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1 Sikkerhet

1.1 Sikkerhetsregler

1.2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og ta vare 
på dem for fremtidig bruk. Ta hensyn til alle advarsler på 
enheten og i bruksanvisningen før du tar enheten i bruk.
1. Rengjør kun med en tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler i 

flytende form eller gassform.
2. Må ikke installeres i nærheten av varmekilder, som 

radiatorer, varmeapparater, ovner eller annet 
varmeproduserende utstyr (inkludert forsterkere).

3. Søl aldri væske av noe slag på enheten.
4. Ta forholdsregler for å beskytte enheten mot overspenning 

fra kraftledninger og lynnedslag.
5. Juster bare de kontrollene som er angitt i 

bruksanvisningen.
6. Bruk enheten bare fra den strømkildetypen som står angitt 

på etiketten.

FARE! 
Høy risiko: Lynet og pilen i trekanten er et symbol som varsler 
om "Høyspenning – Livsfare" i produktet som kan forårsake 
støt, personskade eller død.

!
ADVARSEL! 
Middels risiko: Utropstegnet i trekanten er et symbol som 
varsler brukeren om at det følger viktige instruksjoner med 
enheten.

!
FORSIKTIG! 
Lav risiko: Varsler brukeren om faren for skade på enheten.
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7. Ikke prøv å utføre service på en skadet enhet selv, med 
mindre du har de rette kvalifikasjoner. All service må 
utføres av kvalifisert servicepersonale.

8. Bruk bare reservedeler som er godkjent av produsenten.
9. Installer enheten i henhold til produsentens instruksjoner 

og i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Bruk bare det 
tilbehøret/tilleggsutstyret som anbefales av produsenten. 
Endring eller justering av utstyret kan gjøre garantien eller 
autorisasjonsavtalen ugyldig.

1.3 Systemjording/sikkerhetsjording

Systemjording (video) er angitt med symbolet .

!

ADVARSEL! 
Frakobling av strøm for høyspenningsversjoner: En enhet har 
strømtilførsel så lenge strømledningen er tilkoblet strømkilden. 
Hovedmåten å koble strømmen fra enheten på er å trekke ut 
plukken på strømledningen. For pluggbart utstyr installerer du 
stikkontakten i nærheten av utstyret, slik at det er lett 
tilgjengelig.

!
ADVARSEL! 
Hovedbryter: Integrer en hovedbryter med en 
kontaktseparasjon på minst 3 mm i hver pol i det elektriske 
ledningsnettet i bygningen.

!
FORSIKTIG! 
Sikringsstørrelse: Forgreningskretsbeskyttelsen må være sikret 
med en maksimal sikringsstørrelse på 16 A. Dette må være i 
samsvar med standarden NEC 800 (CEC, del 60).

!
FORSIKTIG! 
Strømforsyningsenheten med lavspenning må samsvare med 
EN/UL 60950. Strømforsyningen må være en SELV-LPS-enhet 
eller en SELV-enhet i klasse 2 (Safety Extra Low Voltage – 
Limited Power Source). 
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Sikkerhetsjording (strøm) er angitt med symbolet .

Systemjordingen brukes bare for å overholde 
sikkerhetsstandarder eller installeringspraksiser i enkelte land. 
Bosch anbefaler ikke at du kobler systemjording til 
sikkerhetsjording med mindre det uttrykkelig kreves. Men hvis 
systemjordingen og sikkerhetsjordingen er tilkoblet og 
jordsløyfer skaper forstyrrelser i videosignalet, må du bruke en 
isolasjonstransformator (tilgjengelig separat fra Bosch).

1.4 FCC-informasjon
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med 
grensene for en digital enhet av klasse B, slik det fremgår av 
del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi 
rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en 
boliginstallasjon. Dette utstyret utvikler, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi og kan føre til skadelig interferens på 
radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i 
henhold til instruksjonene. Det kan imidlertid ikke garanteres at 
interferens ikke kan forekomme i en bestemt installasjon. Hvis 
dette utstyret fører til skadelig interferens på radio- eller tv-
mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, 
anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen ved å 
utføre ett eller flere av følgende tiltak:
endre retning på eller flytte mottaksantennen
øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
koble utstyret til en stikkontakt som er i en annen krets enn den 
som mottakeren er koblet til
få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker

Merk

!
FORSIKTIG! 
Hvis du kobler systemjording til sikkerhetsjording, kan det føre 
til jordsløyfer som kan forstyrre ITV-systemet.
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Endringer eller justeringer av utstyret som ikke er uttrykkelig 
godkjent av Bosch, kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke 
utstyret ugyldig. 

Mer informasjon eller kontakt med en representant fås ved 
henvendelse til nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller 
på webområdet www.boschsecurity.com

Avhending – Bosch-produktet ditt er utviklet og tilvirket med 
materialer og deler av høy kvalitet som kan gjenvinnes og 
brukes på nytt. Dette symbolet betyr at elektroniske og 
elektriske apparater ved endt levetid må samles inn og 
avhendes separat fra husholdningsavfall. Det finnes vanligvis 
egne innsamlingssystemer for avhending av elektroniske og 
elektriske produkter. Avhend disse enhetene på en 
miljøvennlig gjenvinningsstasjon i samsvar med EU-direktiv 
2002/96/EF.
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2 Innledning

2.1 Funksjoner
Dinion2X-kameraet for dag/natt-bruk er et fargekamera med 
høy ytelse for smart overvåking. Det har avansert (20-biters) 
digital signalbehandling og en CCD-sensor med bred dynamisk 
rekkevidde for ypperlig bildekvalitet. 
Dinion2X-kameraet er enkelt å installere og er klart til bruk. Det 
er den beste løsningen for krevende visningsforhold. 
Funksjonene omfatter:
– 1/3" CCD-sensor med bred dynamisk rekkevidde 

(LTC0498)
– 1/2" CCD-sensor (LTC0630)
– naturlig dag/natt-ytelse med veksling av IR-filter
– 540 TVL-oppløsning
– dynamisk motor med Smart BLC
– privatsoner
– AutoBlack
– Bilinx (toveis, koaksial kommunikasjon)
– bredt driftstemperaturområde 

(–20 til +55 °C / –4 til +131 °F)
– Objektiv-veiviser
– automatisk oppdaging av objektiv
– seks forhåndsprogrammerte driftsmodi
– tilpassbar dynamisk støyreduksjon
– Gen-synk. inkludert mellombærerlåsing
– skjermvisning med flere språk
– innebygd testmønstergenerator
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3 Installering

3.1 Pakke ut
Pakk ut utstyret forsiktig, og behandle det med varsomhet. 
Pakken inneholder følgende:
– Dinion2X-kamera for dag/natt-bruk
– CCD-beskyttelseslokk (montert på kameraet)
– plastpose med:

– adapter for CS- til C-objektivmontering
– I/U-kontakt for alarm

– strømkontakt
– ekstra objektivkontakt (hann)
– viktige sikkerhetsinstruksjoner
– hurtiginstalleringsveiledning
– CD-ROM

– installeringsinstruksjoner
– Adobe Acrobat Reader 

Hvis utstyret er skadet under sending, bes du pakke det i 
originalemballasjen igjen og varsle transportøren eller 
leverandøren.

!
ADVARSEL! 
Installering bør bare foretas av kvalifisert servicepersonale i 
henhold til National Electrical Code eller gjeldende lokale 
forskrifter.

!
FORSIKTIG! 
Kameramodulen er en sensitiv enhet som må behandles med 
varsomhet.
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4 Tilkobling og montering

4.1 Strømtilkobling

4.1.1 Kameraer med lav spenning

Illustrasjon 4.1 Strømtilkobling med lav spenning

Koble til strøm fra en strømforsyning i klasse 2 på 24 VAC eller 
12 VDC på følgende måte:
– Bruk AWG 16–22 flertrådet ledning eller AWG 16–26 

massiv ledning. Skjær bort 5 mm (0,2") av isoleringen.
– Fjern den 3-pinners kontakten fra kameradelen. 
– Løsne skruene, og sett inn ledningene. 

