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u Pokročilá technologie zpracování obrazu

u Vylepšený modul XF-Dynamic s inteligentní
kompenzací protisvětla (SmartBLC)

u Vylepšení detailů

u Skutečné provedení typu Den/Noc s přepínatelným
filtrem

u 1/2palcový snímací prvek CCD

Kamera Dinion2X Den/Noc LTC 0630 je vysoce
výkonná sledovací kamera. Používá 1/2palcový snímací
prvek CCD a obsahuje pokročilé digitální zpracování
signálu zajišťující vynikající kvalitu obrazu.
Pokročilé zpracování obrazu zvyšuje citlivost, zatímco
vylepšený modul XF-Dynamic rozšiřuje dynamický
rozsah. Tato unikátní kombinace poskytuje ostřejší,
podrobnější obraz s mimořádně přesnou reprodukcí
barev i v nepříznivých světelných podmínkách.
Kameru Dinion2X lze snadno instalovat a připravit
k použití. Nabízí nejlepší řešení pro náročné světelné
podmínky. Funkce Den/Noc zajišťuje trvale nejvyšší
možnou kvalitu obrazu. Podle úrovně osvětlení se
kamera automaticky přepíná z barevného do
černobílého režimu.
Všechny kamery Dinion jsou při dodání připravené
k okamžitému použití. Stačí pouze připevnit objektiv,
připojit videokabel a poté napájení. V kameře je
uloženo šest odlišných předprogramovaných
provozních režimů. Vyvoláním režimu, který vyhovuje
dané aplikaci, zajistíte optimalizovaný výkon.
Kamera automaticky detekuje typ připojeného
objektivu. Inteligentní nastavení objektivu zajišťuje
přesné zadní zaostření, které umožňuje trvale
poskytovat dokonale ostrý obraz. Pro obzvláště
náročné situace, které vyžadují jemné doladění
nastavení nebo speciální nastavení, lze parametry

kamery nastavit individuálně pomocí ovládacích
tlačítek na boční straně kamery a nabídek
zobrazovaných na obrazovce (OSD).

Funkce

Technologie XF-Dynamic a zpracování obrazu
Vylepšená technologie XF-Dynamic a vysoce přesné
digitální zpracování signálu zajišťují optimální
zachycení detailů současně v jasně osvětlených i
hluboce tmavých oblastech. Kamera Dinion2X
maximalizuje informace viditelné v obraze i při silném
protisvětle.

Inteligentní kompenzace protisvětla (SmartBLC)
Po zapnutí inteligentní kompenzace protisvětla
(SmartBLC) dochází k automatické kompenzaci
obrazu, aniž by bylo potřebné složité nastavování.

Vylepšení detailů
Funkce, jako jsou automatické nastavení úrovně černé
a ostrost, dále zlepšují zobrazení detailů ve scéně po
jednotlivých pixelech.

Režim Den/Noc
Režim Den/Noc poskytuje vylepšené noční sledování
zvýšením citlivosti v infračervené části spektra.
V závislosti na hladině osvětlení nebo na povel
z poplachového vstupu se infračervený filtr může
automaticky přepnout z barevného do černobílého



režimu. Filtr lze přepnout ručně přes poplachový
vstup, z nabídky kamery nebo přes řídicí rozhraní
s komunikací po koaxiálním kabelu Bilinx. Vnitřní
infračervený detektor, na který dopadá světlo přes
objektiv, zvyšuje stabilitu černobílého režimu, neboť
zabraňuje návratu do barevného režimu, pokud
převládá infračervené osvětlení. Měří se také
infračervený kontrast a naměřené hodnoty se používají
ke zvládnutí venkovních scén s odraženým
infračerveným světlem.

Maskování privátních zón
Čtyři různé privátní zóny umožňují blokovat určité části
scény. Můžete předem naprogramovat maskování
libovolné části scény.

Výchozí závěrka
Výchozí rychlost závěrky umožňuje zachytit rychle se
pohybující objekty, pokud je k dispozici dostatečné
osvětlení. Pokud poklesne úroveň osvětlení a vyčerpají
se všechny možnosti ostatních nastavení, obnoví se
standardní nastavení rychlosti závěrky, aby byla
zachována citlivost.

