennemsnitlig videostyring. En negativ 
værdi giver mest prioritet til 
gennemsnitlige lysniveauer; en positiv 
værdi giver mest prioritet til peak-
lysniveauer. Video-iris-objektiv: vælg et 
gennemsnitligt niveau for at få det 
bedste resultat (peak-indstillinger kan 
resultere i oscillationer).

ALC speed 
(ALC-
hastighed)

Langsom, 
medium, 
hurtig

Justerer hastigheden for 
videoniveauets kontrol loop. Brug 
standardværdien ved de fleste 
motivforhold.
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5.5.3 Undermenuen Shutter/AGC (Lukker/AGC)

DVR/IP 
Encoder (DVR/
IP-indkoder)

Til, Fra Til - Kameraudgangen optimeres til 
tilslutning til en DVR- eller IP-indkoder 
for at kompensere for 
komprimeringsmetoder.
Fra - Kameraudgangen optimeres til 
tilslutning til et analogt system (matrix-
system eller skærm.

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.

Emne Valg Beskrivelse

Emne Valg Beskrivelse

Shutter 
(Lukker)

AES, FL, 
Fast

AES (automatisk lukker) - kameraet 
indstiller automatisk den optimale 
lukkerhastighed.FL - i tilstand uden 
flimren undgås interferens fra lyskilder 
(anbefales kun til objektiver med video-
iris eller DC-iris).FAST - brugeren kan 
angive en lukkerhastighed.

Default shutter 
(Standardlukk
er) (AES) 
eller
Fixed shutter 
(Fast lukker)

1/50 (PAL), 
1/60 (NTSC) 
1/100, 1/
120, 1/250, 
1/500, 1/
1000, 1/
2000, 1/
5000, 1/10K 

I AES-tilstand forsøger kameraet at 
opretholde den valgte lukkerhastighed, 
så længe motivets lysniveau er højt 
nok.
I tilstanden Fast vælges 
lukkerhastighed.

Actual shutter 
(Faktisk 
lukker)

Viser den faktiske lukkerværdi fra 
kameraet som hjælp til sammenligning 
af lysniveauer og optimal 
lukkerhastighed under konfigurationen.
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Gain control 
(Forstærkning)

Til, Fast Til - kameraet indstiller automatisk gain 
til den lavest mulige værdi, der er 
nødvendig for at sikre et godt billede.
Fast - indstiller fast AGC-værdi.

Maximum AGC 
(Maks. AGC)
eller
Fixed AGC 
(Fast AGC)

0 til 30 dB Vælger den største værdi, som gain kan 
være i AGC-drift.
Vælger gain-indstillingen for fast 
forstærkning (0 = ingen gain).

Actual AGC 
(Faktisk AGC)

Viser den faktiske AGC-værdi fra 
kameraet som hjælp til sammenligning 
af gain-niveau med lysniveauer og 
billedydelse.

SensUp 
Dynamic 
(SensUp 
dynamisk)

Fra, 2x, 3x, 
…, 10x

Vælger den faktor, med hvilken 
kameraets følsomhed skal øges.
Hvis funktionen er aktiv, kan der 
forekomme støj eller pletter på 
billedet. Dette er normalt for kameraet. 
Den kan også medføre sløring af 
genstande, der bevæger sig.

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.

Emne Valg Beskrivelse
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5.5.4 Undermenuen Day/Night (Dag/Nat)

Emne Valg Beskrivelse

Day/Night 
(Dag/Nat)

Automatisk, 
Farve, Sort/
hvid

Automatisk - kameraet slår IR-
deaktiveringsfilteret til og fra 
afhængigt af motivbelysningen.
Sort/hvid - IR-deaktiveringsfilteret 
fjernes, så der er fuld IR-følsomhed. 
Farve - kameraet leverer altid et 
farvesignal uanset lysniveauet. 

Switch level 
(Overgangsniv
eau)

-15 til +15 Indstil det videoniveau i tilstanden 
Auto (Automatisk), hvor kameraet skal 
skifte til sort/hvid drift. 
En lav (negativ) værdi betyder, at 
kameraet skifter til sort/hvid ved et 
lavere lysniveau. En høj (positiv) værdi 
betyder, at kameraet skifter til sort/
hvid ved et højere lysniveau.

Priority 
(Prioritet)

Bevægelse, 
Farve

I tilstanden AUTO:Farve - kameraet 
leverer et farvebillede, så længe 
lysniveauet tillader det.Bevægelse - 
kameraet undgår slørede bevægelser, 
så længe lysniveauet tillader det (det 
skifter tidligere til sort/hvid, end det 
ville med prioriteten Farve).
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IR contrast (IR-
kontrast)

Forstærket, 
Normal

Forstærket - kameraet optimerer 
kontrasten i anvendelsesområder med 
høje niveauer af IR-belysning. Vælg 
denne tilstand til IR-lyskilder (730 til 
940 nm) og til motiver med græs og 
grønt løv.