Merk
Den sentrale tilkoblingen for systemjording (video) er 
valgfri. Hvis du kobler systemjording til sikkerhetsjording, 
kan det føre til jordsløyfer som kan forstyrre ITV-systemet.

– Trekk til skruene, og koble den 3-pinners kontakten til 
kameraet igjen.

!
FORSIKTIG! 
Koble strømmen fra strømledningen før du fortsetter. Påse at 
spenningen til enheten tilsvarer spenningen og den 
strømforsyningstypen som brukes.

VIDEO

12 VDC
24 VAC

SYNC

+
ALARM

1
2
3

4
5
6

5 mm
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Merk
Ved likestrømforsyning er polariteten viktig. Feil polaritet 
skader ikke kameraet, men det slås ikke på. Ved 
vekselstrømforsyning må du opprettholde en jevn 
ledningspolaritet i flere kamerasystemer for å unngå potensiell 
kamerarulling.

4.1.2 Kameraer med høy spenning

Illustrasjon 4.2 Strømtilkobling med høy spenning

Koble strømledningen for et kamera med høy spenning til et 
strømuttak på enten 230 VAC eller 120 VAC, avhengig av 
versjonen.

VIDEO

SYNC

ALARM
1
2
3

4
5
6
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4.2 Videotilkoblinger

Illustrasjon 4.3 BNC-kontakter

4.2.1 Utgangsvideosignal
Kameraet har en BNC-kontakt for å koble videokoaksialkabelen 
til en BNC-hannkontakt. En UTP-adapter (VDA-455UTP) er 
tilgjengelig som tilleggsutstyr for tilkobling av en UTP-
videokabel til BNC-kontakten.

4.2.2 Synkroniseringssignal
Kameraet har en BNC-kontakt for tilkobling av en koaksialkabel 
til en BNC-hannkontakt for synkronisering. 

4.3 Alarm- og relékontakt

Illustrasjon 4.4 Alarm- og relékontaktpinner

VIDEO

SYNC

ALARM
1
2
3

4
5
6

Sync BNC

Video BNC

ALARM

1

2

3

4

5

6
5 mm 

(0.2 in)
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– Maks. ledningsdiameter AWG 22–28 for både flertrådet og 
massiv. Skjær bort 5 mm (0,2") av isoleringen.

– Mulighet for å bytte alarmutgangsrelé: maks. spenning 
30 VAC eller +40 VDC. Maks. 0,5 A kontinuerlig, 10 VA.

– Alarm inn: logisk TTL, +5 V nominell, maks. +40 VDC, DC 
koblet med 22 kOhm stopp til +3,3 V.

– Alarm inn: kan konfigureres som aktiv lav eller aktiv høy.
– Maks. 42 V tillatt mellom kamerajording og hver av 

relépinnene.

4.4 Montering av objektiv
Kameraet kan brukes med CS-monterte objektiver. C-monterte 
objektiver kan monteres ved hjelp av objektivadapterringen. 
DC-irisobjektiver anbefales for å få best mulig bildekvalitet. 
Kameraet oppdager automatisk hva slags objektiv som brukes, 
og optimaliserer ytelsen deretter. En ekstra objektivkontakt 
(hann) følger med.

Pinn
e

Alarmkontakt

1 Alarm med jording 

2 brukes ikke

3 Relé ut-kontakt 1

4 Alarm inn 1

5 brukes ikke

6 Relé ut-kontakt 2

!
FORSIKTIG! 
For å unngå skade på CCD-sensoren når du bruker et C-montert 
objektiv, må du montere den medfølgende 
objektivadapterringen på kameraet før du monterer objektivet.
Objektiver som veier mer enn 0,5 kg, må ha separat støtte.
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Merk
Hvis det blir oppdaget en kortslutning på objektivkontakten, 
vises det en feilmelding om kortsluttet objektiv på skjermen. 
Objektivkretsen deaktiveres automatisk for å unngå innvendig 
skade. Fjern objektivkontakten, og kontroller 
pinnetilkoblingene.

4.5 Justere bakfokus
Du kan justere bakfokuset for å få så skarpe bilder som mulig 
både i skarpt og lavt lys. Bruk kameraets unike Objektiv-
veiviser. Dette sikrer at ønsket motiv alltid er i fokus, selv når du 
fokuserer med maksimal objektivåpning (for eksempel om 
natten).
– Ved bakfokusering av varifokale objektiver må du justere 

for å få et skarpt bilde i vidvinkel- og teleposisjoner både 
for fjern- og nærfokus.

– Ved bakfokusering av zoomobjektiver må du sørge for at 
ønsket motiv alltid er i fokus gjennom hele zoomeområdet 
til objektivet.

Slik justerer du bakfokus:

Illustrasjon 4.5 Montere et 

objektiv

Illustrasjon 4.6 Objektivkonta

kt

Bosch

Bosch

Pinn
e

Videoirisobjektiv DC-irisobjektiv

1 Tilførsel (11,5 V ±0,5, maks. 50 mA) Damp - 

2 Brukes ikke Damp +

3 Videosignal 1 Vpp 1 kOhm Drive +

4 Jording Drive -
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1. Åpne skyvedekselet på siden av kameraet.

1. Lås opp låseknappen for bakfokus.

2. Trykk på og hold nede den midterste knappen i mer enn 1 
sekund til menyen Install (Installer) vises. 

3. Velg Lens Wizard (Objektiv-veiviser), og flytt markøren til 
Set Back Focus Now (Angi bakfokus nå). 

4. Juster bakfokuset etter behov. 

5. Lås låseknappen for bakfokus igjen.

6. Trykk på og hold nede den midterste knappen i mer enn 1 
sekund til alle menyene forsvinner. 

7. Lukk sidedekselet. 

Bosch

Bosch

Bosch
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4.6 Montere kameraet 
Kameraet kan monteres enten fra toppen eller bunnen (1/
4" 20 UNC-tråd). Bunnmonteringen er isolert fra jording for å 
forhindre jordsløyfer.

Illustrasjon 4.7 Montere et kamera

Merk:
Et stort utvalg av tilbehør er tilgjengelig for montering 
innendørs og utendørs.

!
FORSIKTIG! 
Ikke pek kameraet/objektivet direkte mot solen. Dette kan 
skade sensorene.
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5 Konfigurasjon
Kameraet gir vanligvis optimalt bilde uten at du trenger å 
justere det ytterligere. Avanserte konfigurasjonsalternativer er 
tilgjengelige i et menysystem for å sikre best mulig resultater 
under spesielle forhold. 
Kameraet implementerer endringene dine umiddelbart, slik at 
innstillingene før og etter enkelt kan sammenlignes.

5.1 Menyer

5.1.1 Menyer på toppnivå
Det finnes to overordnede menyer: menyen Main (Hoved) og 
menyen Install (Installer). Menyene har funksjoner som kan 
velges direkte eller undermenyer for mer detaljert 
konfigurasjon.
– Hvis du vil åpne menyen Main (Hoved), holder du meny-/

valgknappen (midtre knapp) inne i mindre enn 1 sekund. 
Menyen Main (Hoved) vises på monitoren. På menyen 
Main (Hoved) kan du velge og konfigurere 
bildeforbedringsfunksjonene. Hvis du ikke liker 
forandringene, kan du alltids hente frem standardverdiene 
for modusen.

– Kameraet har også menyen Install (Installer), der 
installeringsinnstillingene kan defineres. Hvis du vil åpne 
menyen Install (Installer), holder du meny-/valgknappen 
(midtre knapp) inne i mer enn 2 sekunder.