Technologie Bilinx
Technologie Bilinx umožňuje obousměrnou komunikaci
integrovanou do videosignálu všech typů kamer Bosch
Dinion. Pomocí technologie Bilinx mohou technici
kontrolovat stav kamer, měnit jejich nastavení a
dokonce i aktualizovat firmware z prakticky
libovolného místa připojení k videokabelu. Technologie
Bilinx zkracuje čas potřebný na servis a instalaci,
umožňuje přesnější konfiguraci a nastavení a
všestranně zlepšuje výkon. Navíc využívá standardní
videokabel i pro přenos poplachových a stavových
zpráv, což uživatelům nabízí rozsáhlé možnosti bez
nutnosti jakékoli další instalace.

Inteligentní nastavení objektivu Lens Wizard
Inteligentní nastavení objektivu Lens Wizard
automaticky zjistí typ objektivu a umožní jeho
zaostření při plně otevřené cloně, čímž zaručíte zcela
ostrý obraz v průběhu celých 24 hodin. Nebudete
potřebovat žádné speciální nástroje ani filtry.

Snadná instalace
K dispozici je několik funkcí usnadňujících instalaci:

• Konektory pro připojení napájecího kabelu a kabelu
pro přenos poplachových signálů lze vyjmout, i když je
kamera nainstalována.

• Vestavěný generátor testovacích obrazců vytváří
signály pro testování a hledání závad kabelů.

• Uživatelskou kompatibilitu zvyšují vícejazyčné nabídky
zobrazované na obrazovce (OSD).

Programovatelné režimy
Šest nezávislých předprogramovaných provozních
režimů podporuje typické aplikace, ale lze je také plně
naprogramovat pro jednotlivé situace. Jednotlivé
režimy lze snadno přepínat pomocí technologie Bilinx
nebo externího poplachového vstupu.

Vysoká účinnost
Napájecí zdroj s vysokou účinností zvyšuje maximální
provozní teplotu.

Videodetekce pohybu
Vestavěný detektor pohybu v obraze umožňuje zvolit
programovatelné oblasti s individuálními prahovými
hodnotami. Detektor globálních změn scény eliminuje
falešné poplachy způsobené náhlými změnami
světelných podmínek, jako je například zapnutí či
vypnutí vnitřního či bezpečnostního osvětlení. Při
zjištění pohybu mohou být zobrazeny poplachy ve
videosignálu, sepnuto výstupní relé nebo přenesena
poplachová zpráva prostřednictvím komunikace Bilinx.

Dynamické zvýšení citlivosti SensUp
Až desetinásobným prodloužením doby integrace
náboje ve snímacím prvku CCD se výrazně zvyšuje
efektivní citlivost. To je zvláště užitečné, pokud
spoléháte pouze na osvětlení měsíčním světlem.

Typické aplikace:
• Obvody venkovních areálů

– slabé osvětlení
– infračervené osvětlení

• Sledování provozu
– hlavní silnice
– dopravní křižovatky
– koordinace opatření při nouzových situacích

• Tunely
• Parkoviště vozidel (venkovní)
• Místa s omezeným přístupem, jako jsou:

– vězení
– přístavy nebo nákladní terminály
– vojenská zařízení
– kontrola na hranicích a zabezpečení vlastní země

• Kasina a centra hazardních her.

Certifikáty a osvědčení

Elektromagnetická kompatibilita

Emise EN55022 třída B, FCC část 15 třída B,
EN6100-3, EN50121-4

Odolnost EN50130-4 (CE), EN50121-4 (CE)

Vibrace Kamera s objektivem o hmotnosti 500 g podle
normy IEC60068-2-6

Bezpečnost

LTC0630/11: UL1950-1, CSA 22.2 č. 950-1, EN60950-1 (CE),
UL60950, CAN/CSA č. 60950  

LTC0630/51: UL1950-1, CSA 22.2 č. 950-1, EN60950-1 (CE),
EN61000-3-2 2000 +A2:2005,
EN61000-3-3 1995 +A1:2001 +A2:2005

LTC0630/21 a LTC0630/61: UL1950-1, CSA 22.2 č. 950-1,
EN60950-1 (CE), UL60950, CAN/CSA č. 60950  

Oblast Certifikace

Evropa CE Prohlášení o shodě

USA UL
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Oblast Certifikace

FCC Declaration of Conformity

Kanada CSA

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Rozměry
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1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

mm (in)

Dinion2X D/N Camera

Zahrnuté díly

Počet Součást

1 LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc

1 Redukční kroužek pro objímku C/CS

1 Náhradní konektor objektivu se 4 vývody (zástrčka)

 Objektiv není součástí

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Typové označení Jmenovité napájecí
napětí