Normal - kameraet optimerer 
kontrasten i sort/hvid 
anvendelsesområder med synlig 
belysning.

Color burst 
(Farveburst) 
(sort/hvid)

Til, Fra Fra - farveburst i videosignalet slås fra i 
sort/hvid tilstand.Til - farveburst 
forbliver også aktiv i sort/hvid tilstand 
(kræves af visse DVR'er og IP-kodere).

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.

Emne Valg Beskrivelse
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5.5.5 Undermenuen Enhance / Dynamic Engine 
(Forstærkning / dynamisk motor)

Emne Valg Beskrivelse

Dynamic 
Engine 
(Dynamisk 
motor)

Fra, XF-DYN, 
2X-DYN*, 
SmartBLC

* 2X-DYN fås 
kun ved 
LTC0498-
modeller.

Fra: - slukker alle automatiske 
motivdetaljer og forstærkninger 
(anbefales kun til test).
XF-DYN: - ekstra intern processor 
aktiveres til anvendelse ved svage 
lysforhold (trafik mm.).
2X-DYN: - 2X-dynamisk tilføjer 
dobbelteksponering til XF-DYN-
funktionerne. Under svære lysforhold 
blandes pixel fra hver eksponering for 
at give et mere detaljeret billede (brug 
2X-DYN, når der ikke er behov for 
SmartBLC).
SmartBLC: - BLC-vindue og 
vægtningsfaktor defineres automatisk. 
Kameraet justerer disse dynamisk til 
ændring af lysforhold. Omfatter alle 
fordelene ved 2X-DYN.

Auto Black Til, Fra Autoblack On (Auto Black Til) øger 
automatisk detaljernes synlighed, selv 
ved nedsat motivkontrast pga. dis, tåge 
osv.

Black level -50 til +50 Justerer forskydningsniveauet for sort.
En lav (negativ) værdi gør niveauet 
mørkere. En høj (positiv) værdi gør 
niveauet lysere og kan muligvis få flere 
detaljer frem i mørke områder.
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Sharpness 
(Skarphed)

-15 til +15 Justerer billedets skarphed. 0 svarer til 
standardpositionen.
En lav (negativ) værdi gør billedet 
mindre skarpt. Øget skarphed giver 
flere detaljer. 
Ekstra skarphed kan øge detaljerne på 
nummerplader, ansigtstræk og 
kanterne på visse overflader.

Dynamic noise 
reduction 
(Dynamisk 
støjreduktion)

Automatisk, 
Fra

I tilstanden AUTO reducerer kameraet 
automatisk støjen i billedet. 
Dette kan forårsage en vis udtværing af 
genstande, der bevæger sig meget 
hurtigt lige foran kameraet. Dette kan 
korrigeres ved at udvide synsfeltet eller 
ved at vælge Fra.

PWI (Peak 
White Invert)

Til, Fra Brug Peak White Invert til at reducere 
genskin fra CRT/LCD-displayet. 
Bruges til ANPR/LPR-
anvendelsesområder til at mindske 
genskin fra billygter. (Test lokalt for at 
sikre, at det hjælper, og at det ikke 
virker distraherende for brugerne af 
sikkerhedssystemet.)

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.

Emne Valg Beskrivelse
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5.5.6 Undermenuen Color (Farve)

Emne Valg Beskrivelse

White balance 
(Hvidbalance)

ATW, 
AWBhold, 
Manuel

ATW - automatisk sporing af 
hvidbalance, hvor kameraet justeres 
konstant for at give optimal 
farvegengivelse. 
AWBHold: Sætter ATW på pause og 
gemmer farveindstillingerne. 
Manuel - rød, grøn og blå gain kan 
automatisk indstilles på den ønskede 
position.

Speed 
(Hastighed)

Hurtig, 
Medium, 
Langsom

Justerer hastigheden af hvidbalancens 
styringsloop. 

Red gain (Rød 
gain)

-5 til +5

-50 til +50

ATW og AWBhold - justerer rød gain for 
at optimere det hvide punkt.
Manuel - justerer rød gain.

Blue gain (Blå 
gain) 

-5 til +5

-50 til +50

ATW og AWBhold - justerer gain B for 
at optimere det hvide punkt.
Manuel - justerer blå gain.

Green gain 
(Grøn gain) 

-50 til +50 Manuel - justerer grøn gain.

Saturation 
(Mætning)

-15 til +5 Justerer farvemætningen. -15 giver et 
sort/hvidt billede. 

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.
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5.5.7 Undermenuen VMD

Valg af område til VMD-tildækning 
For at opsætte et område til VMD-tildækning skal du gå ind i 
områdemenuen ved at vælge indstillingen VMD area (VMD-
område) i menuen VMD. Når du åbner menuen Area (Område), 
vises det aktuelle område, og områdets øverste venstre hjørne 

Emne Valg Beskrivelse

VMD Fra, Silent 
(Lydløs), 
OSD

Fra - VMD (Video Motion Detection) er 
slået fra.
Lydløs - videobevægelse genererer en 
lydløs alarm.
OSD - videobevægelse genererer en 
alarm i form af en tekstmeddelelse på 
skærmen.