5.1.2 Navigere i menyene
Bak sidedekselet er det fem knapper som brukes til å navigere i 
menysystemet.
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– Bruk opp- eller ned-knappen til å bla gjennom en meny.
– Bruk venstre- eller høyre-knappen til å bla gjennom 

alternativene for å angi parametere.
– Når du er i en meny, trykker du raskt to ganger på meny-/

valgknappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene for 
det valgte elementet.

– Du kan lukke alle menyene samtidig ved å holde nede 
meny-/valgknappen til skjermmenyen forsvinner eller ved 
kontinuerlig å velge elementet Exit (Avslutt).

Noen menyer lukkes automatisk etter omtrent to minutter, 
mens andre menyer må lukkes manuelt.

5.2 Forhåndsdefinerte modi
Det finnes seks forhåndsdefinerte modi med innstillinger for å 
forenkle konfigurasjonen. Du kan velge én av de seks 

Illustrasjon 5.1 Sidedeksel Illustrasjon 5.2 Meny-/valg-

knapp

Illustrasjon 5.3 Navigasj

on 

Opp-knapp
Meny-/valgknapp (midtre)

Høyre-knapp

Ned-knapp
Venstre-knapp

Bosch
Bosch
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forhåndsdefinerte modiene på undermenyen Install/Mode 
(Installer/Modus). Modiene er definert på følgende måte:
1. 24-timers

Standard installeringsmodus for å gi stabile bilder over en 
24-timers periode. Disse innstillingene er optimalisert for 
installering rett ut av esken.

2. Trafikk
Ta bilde av objekter i høy hastighet ved hjelp av 
standardlukkeren under varierende lysforhold.

3. Svakt lys
Sikre ekstra forsterkning, f.eks. AGC og SensUp, for å ta 
brukbare bilder under dårlige lysforhold.

4. Smart BLC
Optimerte innstillinger for å fange inn detaljer under 
høykontrastforhold og ekstremt lyse eller mørke forhold.

5. Lite støy
Forsterkning som skal gi mindre bildestøy. Nyttig til DVR- 
og IP-lagringssystemer med betinget oppdatering, fordi 
redusert støy reduserer mengden nødvendig lagringsplass.

6. Analoge systemer
Bruk denne modusen hvis kameraet er koblet til et rent 
analogt system (f.eks. matrisevelger med videoopptaker) 
eller til en CRT-monitor. Nyttig modus for evaluering/
demonstrasjon av kameraet når det er direkte tilkoblet en 
CRT-monitor.

5.3 Veksling dag/natt
Kameraet er utstyrt med et motorisert IR-filter. Det mekaniske 
IR-filteret kan fjernes ved hjelp av programvarens 
konfigurasjonsinnstillinger når lysforholdene er dårlige, eller når 
IR-belysning brukes.
Hvis Auto-vekslingsmodus er valgt, skifter kameraet automatisk 
filteret avhengig av det observerte lysnivået. Vekslingsnivået er 
programmerbart. I Auto-vekslingsmodus prioriterer kameraet 
bevegelse (kameraet gir skarpe bilder uten uskarpe bevegelser 
så sant lysnivået tillater det) eller farge (kameraet gir 
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fargebilder så sant lysnivået tillater det). Kameraet gjenkjenner 
IR-belyste områder for å hindre uønsket veksling til fargemodus. 
Det finnes fire måter å styre IR-filteret på:
– via en alarminngang 
– via Bilinx-kommunikasjon 
– automatisk, basert på observerte lysnivåer
– som en del av den programmerbare modusprofilen

5.4 Kamerakontrollkommunikasjon (Bilinx)
Dette kameraet er utstyrt med en 
koaksialkommunikasjonsmottaker (kalles også Bilinx). I 
kombinasjon med VP-CFGSFT kan kamerainnstillingen endres 
fra hvor som helst langs koaksialkabelen. Alle menyer kan 
fjernåpnes, noe som gir full kontroll over kameraet. Med denne 
kommunikasjonsmetoden kan du også deaktivere de lokale 
knappene på kameraet. For å unngå kommunikasjonstap på et 
installert kamera er ikke alternativet Communication On/Off 
(Kommunikasjon av/på) tilgjengelig når du bruker fjernkontroll. 
Denne funksjonen er bare tilgjengelig via kameraknappene. 
Bilinx-kommunikasjon kan bare deaktiveres ved hjelp av 
knappene på kameraet.

Deaktiverte kameraknapper
Når Bilinx-kommunikasjonsforbindelsen er aktiv, er knappene 
på kameraet deaktivert. 
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5.5 Struktur for menyen Main (Hoved)

Element Valg Beskrivelse

Mode (Modus) Submenu 
(Undermeny
)

Konfigurerer driftsmodus 1–6.

ALC Submenu 
(Undermeny
)

Videonivåkontroll. 

Shutter/AGC 
(Lukker/AGC)

Submenu 
(Undermeny
)

Lukker og automatisk 
forsterkningsregulator. 

Day/Night 
(Dag/natt)

Submenu 
(Undermeny
)

Dag/natt for farge / svart/hvitt-drift.

Enhance / 
Dynamic 
Engine 
(Forbedre / 
Dynamisk 
motor)

Submenu 
(Undermeny
)

Bildeforbedring og ytelse.

Color (Farge) Submenu 
(Undermeny
)

Hvitbalanse og fargegjengivelse.

VMD Submenu 
(Undermeny
)

Videobevegelsesdetektor.
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5.5.1 Undermenyen Mode (Modus)

Element Valg Beskrivelse

Mode (Modus) 1 to 6 (1 til 
6)

Velger driftsmodus.

Mode ID 
(Modus-ID)

Alphanumeri
c 
(Alfanumeris
k) 

Modusnavn (maks. 11 tegn).

Copy active 
mode (Kopier 
aktiv modus)

Available 
mode 
numbers 
(Tilgjengelig
e 
modusnumr
e)

Kopierer gjeldende modusinnstillinger 
til det valgte modusnummeret.

Default mode 
(Standardmod
us)

Submenu 
(Undermeny
)

Gjenoppretter kameraets 
standardinnstillinger.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).
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5.5.2 Undermenyen ALC

Element Valg Beskrivelse

ALC level 
(ALC-nivå)

-15 to +15 (-
15 til +15)

Velger intervallet ALC skal brukes 
innenfor. En positiv verdi er nyttigere 
for dårlige lysforhold, mens en negativ 
verdi er nyttigere for svært gode 
lysforhold.
Noe ALC-justering kan forbedre 
sceneinnholdet når Smart/BLC er 
aktivert.

Peak/average 
(Topp/
gjennomsnitt)

-15 to +15 (-
15 til +15) 

Justerer balansen mellom topp og 
gjennomsnittlig videokontroll. En 
negativ verdi gir mer prioritet til 
gjennomsnittlige lysnivåer, mens en 
positiv verdi gir mer prioritet til topp 
lysnivåer. Videoirisobjektiv: Velg et 
gjennomsnittlig nivå for å få best mulig 
resultater (topp innstillinger kan føre 
til svingninger).

ALC speed 
(ALC-
hastighet)

Slow 
(Langsom), 
Medium 
(Middels), 
Fast (Rask)

Justerer hastigheten på 
videonivåkontrollens sløyfe. For de 
fleste omgivelser bør standardverdien 
velges.

DVR/IP 
Encoder (DVR-
/IP-koder)

On (På), Off 
(Av)

On (På) – kamerautgangen 
optimaliseres for tilkobling til en DVR 
eller IP-koder for å kompensere for 
komprimeringsmetoder.
Off (Av) – kamerautgangen 
optimaliseres for tilkobling til et 
analogt system (matrisevelger eller 
monitor).

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).
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5.5.3 Undermenyen Shutter/AGC (Lukker/AGC)

Element Valg Beskrivelse

Shutter 
(Lukker)

AES, FL, 
Fixed (Fast)

AES (autolukker) – kameraet angir 
automatisk den optimale 
lukkerhastigheten. FL – flimmerfri 
modus unngår interferens fra lyskilder 
(bare anbefalt for videoiris- eller DC-
irisobjektiver). FIXED (Fast) – tillater 
en brukerdefinert lukkerhastighet.