Jmenovitý
kmitočet

LTC 0630/11 24 V AC ±10 % 50 Hz

 12 V DC ±10 %  

LTC 0630/21 24 V AC ±10 % 60 Hz

 12 V DC ±10 %  

LTC 0630/51 230 V AC ±10 % 50 Hz

LTC 0630/61 120 V AC ±10 % 60 Hz

Spotřeba energie 350 mA (12 V DC)
250 mA (24 V AC)
70 mA (120–240 V AC)

Typ snímacího prvku
CCD

1/2palcový s prokládaným řádkováním

Aktivní pixely  

Model PAL: 752 × 582

Model NTSC: 768 × 494

Citlivost (3 200 K, odrazivost scény 89 %, F/1,2)

 Plný
videoobraz
(100 IRE)

Použitelný
obraz
(50 IRE)

Použitelný obraz
(30 IRE)

Barevné 1,40 lx
(0,13 fc)

0,31 lx
(0,029 fc)

0,099 1 lx
(0,009 7 fc)

Barevné
+ 10× zvýšená
citlivost funkcí
SensUp

0,14 lx
(0,013 fc)

0,031 lx
(0,002 9 fc)

0,009 91 lx
(0,000 9 fc)

Černobílé 0,57 lx
(0,053 fc)

0,121 lx
(0,0112 fc)

0,0391 lx
(0,003 6 fc)

Černobílé
+ 10× zvýšená
citlivost funkcí
SensUp

0,057 lx
(0,005 3 f
c)

0,012 1 lx
(0,001 12 f
c)

0,003 91 lx
(0,000 36 fc)

 

Horizontální rozlišení 540 TV řádků

Odstup signál–šum > 50 dB

Videovýstup Kompozitní videosignál 1 Všš, 75 ohmů

Synchronizace Volitelná interní, síťovým kmitočtem nebo
generátorem (Burst lock)

Shutter (Rychlost
závěrky)

Automatická (1/50 [1/60] až 1/10 000),
volitelná
Automatická (1/50 [1/60] až 1/50 000),
automatická
Světelně ustálená, volitelná pevná
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Zvýšení citlivosti Nastavitelné od vypnuto až po 10×

Režim Den/Noc Barevný, černobílý, automatický

Automatické nastavení
úrovně černé

Automatické plynulé, vypnuto

Dynamický modul XF-Dynamic, SmartBLC

Dynamický rozsah 96 dB (16bitové zpracování obrazu)

Dynamické potlačení
šumu

Automatické, volitelně zapnuto nebo
vypnuto

Sharpness (Ostrost) Volitelná úroveň zvýšení ostrosti

Inteligentní kompenzace
protisvětla (SmartBLC)

Zapnuto nebo vypnuto

Automatické řízení zisku
(AGC)

Volitelně zapnuto nebo vypnuto (0–
30 dB)

Inverze špičkové úrovně
bílé

Zapnuto nebo vypnuto

White Balance (Vyvážení
bílé)

Automatické sledování bílé, automatické
sledování bílé s uchováním v paměti a
manuální (2 500 až 10 000 K)

Alarm Output (Výstup
poplachu)

Videodetekce pohybu nebo technologie
Bilinx

Poplachový vstup (TTL) Přepínání profilů, jmenovité napětí +3,3 V,
max. +40 V DC

Výstupní poplachové relé 30 V AC nebo +40 V DC, max. 0,5 A trvale,
10 VA

Vstup externí
synchronizace

Volitelná impedance 75 ohmů nebo
vysoká impedance

Kompenzace kabelu Koaxiální kabel délky až 1 000 m bez
externích zesilovačů (automatické
nastavení v kombinaci s komunikací Bilinx
po koaxiálním kabelu)

ID kamery Upravitelný řetězec 17 znaků, volitelné
umístění

Generátor testovacích
obrazců

Barevné pruhy 100 %, 11 odstínů šedé,
pilovitý 2H, šachovnicový, šrafovaný, UV
rovina

Typy objektivů Automatická detekce manuální clony, DC
clony a videoclony s možností manuálního
nastavení
DC clona: max. 50 mA trvale
Videoclona: 11,5 ± 0,5 V DC, max. 50 mA
trvale