VMD area 
(VMD-område)

Undermenu Vælg punktet for at åbne 
områdemenuen, hvor du kan definere 
detekteringsområdet.

Motion 
indicator 
(Bevægelsesin
dikator)

Indikerer peak-værdien for bevægelse i 
det valgte område. Tryk enten på den 
højre, venstre eller midterste 
navigationstast for at nulstille.

VMD 
sensitivity 
(VMD-
følsomhed)

Indstiller bevægelsesfølsomheden på 
det ønskede niveau. Jo længere den 
hvide bjælke er, des mere bevægelse 
kræves for at aktivere VMD-alarmen. 
Bevægelse over dette niveau udløser 
en alarm.

OSD alarm 
text (Tekst til 
OSD-alarm)

Alfanumeris
k

Tekst til alarm, der skal vises på 
skærmen (højst 16 tegn).

EXIT (Afslut) Går tilbage til hovedmenuen.
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blinker. Du kan flytte billedets blinkende hjørne med 
piletasterne Op, Ned, Venstre og Højre. Ved at trykke på tasten 
Menu/Select (Menu/vælg) kan du flytte den blinkende markør 
til det modsatte hjørne, som nu kan flyttes. Tryk på Menu/
Select (Menu/vælg) igen for at fastholde området og forlade 
områdemenuen.
Der er et programmerbart VMD-område.

Bemærk:
Når VMD er aktiveret, kan normale lysudsving eller 
miljømæssige faktorer udløse falsk postiv-alarmer. Derfor 
anbefales det, at du ikke slutter den VMD-udløste alarmudgang 
på kameraet til et overvåget alarmsystem, da falsk positiv-
alarmer kan være til gene.

5.6 Installation af menustruktur

Emne Valg Beskrivelse

Language 
(Sprog)

Undermenu Vælg sprog til skærmvisning (OSD)

Lens Wizard 
(Objektivguide
)

Undermenu Vælg for at optimere backfocus-punkt 
for kameraets objektivkombination.

Synchronizatio
n 
(Synkroniserin
g)

Undermenu Indstiller synkroniseringsparametre

Alarm I/O Undermenu Programmer alarmindgangs- og 
alarmudgangsfunktionaliteten.

Connections 
(Tilslutninger)

Undermenu Tilslutningsparametre
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5.6.1 Undermenuen Language (Sprog)

Test signals 
(Testsignaler)

Undermenu Testmønstre og -tekster

Camera ID 
(Kamera-ID)

Undermenu Vælg punktet for at åbne id-
undermenuen

Privacy 
masking 
(Identitetstild
ækning)

Undermenu Angiver et tildækningsområde

Default ALL 
(Gendan alle 
standardværdi
er)

Undermenu Ændrer alle indstillinger for alle 
tilstande tilbage til standardværdierne 
fra fabrikken

Emne Valg Beskrivelse

Emne Valg Beskrivelse

Language 
(Sprog)

Engelsk
Spansk
Fransk
Tysk
Portugisisk
Polsk
Italiensk
Hollandsk
Russisk

Viser menuerne på OSD på det valgte 
sprog.

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).
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5.6.2 Undermenuen Lens Wizard (Objektivguide)

Justeringsprocedure til DC-iris-objektiv
1. Lås back focus-låseknappen op.
2. Gå ind i menuen Lens Wizard (Objektivguide).
3. Set Back Focus Now (Angiv Back Focus nu) er fremhævet i 

menuen.
4. Drej back focus-justeringen efter behov.
5. Lås back focus-låseknappen.
6. Afslut menuen.

Emne Valg Beskrivelse

Lens type 
(Objektivtype)

Auto, 
manuel, DC-
iris, video

Auto: - vælger automatisk 
objektivtypen.
Manuel, DC-iris, videotilstande: Vælg 
den tilsvarende objektivtype for at 
tvinge kameraet i den korrekte 
objektivtilstand.

Detected 
(Fundet)

Viser den fundne objektivtype ved brug 
af automatisk objektivregistrering.

Set backfocus 
now (Angiv 
Back Focus 
nu)

 Vælg, for fuld åbning af iris. Følg 
instruktionerne nedenfor for at 
indstille backfocus for lige præcis din 
objektivtype.
Efter fokusering forbliver objektet i 
fokus under både skarpe og dæmpede 
lysforhold.

Set LVL (Angiv 
LVL)

Kun til video-iris-objektiver.
Juster styrkestyringen på objektivet for 
at centrere styrkedetektorindikatoren 
(se nedenfor).