Default (AES) 
shutter 
or
Fixed shutter 
(Standard 
lukker (AES) 
eller fast 
lukker)

1/50 (PAL), 
1/60 (NTSC) 
1/100, 1/
120, 1/250, 
1/500, 1/
1000, 1/
2000, 1/
5000, 1/
10 000 

I AES-modus prøver kameraet å 
opprettholde den valgte 
lukkerhastigheten så lenge lysnivået på 
området er høyt nok.
Velger lukkerhastighet i modusen Fixed 
(Fast).

Actual shutter 
(Faktisk 
lukker)

Viser den faktiske lukkerverdien fra 
kameraet for å bidra til å sammenligne 
lysnivåer og optimal lukkerhastighet 
under konfigurasjonen.

Gain control 
(Forsterknings
regulator)

On (På), 
Fixed (Fast)

On (På) – kameraet setter automatisk 
forsterkningen til lavest mulig verdi for 
å opprettholde et godt bilde.
Fixed (Fast) – angir fast AGC-verdi.
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Maximum AGC
or
Fixed AGC 
(Maksimal 
AGC eller fast 
AGC)

0 to 30 dB 
(0 til 30 dB)

Velger den maksimale verdien 
forsterkningen kan ha ved AGC-drift.
Velger forsterkningsinnstillingen for 
drift med fast forsterkning (0 er ingen 
forsterkning).

Actual AGC 
(Faktisk AGC)

Viser den faktiske AGC-verdien fra 
kameraet for å bidra til å sammenligne 
forsterkningsnivået med lysnivåene og 
bildekvaliteten.

SensUp 
Dynamic 
(Dynamisk 
SensUp)

Off (Av), 2x, 
3x, …, 10x

Velg faktoren som følsomheten til 
kameraet økes med.
Hvis elementet er aktivt, kan det 
oppstå støy eller flekker i bildet. Dette 
er normal kameraoppførsel. Det kan 
også føre til at objekter i bevegelse blir 
uskarpe.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).

Element Valg Beskrivelse
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5.5.4 Undermenyen Day/Night (Dag/natt)

Element Valg Beskrivelse

Day/Night 
(Dag/natt)

Auto, Color 
(Farge), 
Monochrom
e (Svart/
hvitt)

Auto – kameraet slår IR-filteret av og på 
avhengig av lysforholdene i 
omgivelsene.
Monochrome (Svart/hvitt) – IR-filteret 
fjernes, noe som gir full IR-følsomhet. 
Color (Farge) – kameraet lager alltid et 
fargesignal uavhengig av lysnivå. 

Switch level 
(Skift nivå)

-15 to +15 (-
15 til +15)

Setter videonivået i modusen Auto, der 
kameraet skifter til svart/hvitt-drift. 
En lav (negativ) verdi betyr at kameraet 
skifter til svart/hvitt ved et lavere 
lysnivå. En høy (positiv) verdi betyr at 
kameraet skifter til svart/hvitt ved et 
høyere lysnivå.

Priority 
(Prioritet)

Motion 
(Bevegelse), 
Color 
(Farge)

I modusen AUTO: Color (Farge) – 
kameraet gir fargebilder så lenge 
lysnivået tillater det. Motion 
(Bevegelse) – kameraet unngår 
uskarpe bevegelser så lenge lysnivået 
tillater det (det skifter til svart/hvitt 
tidligere enn det som ville ha vært 
tilfelle med fargeprioritet).
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IR contrast (IR-
kontrast)

Enhanced 
(Forbedret), 
Normal

Enhanced (Forbedret) – kameraet 
optimerer kontrasten under bruk med 
høye IR-belysningsnivåer. Velg denne 
modusen for IR-lyskilder (730–940 nm) 
og omgivelser med gress og grønt 
løvverk.

Normal – kameraet optimerer 
kontrasten under svart/hvitt-bruk med 
synlig belysning.

Color burst 
(mono) 
(Fargebærebøl
ge (mono))

On (På), Off 
(Av)

Off (Av) – fargeburst i videosignalet er 
slått av i svart-hvitt-modus. On (På) – 
fargebærebølgen forblir aktiv selv i 
svart/hvitt-modus (nødvendig ved 
enkelte DVRer og IP-kodere).

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).

Element Valg Beskrivelse
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5.5.5 Undermenyen Enhance / Dynamic Engine 
(Forbedre / Dynamisk motor)

Element Valg Beskrivelse

Dynamic 
Engine 
(Dynamisk 
motor)

Off (Av), XF-
DYN, 2X-
DYN*, 
SmartBLC

*2X-DYN er 
bare 
tilgjengelig 
for 
LTC0498-
modeller.

Off (Av): – slår av alle automatiske 
scenedetaljer og forbedringer 
(anbefales bare for testing).
XF-DYN: – ekstra intern behandling er 
aktivert for forhold med lite lys (trafikk 
osv.).
2X-DYN: – 2X-Dynamic gir dobbel 
sensoreksponering til XF-DYN-
funksjonene. Under krevende 
lysforhold blandes piksler fra hver 
eksponering for å gi et mer detaljert 
bilde (bruk 2X-DYN når SmartBLC ikke 
er nødvendig).
SmartBLC: – BLC-vindu og -
vurderingsfaktor defineres automatisk. 
Kameraet justerer disse dynamisk for 
endrede lysforhold. Inkluderer alle 
fordelene ved 2X-DYN.

AutoBlack On (På), Off 
(Av)

Autoblack på gjør automatisk detaljer 
mer synlige selv når kontrasten i 
omgivelsene ikke er optimal på grunn 
av dis, tåke osv.

Black level 
(Svart nivå)

-50 to +50 (-
50 til +50)

Justerer det svarte forskyvningsnivået.
En lav (negativ) verdi gjør nivået 
mørkere. En høy (positiv) verdi gjør 
nivået lysere og kan gi flere detaljer i 
mørke områder.



Dinion2X Konfigurasjon | no 33

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

Sharpness 
(Skarphet)

-15 to +15 (-
15 til +15)

Justerer bildets skarphet. 0 tilsvarer 
standardposisjonen.
En lav (negativ) verdi gjør bildet 
mindre skarpt. Mer skarphet gir flere 
detaljer. 
Ekstra skarphet kan forbedre detaljene 
på registreringsskilt, i ansiktstrekk og i 
kantene på enkelte overflater.

Dynamic noise 
reduction 
(Dynamisk 
støyreduksjon)

Auto, Off 
(Av)

I AUTO-modus reduserer kameraet 
automatisk støyen i bildet. 
Dette kan forårsake litt uskarpe 
bevegelser for elementer i svært hurtig 
bevegelse rett foran kameraet. Dette 
kan du korrigere ved å utvide synsfeltet 
eller velge Off (Av).

Peak White 
Invert (Topp/
hvit-
invertering)

On (På), Off 
(Av)

Bruk Peak White Invert (Topp/hvit-
invertering) til å redusere gjenskinn fra 
CRT/LCD-skjermen. 
Brukes i ANPR/LPR for å redusere 
gjenskinn fra frontlykter. (Må testes på 
stedet for å sikre at det er 
hensiktsmessig og ikke forstyrrende for 
operatøren av sikkerhetssystemet.)

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).

Element Valg Beskrivelse
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5.5.6 Undermenyen Color (Farge)

Element Valg Beskrivelse

White balance 
(Hvitbalanse)

ATW, 
AWBhold 
(AWB-hold), 
Manual 
(Manuell)

ATW – autosporing av hvitbalanse gjør 
at kameraet hele tiden kan foreta 
justeringer for å oppnå optimal 
fargegjengivelse. 
AWBhold (AWB-hold) – setter ATW på 
vent og lagrer fargeinnstillingene. 
Manual (Manuell) – rød, grønn og blå 
forsterkning kan settes til ønsket 
posisjon manuelt.