Montáž objektivu CS (maximální vyčnívání objektivu 5 mm),
kompatibilní s objímkou C s dodaným
přechodovým kroužkem

Režimy 6 přednastavených programovatelných
režimů

Dálkové ovládání Obousměrná komunikace Bilinx po
koaxiálním kabelu

Videodetekce pohybu Jedna oblast, plně programovatelná

Maskování privátních
zón

Čtyři nezávislé oblasti, plně
programovatelné

Ovládací prvky Nabídky zobrazené na obrazovce
(vícejazyčné) s ovládáním tlačítky
s proměnnou funkcí

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × d) 58 × 66 × 122 mm, bez objektivu

Hmotnost 450 g, bez objektivu

Barevné Kovová titanová, odstín RAL 9007

Montáž stativu Závit 1/4" 20 UNC dole (izolovaný) a
nahoře

Prostředí

Provozní teplota −20 °C až +55 °C

Skladovací teplota −40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost za
provozu

Relativní vlhkost 20 % až 93 %

Skladovací vlhkost Relativní vlhkost až 98 %

Informace o objednání

LTC 0630/11 Kamera Dinion 2X Den/Noc
1/2palcový snímací prvek CCD, 540 TV řádků, PAL,
2X DSP, 24 V AC / 12 V DC, 50 Hz
Číslo objednávky LTC 0630/11

LTC 0630/21 Kamera Dinion 2X Den/Noc
1/2palcový snímací prvek CCD, 540 TV řádků, NTSC,
2X DSP, 24 V AC / 12 V DC, 60 Hz
Číslo objednávky LTC 0630/21

LTC 0630/51 Kamera Dinion 2X Den/Noc
1/2palcový snímací prvek CCD, 540 TV řádků, PAL,
2X DSP, 230 V AC, 50 Hz
Číslo objednávky LTC 0630/51

LTC 0630/61 Kamera Dinion 2X Den/Noc
1/2palcový snímací prvek CCD, 540 TV řádků, NTSC,
2X DSP, 120 V AC, 60 Hz
Číslo objednávky LTC 0630/61

EX12LED8W Infračervená osvětlovací jednotka s dioda-
mi LED
Infračervená se 42 diodami LED, 850 nm, široký úhel
svazku paprsků 60°, 12/24 VRB, 0,5 A, fotoelektrický
článek
Číslo objednávky EX12LED8W

EX12LED‑3BD‑8M Infračervená osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED, vlnová
délka 850 nm, úhel svazku paprsků 30°
Číslo objednávky EX12LED-3BD-8M
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EX12LED‑3BD‑8W Infračervená osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED, vlnová
délka 850 nm, úhel svazku paprsků 60°
Číslo objednávky EX12LED-3BD-8W

EX12LED‑3BD‑9M Infračervená osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED, vlnová
délka 940 nm, úhel svazku paprsků 30°
Číslo objednávky EX12LED-3BD-9M

EX12LED‑3BD‑9W Infračervená osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED, vlnová
délka 940 nm, úhel svazku paprsků 60°
Číslo objednávky EX12LED-3BD-9W

LTC 3764/20 Varifokální objektiv s korekcí pro infračer-
venou část spektra
1/2palcový, 4–12 mm, DC clona, objímka C, F/1,2–
360, 4 vývody
Číslo objednávky LTC 3764/20

LTC 3774/30 Varifokální objektiv s korekcí pro infračer-
venou část spektra
1/2palcový, 10–40 mm, DC clona, objímka C, F/1,4–
360, 4 vývody
Číslo objednávky LTC 3774/30

UPA-2450-60 Napájecí zdroj, 120 V, 60 Hz
Pro vnitřní použití, vstup: 120 V AC, 60 Hz, výstup:
24 V AC, 50 VA
Číslo objednávky UPA-2450-60

UPA-2450-50 Napájecí zdroj, 220 V, 50 Hz
Pro vnitřní použití, vstup: 220 V AC, 50 Hz, výstup:
24 V AC, 50 VA
Číslo objednávky UPA-2450-50

Hardwarové příslušenství

S1374 Adaptér
Umožňuje připevnit objektiv s objímkou C na kameru
s objímkou CS
Číslo objednávky S1374

Softwarové příslušenství

VP‑CFGSFT Konfigurační software
pro kamery využívající technologii Bilinx, zahrnuje
adaptér VP-USB
Číslo objednávky VP-CFGSFT
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Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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