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).
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Justeringsprocedure til manuel-iris-objektiv
1. Lås back focus-låseknappen op.
2. Juster objektivet til maks. objektivåbning.
3. Drej back focus-justeringen efter behov.
4. Lås back focus-låseknappen.
5. Juster objektivåbningen, så den passer til motivet.

Justeringsprocedure til video-iris-objektiv
1. Lås back focus-låseknappen op.
2. Gå ind i menuen Lens Wizard (Objektiv-guide).
3. Set Back Focus Now (Angiv Back Focus nu) er fremhævet i 

menuen.
4. Drej back focus-justeringen efter behov.
5. Lås back focus-låseknappen.
6. Vælg Set LVL (Angiv LVL) i menuen. Bjælken Level (Styrke) 

vises.
7. Vend kameraet mod den scene, den primært skal vise.
8. Juster styrkepotentiometeret på objektivet, indtil bjælken 

Level (Styrke) er i den centrale position.
9. Afslut menuen.

5.6.3 Undermenuen Synchronization (Synkronisering)

Emne Valg Beskrivelse

Synchronizatio
n 
(Synkroniserin
g)

Intern
Line Lock
HV-lock, 
Genlock,

Intern - til fri kameradrift. 
Line lock - til låsning af 
strømforsyningen.
HV-lock - låser kamera til det synk. 
signalet til SYNC-stikket. 
Genlock - låser kameraets underbærer 
til signalet til SYNC-stikket.

Horizontal 
phase 
(Horisontal 
fase)

-25 . . 0 . . 
+25

Justerer forskydningen af den 
horisontale fase.
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5.6.4 Undermenuen Alarm I/O

Subphase 
(Underfase)

 0, 2 . . . 358 Justerer underbærerens fase.

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).

Emne Valg Beskrivelse

Emne Valg Beskrivelse

Alarm input 
(Alarmindgang
)

Ingen, høj, 
lav

Vælg ingen for at deaktivere 
alarmindgangen. Vælg aktiv-høj eller 
aktiv-lav for alarmindgangsstikket.

Alarm action 
(Alarmfunktion
)

Ingen,
Tilstand 1 til
6,
Sort/hvid

Vælger driftstilstanden på kameraet, 
når alarmindgangen er aktiv.

Alarm output 
(Alarmudgang)

VMD,
Ekstern 
enhed,
Nattilstand 
aktiv, 
Filter toggle 
(Filterskift)

VMD: - udgangsrelæ lukker ved VMD-
alarmer.
Ekstern enhed: - gør udgangsrelæet 
tilgængeligt for eksterne 
kommunikationsenheder.
Nattilstand aktiv: - udgangsrelæ lukkes, 
når kameraet er i sort/hvid tilstand.
Filterskift: - udgangsrelæ lukker, lige 
før IR-filteret begynder at bevæge sig, 
og åbner sig, når videoniveauet er 
stabiliseret (2 til 3 sekunder)

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).
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5.6.5 Undermenuen Connections (Tilslutninger)

Emne Valg Beskrivelse

Sync. input 
(Synk. 
indgang)

Høj Z, 
75 ohm

Vælg 75 ohm, hvis den eksterne synk.-
indgang ikke er termineret et andet 
sted.

Notch filter 
(Indsnitsfilter)

Til, Fra Slår indsnitsfilter til eller fra. 
Indsnitsfilteret kan fjerne et 
moirémønster eller farvefejl, der 
skyldes lodrette streger tæt på 
hinanden eller genstande (f.eks. 
lodrette sikkerhedsgitre for vinduer).

Bilinx Comms. 
(Bilinx-
kommunikatio
n)

Til, Fra Hvis det er Fra, deaktiveres Bilinx-
kommunikationen.

Camera 
buttons 
(Kameraknapp
er)

Aktiver, 
deaktiver

Aktiver eller deaktiver 
kameraknappernes funktion.

Cable 
compensation 
(Kabelkompen
sering)

Fra, 
standard, 
RG59, RG6, 
Coax12

Kabelkompensering bruges til at undgå 
behovet for forstærkere på koaksiale 
tilslutninger over lange afstande på op 
til 1000 m (3000 f). For optimale 
resultater skal du vælge den coax-
kabeltype, der er anvendt. Ellers kan 
der vælges en standardtype.
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5.6.6 Undermenuen Test signal (Testsignal)

Compensation 
level 
(Kompensatio
nsniveau)

0,1,2 . . .+15 Angiver niveauet for 
kabelkompensering

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).

Emne Valg Beskrivelse

Emne Valg Beskrivelse

Show camera 
ID (Vis kamera-
ID)

Til, Fra Vælg Til for at overlejre kamera-ID'et på 
video-testsignalet.

Test pattern 
(Testmønster)

Farvebjælke
r 100 %, 
gråtoner 11-
trins, 
savtakket 
2H, 
skakternet, 
Krydsskrave
ret, UV-plan

Vælg det ønskede testmønster til at 
afhjælpe installationen og 
fejlfindingen.