Speed 
(Hastighet)

Fast (Rask), 
Medium 
(Middels), 
Slow 
(Langsom)

Justerer hastigheten til hvitbalansens 
kontrollsløyfe. 

Red gain (Rød 
forsterkning)

-5 to +5 (-5 
til +5)

-50 to +50 (-
50 til +50)

ATW og AWBHold (AWB-hold) – 
justerer den røde forsterkningen for å 
optimere det hvite punktet.
Manual (Manuell) – justerer den røde 
forsterkningen.

Blue gain (Blå 
forsterkning) 

-5 to +5 (-5 
til +5)

-50 to +50 (-
50 til +50)

ATW og AWBHold (AWB-hold) – 
justerer B-forsterkningen for å 
optimere det hvite punktet.
Manual (Manuell) – justerer den blå 
forsterkningen.

Green gain 
(Grønn 
forsterkning) 

-50 to +50 (-
50 til +50)

Manual (Manuell) – justerer den 
grønne forsterkningen.



Dinion2X Konfigurasjon | no 35

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

5.5.7 Undermenyen VMD

Saturation 
(Metning)

-15 to +5 (-
15 til +5)

Justerer fargemetningen. -15 gir svart/
hvitt-bilde. 

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).

Element Valg Beskrivelse

Element Valg Beskrivelse

VMD Off (Av), 
Silent 
(Stille), OSD

Off (Av) – videobevegelsesdetektor 
(VMD) er av.
Silent (Stille) – videobevegelse utløser 
stille alarm.
OSD – videobevegelse utløser 
skjermmeldingsalarm.

VMD area 
(VMD-område)

Submenu 
(Undermeny
)

Velg for å angi menyen for 
områdekonfigurasjon for å definere 
deteksjonsområdet.

Motion 
indicator 
(Bevegelsesin
dikator)

Indikerer toppen på målt bevegelse i 
det valgte området. Trykk på enten 
høyre, venstre eller midtre 
navigeringsknapp for å tilbakestille.

VMD 
sensitivity 
(VMD-
følsomhet)

Definerer følsomheten for bevegelse til 
ønsket nivå. Jo lengre den hvite linjen 
er, desto mer bevegelse er nødvendig 
for å aktivere VMD-alarmen. Bevegelse 
over dette nivået aktiverer alarmen.
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Velge et område for VMD-maskering 
Når du skal konfigurere et område for VMD-maskering, åpner du 
menyen Area (Område) ved å velge alternativet VMD Area 
(VMD-område) fra VMD-menyen. Når menyen Area (Område) 
åpnes, vises det gjeldende området med blinkende øvre venstre 
hjørne. Det blinkende hjørnet av bildet kan flyttes med 
pilknappene. Hvis du trykker på meny-/valgknappen, flyttes den 
blinkende pekeren til motsatt hjørne, som nå kan flyttes. Hvis 
du trykker på meny-/valgknappen igjen, fryses området, og 
menyen Area (Område) lukkes.
Det finnes ett programmerbart VMD-område.

Merk:
Når VMD er aktivert, kan normale lysvariasjoner eller 
miljøfaktorer bidra til uønskede positive alarmer. Derfor 
anbefales det at du ikke kobler den VMD-utløste alarmutgangen 
for kameraet til et overvåket alarmsystem, siden falske positive 
alarmer kan være irriterende.

OSD alarm 
text (OSD-
alarmtekst)

Alphanumeri
c 
(Alfanumeris
k)

Tekst for skjermalarm (maks. 16 tegn).

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Main (Hoved).

Element Valg Beskrivelse
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5.6 Struktur for menyen Install (Installer)

Element Valg Beskrivelse

Language 
(Språk)

Submenu 
(Undermeny
)

Velg språk for skjermvisning (OSD).

Lens Wizard 
(Objektiv-
veiviser)

Submenu 
(Undermeny
)

Velg for å optimere det kombinerte 
bakfokuspunktet for kameraobjektivet.

Synchronizatio
n 
(Synkroniserin
g)

Submenu 
(Undermeny
)

Definerer synkroniseringsparameterne.

Alarm I/O 
(Alarm I/U)

Submenu 
(Undermeny
)

Programmer funksjonaliteten for 
alarminngang og -utgang.

Connections 
(Tilkoblinger)

Submenu 
(Undermeny
)

Tilkoblingsparametere.

Test signal 
(Testsignal)

Submenu 
(Undermeny
)

Testmønstre og tekst.

Camera ID 
(Kamera-ID)

Submenu 
(Undermeny
)

Velg for å åpne ID-undermenyen.
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Privacy 
masking 
(Objektmasker
ing)

Submenu 
(Undermeny
)

Konfigurerer et maskeringsområde.

Default ALL 
(Standard alle)

Submenu 
(Undermeny
)

Gjenoppretter standardinnstillingene 
for alle modi.

Element Valg Beskrivelse
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5.6.1 Undermenyen Language (Språk)

Element Valg Beskrivelse

Language 
(Språk)

English 
(Engelsk)
Spanish 
(Spansk)
French 
(Fransk)
German 
(Tysk)
Portuguese 
(Portugisisk
)
Polish 
(Polsk)
Italian 
(Italiensk)
Dutch 
(Nederlands
k)
Russian 
(Russisk)

Viser menyene på OSD på det valgte 
språket.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).
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5.6.2 Undermenyen Lens Wizard (Objektiv-veiviser)

Justere DC-irisobjektiv
1. Lås opp låseknappen for bakfokus.
2. Gå til menyen Lens Wizard (Objektiv-veiviser).
3. Set Back Focus Now (Angi bakfokus nå) vises uthevet på 

menyen.
4. Juster bakfokuset etter behov.
5. Lås låseknappen for bakfokus igjen.
6. Lukk menyen.

Element Valg Beskrivelse

Lens type 
(Objektivtype)

Auto, 
Manual 
(Manuell), 
DC-iris, 
Video

Auto: – velger automatisk typen 
objektiv.
Modiene Manual (Manuell), DC-iris og 
Video: velger passende objektivtype for 
å tvinge kameraet i den riktige 
objektivmodusen.

Detected 
(Oppdaget)

Viser typen objektiv som oppdages når 
automatisk registrering av objektiv 
brukes.

Set Backfocus 
now (Angi 
bakfokus nå)

 Velg for å åpne irisen helt. Følg 
instruksjonene nedenfor for å angi 
bakfokuset for akkurat din 
objektivtype.
Etter fokusering vises ønsket motiv i 
fokus både i skarpt og dårlig lys.

Set LVL (Angi 
nivå)

Bare for videoirisobjektiver.
Juster nivåkontrollen på objektivet for 
å sentrere nivådetektorindikatoren (se 
nedenfor).

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).
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Justere manuelt irisobjektiv
1. Lås opp låseknappen for bakfokus.
2. Juster objektivet til maksimal objektivåpning.
3. Juster bakfokuset etter behov.
4. Lås låseknappen for bakfokus igjen.
5. Juster objektivåpningen etter scenen.

Justere videoirisobjektiv
1. Lås opp låseknappen for bakfokus.
2. Gå til menyen Lens Wizard (Objektiv-veiviser).
3. Set Back Focus Now (Angi bakfokus nå) vises uthevet på 

menyen.
4. Juster bakfokuset etter behov.
5. Lås låseknappen for bakfokus igjen.
6. Velg Set LVL (Angi nivå) på menyen. Nivålinjen vises.
7. Rett kameraet mot motivet du primært vil overvåke.
8. Juster potensiometeret for nivå på objektivet til nivålinjen 

er i midtposisjon.
9. Lukk menyen.
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5.6.3 Undermenyen Synchronization (Synkronisering)

Element Valg Beskrivelse

Synchronizatio
n 
(Synkroniserin
g)

Internal 
(Intern),
Line lock 
(Linjesynk.),
HV lock (HV-
synk.), 
Genlock 
(Gen-synk.),

Internal (Intern) – for fritt drevet 
kamera. 
Line lock (Linjesynk.) – for å 
synkronisere med 
vekselstrømforsyningen.
HV lock (HV-synk.) – låser kameraet til 
synkroniseringssignalet som sendes til 
SYNC-kontakten. 
Genlock (Gen-synk.) – låser kameraets 
mellombærer til signalet som sendes til 
SYNC-kontakten.

Horizontal 
phase 
(Horisontal 
fase)

–25 . . 0 . . 
+25

Justerer forskyvningen for horisontal 
fase.

Subphase 
(Underfase)

 0, 2 . . . 358 Justerer mellombærerfasen.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).
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5.6.4 Undermenyen Alarm I/O (Alarm I/U)

Element Valg Beskrivelse

Alarm input None 
(ingen), high 
(høy), low 
(lav)

Velg none (ingen) for å deaktivere 
alarminngangen. Velg active-high 
(aktiv-høy) eller active-low (aktiv-lav) 
for alarminngangen.

Alarm action 
(Alarmhandlin
g)

None 
(Ingen),
Mode 1 to 6 
(Modus 1 til 
6),
Mono 
(Svart/hvitt)

Velger driftsmodusen til kameraet når 
alarminngangen er aktiv.

Alarm output 
(Alarmutgang)

VMD,
External 
device 
(Ekstern 
enhet),
Night mode 
active 
(Nattmodus 
aktiv), 
Filter toggle 
(Filterveksli
ng)

VMD: – utgangsreleet lukkes på VMD-
alarmer.
External device (Ekstern enhet): – gjør 
utgangsreleet tilgjengelig for eksterne 
kommunikasjonsenheter.
Night mode active (Nattmodus aktiv): – 
utgangsreleet lukkes når kameraet er i 
svart/hvitt-modus.
Filter toggle (Filterveksling): – 
utgangsreleet lukkes rett før IR-filteret 
begynner å bevege seg, og åpnes når 
videonivået er stabilisert (2 til 3 
sekunder)

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).
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5.6.5 Undermenyen Connections (Tilkoblinger)

Element Valg Beskrivelse

Sync. input 
(Synkroniserin
gsinngang)

High Z (Høy 
Z), 75 ohm

Velg 75 ohm hvis den eksterne 
synkroniseringsinngangen ikke er 
avsluttet på et annet sted.

Notch filter 
(Båndstoppfilt
er)

On (På), Off 
(Av)

Slår båndstoppfilteret av eller på. 
Båndstoppfilteret kan fjerne et 
moirémønster eller fargeelementer 
forårsaket av tette vertikale linjer eller 
objekter (f.eks. vertikale 
sikkerhetsstenger over vinduer).

Bilinx Comms. 
(Bilinx-
kommunikasjo
n)

On (På), Off 
(Av)

Hvis det er satt til Off (Av), er Bilinx-
kommunikasjon deaktivert.

Camera 
buttons 
(Kameraknapp
er)

Enable 
(Aktiver), 
Disable 
(Deaktiver)

Aktiver eller deaktiver 
kameraknappene.

Cable 
compensation 
(Kabelkompen
sering)

Off (Av), 
Default 
(Standard), 
RG59, RG6, 
Coax12

Kabelkompensering brukes for å unngå 
behovet for forsterkere i 
koaksialtilkoblinger over lange 
avstander på opptil 1000 m. For å få 
best mulig resultater bør du velge den 
koaksialkabeltypen som brukes, eller 
velge Default (Standard) hvis du ikke 
vet hva som er brukt.
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Compensation 
level 
(Kompenserin
gsnivå)

0,1,2 . . .+15 Angir nivået av kabelkompensering.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).

Element Valg Beskrivelse
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5.6.6 Undermenyen Test signal (Testsignal)

Element Valg Beskrivelse

Show camera 
ID (Vis kamera-
ID)

Off (Av), On 
(På)

Velg On (På) for å legge kamera-IDen 
over videotestsignalet.

Test pattern 
(Testmønster)

Color bars 
100% 
(Fargelinjer 
100 %), 
Grayscale 
11-step 
(Gråtone 11-
trinn), 
Sawtooth 
2H (Sagtann 
2H), 
Checker 
board 
(Sjakkbrett), 
Cross hatch 
(Krysskraver
ing), UV 
plane (UV-
plan)

Velg ønsket testmønster for å installere 
og finne feil.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).
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5.6.7 Undermenyen Camera ID (Kamera-ID)

Element Valg Beskrivelse

Camera ID 
(Kamera-ID)

Skriv inn et kameranavn på 17 tegn. 
Bruk venstre/høyre til å endre posisjon 
i strengen. Bruk opp/ned til å velge 
tegn. Bruk Select (Velg) for å avslutte.

Display ID pos. 
(Vis ID-
posisjon)

Off (Av), 
Top left 
(Øverst til 
venstre), 
Top right 
(Øverst til 
høyre), 
Bottom left 
(Nederst til 
venstre), 
Bottom right 
(Nederst til 
høyre)

Velg skjermposisjonen til kamera-IDen.

Camera ID 
border 
(Kamera-ID-
ramme)

On (På), Off 
(Av)

Viser en grå ramme bak kamera-IDen 
for å gjøre den enklere å lese.

MAC address 
(MAC-adresse)

Viser MAC-adressen (fabrikkinnstilt, 
kan ikke endres).

Ticker bars 
(Ticker)

On (På), Off 
(Av)

Tickeren beveger seg kontinuerlig og 
viser at bildet er direkte og ikke fryst 
eller avspilt.
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5.6.8 Undermenyen Privacy masking (Objektmaskering)

Display mode 
ID (Vis modus-
ID)

Off (Av), 
Top left 
(Øverst til 
venstre), 
Top right 
(Øverst til 
høyre), 
Bottom left 
(Nederst til 
venstre), 
Bottom right 
(Nederst til 
høyre)

Kameramodusen vises på skjermen i 
den valgte posisjonen.

EXIT (Avslutt) Går tilbake til menyen Install 
(Installer).

Element Valg Beskrivelse

Element Valg Beskrivelse

Pattern 
(Mønster)

Black 
(Svart), 
Grey (Grå), 
White (Hvit), 
Noise (Støy)

Velger mønster for alle masker.

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

Active (Aktiv) On (På), Off 
(Av)

Slår hver av de fire maskene av eller 
på.

Window 
(Vindu)

Submenu 
(Undermeny
)

Velg for å åpne et vindu hvor 
maskeområdet defineres.
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Velge et område for objektmaskering 
Når du skal konfigurere et område for objektmaskering, åpner 
du menyen Area (Område) ved å velge alternativet Area 
(Område) fra menyen Privacy Masking (Objektmaskering). Når 
menyen Area (Område) åpnes, vises det gjeldende området 
med blinkende øvre venstre hjørne. Det blinkende hjørnet av 
bildet kan flyttes med pilknappene. Hvis du trykker på meny-/
valgknappen, flyttes den blinkende pekeren til motsatt hjørne, 
som nå kan flyttes. Hvis du trykker på meny-/valgknappen igjen, 
fryses området, og menyen Area (Område) lukkes.
Det finnes fire programmerbare områder for objektmaskering.

5.6.9 Undermenyen Defaults (Standarder)

Element Valg Beskrivelse

Restore All 
(Gjenopprett 
alle)

No (Nei), 
Yes (Ja)

Gjenoppretter standardinnstillingene 
for alle seks modiene. Velg YES (Ja), og 
trykk på meny-/valgknappen for å 
gjenopprette alle verdiene. 
Når gjenopprettingen er fullført, vises 
meldingen RESTORED (Fullført).
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6 Feilsøking

6.1 Løse problemer
Følgende tabell er ment å hjelpe deg med å identifisere 
årsakene til feil og korrigere dem der det er mulig.

6.2 Kundeservice
Hvis du ikke finner noen løsning på en feil, kontakter du 
forhandleren eller systemadministratoren. Du kan også 
kontakte kundeservice hos Bosch Security Systems direkte.