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).
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5.6.7 Noter

5.6.8 Undermenuen Kamera-id

Emne Valg Beskrivelse

 

Emne Valg Beskrivelse

Camera ID 
(Kamera-ID)

Indtast et 17-cifret kameranavn. Brug 
Venstre/Højre for at skifte placering i 
adressen, brug Op/Ned for at vælge 
tal. Brug Vælg for at afslutte.

Display ID pos. 
(Vis id-pos.)

Fra, øverst 
til venstre, 
øverst til 
højre, 
nederst til 
venstre, 
nederst til 
højre

Vælg den skærmposition, hvor kamera-
ID skal vises.

Camera ID 
border 
(Kamera-ID 
ramme)

Til, Fra Viser en grå ramme bag ved kamera-
ID'et, så det er lettere at læse.

MAC address 
(MAC-adresse)

Viser MAC-adresse (fabriksindstillet, 
kan ikke ændres).
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5.6.9 Undermenuen Privacy masking 
(Identitetstildækning)

Valg af område til identitetstildækning 
For at opsætte et område til identitetstildækning skal du gå ind 
i områdemenuen ved at vælge indstillingen Area (Område) i 
menuen til identitetstildækning. Når du åbner menuen Area 

Ticker bars 
(Kurvebjælker)

Til, Fra Kurvebjælken flytter sig konstant for at 
vise, at billedet er live og ikke et 
stillbillede eller en afspilning.

Display mode 
ID (Vis 
tilstands-id)

Fra, øverst 
til venstre, 
øverst til 
højre, 
nederst til 
venstre, 
nederst til 
højre

Kameratilstanden vises på skærmen på 
den valgte placering.

EXIT (Afslut) Returnerer til menuen Install 
(Installation).

Emne Valg Beskrivelse

Emne Valg Beskrivelse

Pattern 
(Mønster)

Sort, grå, 
hvid, støj

Vælg mønstre til alle masker.

Mask (Maske) 1, 2, 3, 4 Fire forskellige områder kan maskeres.

Active (Aktiv) Til, Fra Slår hver af de fire masker til eller fra.

Window 
(Vindue)

Undermenu Vælg punktet for at åbne et vindue, 
hvor du kan definere 
maskeringsområdet.
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(Område), vises det aktuelle område, og områdets øverste 
venstre hjørne blinker. Du kan flytte billedets blinkende hjørne 
med piletasterne Op, Ned, Venstre og Højre. Ved at trykke på 
tasten Menu/Select (Menu/vælg) kan du flytte den blinkende 
markør til det modsatte hjørne, som nu kan flyttes. Tryk på 
Menu/Select (Menu/vælg) igen for at fastholde området og 
forlade områdemenuen.
Der findes fire programmerbare områder for 
identitetstildækning.

5.6.10 Undermenuen Standarder

Emne Valg Beskrivelse

Restore All 
(Gendan alle)

Nej, Ja Gendanner standardværdien (fra 
fabrikken) for alle indstillinger i de 
seks tilstande. Vælg JA, og tryk 
derefter på knappen Menu/Select 
(Menu/vælg) for at gendanne alle 
værdier. 
Når meddelelsen er færdig, vises 
RESTORED! (Gendannet) .
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6 Troubleshooting (Fejlfinding)

6.1 Løsning af problemer
Følgende tabel er ment som en hjælp til at identificere 
årsagerne til tekniske fejl og om muligt rette dem.

6.2 Kundeservice
Hvis du ikke kan afhjælpe en fejl, skal du kontakte din 
forhandler eller systemintegrator eller kontakte 
Bosch Security Systems kundeservice direkte.

Den person, der foretager installationen, bør skrive alle 
oplysninger vedrørende enheden ned, så de er ved hånden i 
forbindelse med garantien eller reparation. Versionsnumrene på 
firmwaren og andre statusoplysninger kan ses, når enheden 
startes eller ved at åbne menuen Install (Installation). Noter 

Teknisk fejl Mulige årsager Løsning

Ingen 
billedtransmission 
til fjernlokation.

Defekt kamera. Tilslut en lokal skærm til 
kameraer, og kontroller, 
at kameraet fungerer.

Defekte 
kabeltilslutninger.

Kontroller alle kabler, 
stik, kontakter og 
tilslutninger.

Forkerte 
kabelforbindelser

Sørg for, at video- og 
synk.-forbindelser ikke er 
omvendte.
Når du bruger jævnstrøm, 
skal du sikre, at 
polariteten er korrekt.

Ingen tilslutning 
oprettet, ingen 
billedtransmission.

Enhedens konfiguration. Kontroller alle 
konfigurationsparametre.