Installatøren må skrive ned all informasjon vedrørende enheten, 
slik at den kan refereres til ved eventuelle garanti- eller 
reparasjonsspørsmål. Firmwarens versjonsnumre og annen 
statusinformasjon kan vises når enheten starter, eller ved å 

Funksjonsfeil Mulige årsaker Løsning

Ingen 
bildeoverføring til 
eksternt sted.

Defekt kamera. Koble en lokal monitor til 
kameraet, og kontroller 
kamerafunksjonen.

Defekte kabeltilkoblinger. Kontroller alle kabler, 
plugger, kontakter og 
tilkoblinger.

Feil kabeltilkoblinger. Kontroller at video- og 
synkroniseringstilkobling
ene ikke er byttet om.
Kontroller at polariteten 
er riktig ved bruk av 
likestrøm.

Tilkobling ikke 
opprettet, bilde 
overføres ikke.

Enhetens konfigurasjon. Kontroller alle 
konfigurasjonsparameter
ne.

Defekt installasjon. Kontroller alle kabler, 
plugger, kontakter og 
tilkoblinger.
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åpne menyen Install (Installer). Skriv ned denne informasjonen 
og informasjonen på etiketten på kameraet før kundeservice 
kontaktes.
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7 Vedlikehold

7.1 Reparasjoner

7.1.1 Overføring og avhending
Kameraet skal bare overføres sammen med denne 
installasjonshåndboken. Enheten inneholder miljøfarlige 
materialer som må avhendes i henhold til forskrifter. Defekte 
eller overflødige enheter og deler skal avhendes profesjonelt 
eller innleveres på et innsamlingssted for farlige materialer.

!

FORSIKTIG! 
Ikke åpne huset på kameraet. Enheten inneholder ingen deler 
som kan repareres av brukeren. Vedlikehold eller 
reparasjonsarbeid må bare utføres av kvalifisert personale 
(elektromontører eller spesialister på nettverksteknologi). 
Kontakt forhandlerens tekniske servicesenter hvis du er i tvil.
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8 Tekniske data

8.1 Spesifikasjoner
1/2" CCD-versjon

1/3" CCD-versjon

Alle versjoner

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

Standard PAL NTSC PAL NTSC

Aktive piksler 752 x 582 768 x 494 752 x 582 768 x 494

Merkespenning +12 VDC ±10
% 24 VAC 
(50 Hz) 
±10 %

+12 VDC ±10
% 24 VAC 
(60 Hz) 
±10 %

230 VAC, 
50 Hz

120 VAC, 
60 Hz

Min. 
belysningsstyrk
e

< 0, 0 9 9 1  lux 
< 0,0391 lux (i svart/hvitt-modus)

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

Standard PAL NTSC PAL NTSC

Aktive piksler 752 x 582 768 x 494 752 x 582 768 x 494

Merkespenning +12 VDC ±10
% 24 VAC 
(50 Hz) 
±10 %

+12 VDC ±10
% 24 VAC 
(60 Hz) 
±10 %

230 VAC, 
50 Hz

120 VAC, 
60 Hz

Min. 
belysningsstyrk
e

< 0, 1 5 lux 
< 0,06 lux (i svart/hvitt-modus)

Bildesensor Interline CCD

Oppløsning 540 TVL

SNR > 50 dB

Videoutgang 1 Vpp, 75 ohm
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Synchronization 
(Synkronisering
)

Internal (Intern), Line Lock (Linjesynk.), HV-lock (HV-
synk.) eller Genlock (Gen-synk.) kan velges

Shutter 
(Lukker)

AES (1/60 [1/50] til 1/10000) kan velges av kunden
AES (1/60 [1/50] til 1/15000) automatisk
flimmerfri, fast valgbar

Dag/natt Farger, svart/hvitt, auto

Sens Up Justerbar fra Av til 10x

AGC AGC På eller Av (0 dB) kan velges

Dynamic engine 
(Dynamisk 
motor)

XF-Dynamic, 2X-Dynamic*, SmartBLC
*2X-DYN er bare tilgjengelig for LTC0498-modeller.

DNR Automatisk støyfiltrering på/av valgfritt

Skarphet Valgbart nivå for økt skarphet

Hvitbalanse ATW, AWB-hold og manuell (2500 til 10 000 000) 

Fargemetning Justerbar fra svart/hvitt (0 %) til 133 % farger

Objektivmonteri
ng

CS-kompatibel C-montering kompatibel med 
medfølgende adapterring

ALC-objektiv Video- eller DC-iris oppdages automatisk

Testmønstergen
erator

Color bars 100% (Fargelinjer 100 %), Greyscale 11-step 
(Gråtone 11-trinn), Sawtooth 2H (Sagtann 2H), Checker 
board (Sjakkbrett), Cross hatch (Krysskravering), UV 
plane (UV-plan)

Videobevegelse
sdetektor 
(VMD)

Ett område, fullt programmerbart

Objektmaskerin
g

Fire uavhengige områder, fullt programmerbare – svart, 
hvit, grå, støy

Kommunikasjon Toveis Bilinx

Språk (OSD) Engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, polsk, 
italiensk, nederlandsk, russisk
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Modi Seks programmerbare (forhåndsinnstilte) modi: 24-hour 
(24-timers), Traffic (Trafikk), Low-light (Svakt lys), 
SmartBLC, Low noise (Lite støy), Analogue systems 
(Analoge systemer)

Peak White 
Invert (Topp/
hvit-invertering)

Demper lyse felter i scener

Diverse Notch filter (Båndstoppfilter), Actual AGC (Faktisk AGC), 
Actual shutter (Faktisk lukker), IR contrast (IR-kontrast)

Strømforbruk < 5 W

Mål (H x B x L) 58 x 66 x 122 mm (2,28 x 2,60 x 4,80") uten objektiv

Vekt 450 g uten objektiv

Tripodfeste Bunn (isolert) og topp 1/4" 20 UNC

Driftstemperatu
r

–20 til +55 °C (-4 til +131 °F)

Kontroller OSD som betjenes med programmerbar tast
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8.1.1 Mål

Illustrasjon 8.1 Mål

8.1.2 Tilleggsutstyr
– Innendørs monteringsbraketter

 (
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



Dinion2X Tekniske data | no 59

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

– Utendørs miljøvennlige hus
– Objektiver (varifokale, faste og med motorisert zoom)
– Grensesnittboks og programvare for Bilinx-kommunikasjon
Kontakt en Bosch-representant i området ditt for å få det 
nyeste tilgjengelige tilleggsutstyret, eller besøk webområdet 
vårt på www.boschsecurity.com 
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Ordliste

A
AES

Automatisk elektronisk lukker (se Elektronisk iris).
Blenderåpning

Størrelsen på åpningen i iris. Den styrer lysmengden som når 
CCD-sensoren. Jo høyere F-nummer, desto mindre lys når 
sensoren. En økning på ett F-stopp halverer lysmengden som 
når sensoren.

AutoBlack
En teknikk for å øke videosignalnivået slik at det produserer et 
fullgodt videosignal selv når kontrastene i omgivelsene ikke er 
optimale (gjenskinn, tåke, dis osv.).  

Automatisk forsterkningsregulator (AGC)
Elektronikken som regulerer forsterkningen av videosignalet. 
AGC brukes under dårlige lysforhold med iris helt åpen.

Autoiris
Objektivets irisåpning tilpasses automatisk for å gi riktig 
belysning av kameraets sensor. Med DC-irisobjektiv styrer 
kameraet blenderåpningens størrelse. Et videoirisobjektiv har 
styrekretsen i selve objektivet.

Automatisk nivåkontroll (ALC)
Videonivåjustering for å gi ønsket lysstyrkenivå. Dette kan 
gjøres elektronisk eller ved hjelp av en iriskontroll.