Forkert installation. Kontroller alle kabler, 
stik, kontakter og 
tilslutninger.
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disse oplysninger samt oplysningerne på kameramærkaten 
serienummer, før kundeservice kontaktes.
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7 Service

7.1 Reparation

7.1.1 Overdragelse og bortskaffelse
Kameraet bør kun overdrages sammen med denne 
installationsvejledning. Enheden rummer miljøskadelige 
materialer, der skal bortskaffes iht. loven. Fejlbehæftede eller 
overflødige enheder og dele skal bortskaffes professionelt eller 
bringes til nærmeste opsamlingspunkt for farlige materialer.

FORSIGTIG! 
Åbn aldrig kameraets kabinet. Enheden har ingen dele, der kan 
efterses af brugeren. Sørg for, at al service og reparation kun 
udføres af uddannet personale (elektrikere eller 
netværksspecialister). I tvivlstilfælde skal du kontakte din 
forhandlers tekniske servicecenter.
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8 Tekniske data

8.1 Specifikationer
1/2" CCD-version

1/3" CCD-version

Alle versioner

Typenummer LTC0630/11 LTC0630/21 LTC0630/51 LTC0630/61

Standard PAL NTSC PAL NTSC

Aktive pixel 752 x 582 768 x 494 752 x 582 768 x 494

Nominel 
forsyningsspæn
ding

+12 VDC ±10
%24 VAC 
(50 Hz) 
±10%

+12 VDC ±10
% 24 VAC 
(60 Hz) 
±10%

230 VAC 
50 Hz

120 VAC 
60 Hz

Minimumsbelys
ning

<0,0991 lux 
<0,0391 lux (i sort/hvid tilstand)

Typenummer LTC0498/11 LTC0498/21 LTC0498/51 LTC0498/61

Standard PAL NTSC PAL NTSC

Aktive pixel 752 x 582 768 x 494 752 x 582 768 x 494

Nominel 
forsyningsspæn
ding

+12 VDC ±10
%24 VAC 
(50 Hz) 
±10%

+12 VDC ±10
% 24 VAC 
(60 Hz) 
±10%

230 VAC 
50 Hz

120 VAC 
60 Hz

Minimumsbelys
ning

<0,15 lux 
<0,06 lux (i sort/hvid tilstand)

Billedprocessor Interlineær CCD

Opløsning 540 TVL

SNR > 50 dB

Videoudgang 1 Vpp, 75 Ohm

Synkronisering Intern, Line Lock, HV-lock eller Genlock kan vælges
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Lukker AES (1/60 [1/50] til 1/10000) kan vælges
AES (1/60 [1/50] til 1/15000), automatisk
flimmerfri, fast kan vælges

Dag/Nat Farve, Sort/hvid, Auto

Sens Up Justerbar fra Fra til 10x

AGC AGC Til eller Fra (0 dB) kan vælges

Dynamisk motor XF-Dynamic, 2X-Dynamic*, SmartBLC
* 2X-DYN fås kun ved LTC0498-modeller.

DNR Automatisk støjfiltrering Til/Fra kan vælges

Skarphed Skarphedsforbedringsniveau kan vælges

Hvidbalance ATW, AWBhold og manuel (2500 til 10000K) 

Farvemætning Justerbar fra sort/hvid (0 %) til farve (133 %)

Objektivmonteri
ng

CS-kompatibel, C-montering kompatibel med 
medfølgende adapterring

ALC-objektiv Video- eller DC-iris autodetektering

Testmønstergen
erator

Farvebjælker 100 %, gråtonet 11-trins, savtakket 2H, 
skakternet, krydsskraveret, UV-plan

Video Motion 
Detection 
(Videobevægels
esdetektering) 
(VMD)

Et område, fuldt programmerbart

Identitetstildæk
ning

Fire uafhængige områder, fuldt programmerbare; sort, 
hvid, grå, støj

Kommunikation Tovejs Bilinx (tovejskommunikation)

Sprog (OSD) Engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, polsk, 
italiensk, hollandsk, russisk

Tilstande 6 programmerbare (forudinstillede) tilstande: 24 timer, 
trafik, svagt lys, SmartBLC, lav støj, analoge systemer

PWI (Peak 
White Invert)

Undertrykker fremhævelser i motiver

Diverse Indsnitsfilter, Faktisk AGC, Faktisk lukker, IR-kontrast

Strømforbrug <5 W



Dinion2X Tekniske data | da 51

Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 | v1.0 | 2009.03

Dimensioner 
(H x B L)

58 x 66 x 122 mm (2,28 x 2,60 x 4,80 ") uden objektiv

Vægt 450 g (0,99 lbs) uden objektiv

Trefodsmonteri
ng

Nederst (isoleret) og øverst 1/4" 20 UNC

Driftstemperatu
r

-20 °C til +55 °C (-4 °F til +131 °F)

Kontrolenheder OSD med funktionstaster



52 da | Tekniske data Dinion2X

AR18-08-B013 | v1.0 | 2009.03 Installationsvejledning Bosch Security Systems

8.1.1 Dimensioner

Illustration 8.1 Dimensioner

8.1.2 Tilbehør
– Monteringsbeslag til indendørs brug

 (
2.