Automatisk hvitbalanse (AWB)
En funksjon som gjør at et fargekamera automatisk kan justere 
fargen på bildet for å få en naturlig farge, uavhengig av 
belysningen som brukes.

B
Bakfokus

Avstanden mellom bildeplanet og objektivets bakre del. Riktig 
bakfokusjustering sikrer at kameraet holdes i fokus under ulike 
forhold.
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Bilinx
En kommunikasjonsprotokoll som tillater at fjernstyring, 
konfigurasjon og oppdateringer utføres over videokabelen 
(koaksial eller passiv UTP).

Bilinx-adresse
Adressen kan angis lokalt ved hjelp av CTFID-verktøyet (Bilinx 
Configuration Tool for Imaging Devices).

Motlyskompensering (BLC)
Forsterker selektivt deler av bildet for å kompensere for store 
kontrastforskjeller når bare en del av bildet er skarpt opplyst 
(f.eks. en person i en solfylt døråpning). Se også Smart BLC.

C
CCD (Charged Coupled Device)

Et CCD er en slags faststoffsensor som brukes i ITV-kameraer. 
Sensoren omdanner lysenergi til elektriske signaler.

CCD-format
Angir størrelsen på den benyttede kamerasensoren. Som regel 
kan man si at jo større sensoren er, desto mer følsomt er 
kameraet, og desto bedre er bildekvaliteten. Formatet angis i 
tommer, f.eks. 1/3" eller 1/2".

Fargetemperatur
Et mål på den relative lysfargen. Brukes som regel til å angi et 
kameras fargebalansekorreksjon for å oppnå et bilde med 
naturlig farge.

D
Dag/natt (infrarød sensitiv)

Et kamera som har normal fargebruk under forhold med 
tilstrekkelig lys (dagforhold), men der følsomheten kan økes 
hvis det er lite tilgjengelig lys (nattforhold). Dette oppnås ved å 
ta av IR-filteret som er nødvendig for god fargegjengivelse. 
Følsomheten kan forsterkes ytterligere ved å integrere et antall 
felter for å styrke kameraets signal/støy-forhold (dette kan føre 
til uskarpe bevegelser).



Dinion2X Ordliste | no 63

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

Standardlukker
En funksjon som gjør det mulig å stille lukkerhastigheten til en 
høy hastighet for å eliminere uskarpe bevegelser og gi detaljerte 
og skarpe bilder av objekter i rask bevegelse mens det er 
tilstrekkelig med lys. Når lysnivået faller og andre justeringer 
ikke har noen virkning, går lukkerhastigheten tilbake til 
standardinnstillingen for å opprettholde følsomheten.

Feltdybde
Avstanden fra det nærmeste til det fjerneste punktet som vises i 
fokus. Jo mindre åpning, desto større feltdybde.

Dynamisk støyreduksjon (DNR)
En digital videobehandlingsteknikk som måler støyen 
(bildekvaliteten) på bildet og automatisk reduserer den.

E
Elektronisk iris

Elektronisk iris (eller AES – automatisk elektronisk lukker) 
justerer kameraets lukkerhastighet for å kompensere for 
lysforandringer. I noen tilfeller kan dette eliminere behovet for 
et autoirisobjektiv.

F
F-nummer

Standardmålet på objektivåpningen, dvs. irisens diameter, delt 
på objektivets fokallengde. Jo mindre den maksimale åpningen 
er (F-nummer eller F-stopp), desto mer lys passerer gjennom 
objektivet.

F-stopp Se F-nummer
Synsfelt

Et mål på det synlige feltet i kameraets synsfelt. Jo større 
fokallengden er, desto mindre blir synsfeltet. Jo mindre 
fokallengden er, desto større blir synsfeltet.

Fokallengde
Avstanden fra det optiske senteret i objektivet til avbildningen 
av et objekt når det befinner seg i en uendelig avstand fra 
objektivet. Lang fokallengde gir et lite synsfelt (f.eks. 
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telefotoeffekt), mens kort fokallengde gir et synsfelt med en 
bredere vinkel.

I
Infrarød belysning

Elektromagnetisk stråling (lys) med en lengre bølgelengde enn 
det som er synlig for det blotte øye. IR-belysning er viktig i 
skumringen og ved daggry og i glødelamper. IR-illuminatorer fås 
i form av lamper med egnede filtre, lysdioder eller lasere. CCD-
sensorer er mindre følsomme for infrarødt lys enn for synlig lys, 
men infrarødt lys kan øke det samlede lysnivået betraktelig, noe 
som gir bedre bilder under dårlige lysforhold.

IRE (Institute of Radio Engineers)
Et mål på videoamplitude som deler området fra nederst i synk 
til høyeste hvitnivå i 140 like enheter – 140 IRE tilsvarer 1 Vpp. 
Intervallet for aktiv video er 100 IRE. 

L
Objektiv-veiviser

Objektiv-veiviseren brukes til å stille inn bakfokus. Den åpner 
irisen helt mens riktig videonivå opprettholdes ved hjelp av 
AES.

Lux
Den internasjonale SI-enheten for måling av lysstyrke. Den 
tilsvarer belysningen av en overflate én meter unna et enkelt 
lys.

O
OSD

Skjermvisning: Menyene vises på monitoren.

P
Objektmaskering

Muligheten til å maskere et bestemt område for å hindre at det 
kan ses, og for å oppfylle personvernregler og lokale krav.
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PWIE
Peak White Inverse Engine (motor for topp/hvit-invertering): 
Hvite lyspunkter gjøres automatisk svarte for å redusere lyse 
punkter. Nyttig til bruk i trafikk og på parkeringsplasser.

R
Undersøkelsesfelt

Et bestemt felt i synsfeltet som 
bevegelsesdeteksjonsalgoritmen bruker til å påvise bevegelse.

Oppløsning
Et mål for de finere detaljene som vises i et bilde. For analoge 
systemer måles dette vanligvis i horisontale TV-linjer eller TVL. 
Jo høyere TVL-verdien er, desto høyere er oppløsningen.

S
Metning

Fargesignalets amplitude som påvirker fargens skarphet.
Følsomhet

Et mål for den lysmengden som er nødvendig for å gi et vanlig 
videosignal. Følsomhetsverdier angis i lux (se Lux).

SensUp (økt følsomhet)
Øker kameraets følsomhet ved å øke integreringstiden på CCD 
(reduserer lukkertiden fra 1/50 til 1/5 s). Dette oppnås ved å 
integrere signalet fra et antall fortløpende videofelter for å 
redusere signalstøy.

Signal/støy-forhold
Forholdet mellom et brukbart videosignal og uønsket støy målt i 
dB.

Smart BLC (Back Light Compensation, baklyskompensering)
Smart motlyskompensering gjør at kameraet automatisk kan 
kompensere for skarpe felt i omgivelser med høy kontrast uten 
å måtte definere et vindu eller et felt.
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U
UTP (uskjermet tvunnet parkabel)

UTP-kabelen er en variant av en tvunnet parkabel og er ikke 
omgitt av beskyttelse. Ledningene i en tvunnet parkabel er 
tvunnet rundt hverandre for å minimalisere interferens fra 
andre tvunnede par i kabelen. UTP er den viktigste kabeltypen 
for telefonbruk og den mest brukte nettverkskabeltypen.

V
VMD Videobevegelsesdetektor: en algoritme for bevegelsesdeteksjon 

der kameraet sammenligner det gjeldende bildet med et 
referansebilde og teller antallet piksler som er ulike i de to 
bildene. Det utløses en alarm når antallet pikselendringer 
overstiger en brukerdefinert terskelverdi.

W
WDR (bred dynamisk rekkevidde)

Et kameras dynamiske rekkevidde er avstanden mellom de 
laveste og høyeste akseptable signalnivåene. Når omgivelsene 
har både svært lave og svært høye lysnivåer, må kameraet ha 
bred dynamisk rekkevidde for å håndtere det riktig og 
produsere et ordentlig bilde.
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