32
3)

59
 (1.339)34

 (3.346)85

 (4.646)118

 (4.843)123

 (1.889)48

 (2.638)67

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

mm (in)

Dinion2X D/N Camera
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– Udendørs vejrbestandige kamerahuse
– Objektiver (variabel brændvidde, fast og motoriseret 

zoom)
– Interfaceboks til Bilinx-kommunikation og software
Kontakt en Bosch-repræsentant i dit område for at få 
oplysninger om det nyeste tilgængelige tilbehør, eller gå ind på 
vores webside på www.boschsecurity.dk 
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Ordliste

A
AES

Automatisk elektronisk lukker (se elektronisk blænde).
Auto-iris

Objektivets blænderåbning justeres automatisk, så kameraets 
sensor belyses korrekt. Ved et DC-objektiv (direkte 
kraftoverførsel) styrer kameraet blændeåbningen. I et video-iris-
objektiv er styrekredsløbet indbygget i selve objektivet.

AutoBlack
En teknik til at forstærke videosignalniveauet, så det producerer 
et videosignal med fuld amplitude, selvom motivets kontrast er 
nedsat (genskin, tåge, dis osv.).  

Automatisk forstærkning (AGC)
Elektronikken, der regulerer gain eller forstærkningen af 
videosignalet. AGC bruges under forhold med svagt lys med 
blænden helt åben.

Automatisk hvidbalance (AWB)
En funktion til automatisk tilpasning af et farvekameras 
farvegengivelse, så farven ser naturlig ud uanset den anvendte 
belysning.

Automatisk niveaustyring (ALC)
Justering af videoniveauet for at opnå det ønskede 
lysintensitetsniveau. Det kan gøres elektronisk eller ved hjælp 
af et iriskontrolelement.

B
Back focus

Afstanden mellem billedplanet og objektivets bageste del. 
Korrekt justering af back focus sikrer, at kameraet stiller skarpt 
under forskellige forhold.

Bilinx
En kommunikationsprotokol, der muliggør fjernbetjening, 
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konfiguration og opdateringer via videokablet (coax eller passiv 
UTP).

Bilinx-adresse
Adressen kan angives lokalt med Bilinx-konfigurationsværktøjet 
til billedenheder (CTFID).

BLC (Modlyskompensation)
Bearbejder dele af billedet for at kompensere for store 
kontraster, når en del af billedet er stærkt belyst (f.eks. en 
person i en soloplyst døråbning). Se også Smart BLC.

Blænde
Størrelsen på objektivblændens åbning, der styrer den mængde 
lys, der når CCD-sensoren. Jo højere F-nummer, des mindre lys 
når sensoren. En øgning på ét F-stop halverer den mængde lys, 
der når sensoren.

Brændvidde
Afstanden fra objektivets optiske midte til billedet af et motiv 
på uendelig afstand fra objektivet. Lang brændvidde giver et 
lille synsfelt (f.eks. telefotoeffekt), mens en kort brændvidde 
giver et stort synsfelt.

C
CCD (Charged Coupled Device)

En CCD er en type faststof-billedsensor, der bruges i 
videoovervågningskameraer. Sensoren omdanner lysenergi til 
elektriske signaler.

CCD-format
Angiver størrelsen på den benyttede kamerasensor. Som 
hovedregel er kameraet mere følsomt med deraf følgende bedre 
billedkvalitet, jo større sensoren er. Formatet angives i tommer, 
f.eks. 1/3" eller 1/2".

D
Dag/nat (infrarød følsomhed)

Et kamera med normal farvevirkning i situationer med 
tilstrækkelig belysning (om dagen), og hvor følsomheden kan 
øges, når der kun er lidt lys (om natten). Denne virkning opnås 
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ved at fjerne det infrarøde filter, der kræves til god 
farvegengivelse. Følsomheden kan forstærkes yderligere ved at 
integrere et antal felter for at øge kameraets signal-støj-forhold 
(dette kan medføre sløring ved bevægelse).

Dybdeskarphed
Afstanden fra det nærmeste til det fjerneste punkt, der er stillet 
skarpt på. Jo mindre blænden er, des større er 
dybdeskarpheden.

Dynamisk støjreduktion (DNR)
En teknik til digital videobehandling, der måler støjen 
(artefakter) i billedet og automatisk reducerer den.

E
Elektronisk blænde

Elektronisk blænde (eller AES - Automatic Electronic Shutter) 
justerer kameraets lukkerhastighed for at kompensere for 
ændrede lysforhold. I nogle tilfælde kan funktionen erstatte en 
auto-iris-objektiv.

F
F-nummer

Standardmålet for objektivets blændeåbning, der svarer til 
blændens diameter divideret med objektivets brændvidde. Jo 
lavere den maksimale blændeåbning (F-nummer eller F-stop) er, 
desto mere lys slipper der igennem objektivet.

F-stop Se F-nummer
Farvetemperatur

Et mål for belysningens relative farve. Bruges almindeligvis til at 
angive et kameras justering af farvebalancen med henblik på at 
opnå et naturligt farvebillede.

Følsomhed
Et mål for den mængde lys, der kræves for at skabe et 
standardvideosignal. Følsomhed angives i lux (se Lux).
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I
Identitetstildækning

Muligheden for at maskere et bestemt område, så det ikke kan 
ses, for at overholde loven vedrørende privatlivets beskyttelse 
og særlige krav for installationsstedet.

Infrarød belysning
Elektromagnetisk udstråling (lys) med en længere bølgelængde, 
end det menneskelige øje kan opfatte. IR-lys findes især ved 
skumring og daggry og i glødelamper. IR-illuminatorer findes 
som lamper med passende filtre, LED'er eller laserstråler. CCD-
sensorer er mindre følsomme over for infrarødt lys end synligt 
lys, men infrarødt lys kan øge det samlede belysningsniveau 
betragteligt og give betydeligt bedre billeder ved lave 
lysniveauer.

Interesseområde
Et bestemt område inden for et synsfelt, der bruges af 
bevægelsesdetekteringsalgoritmen til at registrere bevægelse.

IRE (Institute of Radio Engineers)
Et mål for videoamplitude, der opdeler området fra det laveste 
synkroniseringsniveau til toppen af det hvide niveau i 140 lige 
store enheder - 140 IRE svarer til 1 V fra top til top. Målet for 
aktiv video er 100 IRE. 

L
Lux

Den internationale (SI) måleenhed for lysintensitet. Det svarer 
til en overflades belysning en meter væk fra et enkelt stearinlys.

M
Mætning

Krominanssignalets amplitude, der påvirker farvens livlighed.

O
Objektivguide

Objektivguiden bruges til at indstille back focus. Den åbner 
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blænden helt, mens det korrekte videoniveau opretholdes ved 
hjælp af AES.

Opløsning
Mål for de små detaljer, der kan ses i et billede. For analoge 
systemer måles den som regel i vandret TVL (Television Lines). 
Jo højere TVL-klassificering, desto højere opløsning.

OSD
On-screen Display: Menuer vises på skærmen.

P
PWIE

Peak White Inverse Engine: Hvide markeriner gøres automatisk 
sorte for at reducere lyse prikker. Bruges til løsninger til trafik 
og pakeringsanlæg.

S
SensUp (øg følsomhed)

Øger kameraets følsomhed ved at øge integrationstiden på 
CCD'en (reduktion af lukkertiden fra 1/50 til 1/5 s). Dette 
opnås ved at integrere signalet fra en række fortløbende 
videofelter for at nedsætte signalstøjen.

Signal-støjforhold
Forholdet mellem et brugbart videosignal og uønsket støj målt i 
dB.

Smart BLC (Modlyskompensation)
BLC står for Back-Light Compensation (modlyskompensation) 
og sætter kameraet i stand til automatisk at kompensere for 
lyse områder på et motiv med høj kontrast, uden at det er 
nødvendigt at definere et vindue eller område.

Standardlukker
En funktion, der gør det muligt at indstille en hurtig 
lukkerhastighed for at eliminere sløring, som skyldes 
bevægelse, og give et detaljeret og klart billede af genstande i 
hurtig bevægelse, når der er tilstrækkeligt lys. Når lysniveauet 
falder, og andre justeringsmuligheder er udtømt, vender 
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lukkerhastigheden tilbage til standardindstillingen for at bevare 
følsomheden.

Synsfelt
Størrelsen af det område, der kan overvåges af kameraet. Jo 
større brændvidde, des mindre synsfelt. Jo mindre brændvidde, 
des større synsfelt.

U
UTP (Unshielded Twisted Pair/Uskærmet parsnoet)

UTP-kabler er en variant af parsnoede kabler, men er ikke 
omgivet af nogen form for afskærmning. Ledningerne i et 
parsnoet kabel er snoet rundt om hinanden for at minimere 
interferens fra de øvrige parsnoninger i kablet. UTP er den 
primære ledningstype inden for telefoni og den mest brugte 
type netværkskabel.

V
VMD Video Motion Detection (Videobevægelsesdetektering): En 

algoritme for bevægelsesdetektering, hvor kameraet 
sammenligner det aktuelle billede med et referencebillede og 
tæller, hvor mange pixel der er ændret fra det ene billede til det 
andet. Der genereres en alarm, når antallet af ændrede pixel 
overstiger en brugerkonfigureret grænse.

W
WDR (bredt dynamisk område)

Et kameras dynamiske område er forskellen mellem det laveste 
og højeste acceptable signalniveau. Korrekt håndtering af 
motiver med meget lave og meget høje belysningsniveauer og 
frembringelse af brugbare billeder kræver et kamera med et 
bredt dynamisk område.
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