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A AutoDome Easy combina uma rotação horizontal/vertical
de elevado desempenho, uma caixa minidome compacta e
uma câmara com zoom de focagem automática da última
geração numa única unidade. Este sistema de câmaras PTZ
robusto, compacto e fácil de instalar foi especialmente
concebido para aplicações de videovigilância discreta em
ambientes interiores.

Realces da Easy Series
Com um diâmetro da dome inferior a 4 polegadas (10 cm),
a AutoDome Easy é aproximadamente 70 % mais pequena
que as câmaras PTZ tradicionais e 20 % mais pequena que
outras domes compactas. Estas dimensões compactas
tornam a AutoDome Easy ideal para aplicações de vigilância
discreta.

Não obstante o seu tamanho reduzido, a AutoDome Easy
proporciona ainda muitas das funcionalidades encontradas
em câmaras PTZ de tamanho normal. As velocidades de
rotação horizontal e vertical variáveis e o pivotamento
automático garantem um controlo e visualização ideais da
câmara em todos os níveis de zoom. A câmara de focagem
automática e zoom 100x (10x óptico/10x digital) de elevado
desempenho integra a mais recente tecnologia de imagem
digital para proporcionar uma sensibilidade e uma
resolução excelentes. Com 60 predefinições seleccionáveis
pelo utilizador, 4 rondas predefinidas e vários modos de
análise automática, a AutoDome Easy não é pequena em
funcionalidades.

Uma única AutoDome Easy permite cobrir a mesma área que
quatro minidomes fixas por metade do preço de uma
câmara dome PTZ tradicional. A AutoDome Easy maximiza
o seu investimento em segurança através da integração com
toda a linha de produtos da Bosch, incluindo comutadores
matriciais Allegiant, gravadores digitais DiBos e Divar, bem
como a gama completa de vídeos Bosch sobre produtos IP.

E a AutoDome Easy é simples de instalar e usar. Disponível
com opções de montagem em parede, tubo e saliente, a
AutoDome Easy pode ser montada praticamente em
qualquer local. Menus de configuração intuitiva tornam a
configuração da dome rápida e simples. Assistência
incorporada IntuiKey significa que a AutoDome Easy usa os
mesmos comandos conhecidos de teclado e joystick que os
restantes elementos da gama Auto Dome da Bosch.

Funções

Em seguida, encontram-se algumas das funcionalidades
que fazem da AutoDome Easy Series a solução ideal para
uma série de aplicações de vigilância interiores.

Câmara PTZ compacta AutoDome® Easy
▶ Ultracompacta para uma vigilância discreta e uma

estética melhorada

▶ Concebida para aplicações interiores

▶ Económica, mas repleta de funcionalidades

▶ Câmara policromática com um zoom 100x (10x óptico,
10x digital)

▶ Simples de instalar e de usar

▶ Caixa e globo anti-vandalismo e resistentes

▶ Versões de montagem em parede, tubo e saliente
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Câmara policromática PTZ 100x de elevado desempenho
As câmaras PTZ da AutoDome Easy possuem CCD a cores
de 1/4-pol. Com uma sensibilidade e resolução de 430 TVL
(NTSC/PAL) até 1,3 lux, a AutoDome Easy Series
proporciona um desempenho excepcional a um preço
acessível.

A AutoDome Easy suporta até 60 posições predefinidas
seleccionáveis pelo utilizador, bem como 4 rondas
predefinidas e 4 modos de análise automática. Cada ronda
predefinida pode ser programada com até 16 posições
predefinidas e tempo de paragem configurável entre as
posições. As rotações horizontal e vertical e o seguimento
predefinido têm uma precisão até ±0,1 para captar sempre
a cena correcta. A unidade integrada de rotação horizontal/
vertical permite variações nas velocidades de rotação
horizontal/vertical até 120 graus por segundo. A AutoDome
Easy permite um alcance da rotação vertical de 0-90 graus
e um alcance da rotação horizontal de 0-359 graus. O campo
de visão sobreposto da câmara proporciona uma cobertura
visual total de 360 graus, eliminando quaisquer ângulos
mortos.

Cobertura económica
Normalmente são precisas quatro ou mais câmaras dome
fixas para proporcionar uma cobertura de vigilância total de
360 graus. As câmaras dome PTZ tradicionais proporcionam
uma cobertura total mas a um preço significativamente
mais elevado. Uma única AutoDome Easy permite cobrir a
mesma área que quatro domes fixas, mas por metade do
preço de uma câmara dome PTZ tradicional. Não só estará
a reduzir o investimento inicial, como também os custos de
manutenção e instalação.

Fiabilidade robusta
A caixa em alumínio resistente à sabotagem (tamper) e o
globo robusto em policarbonato protegem a câmara contra
vandalismo e roubo, garantindo que a AutoDome Easy
continua a proporcionar as imagens que interessam,
mesmo nos ambientes mais difíceis.

Como acontece com todos os produtos da Bosch, a
AutoDome Easy foi sujeita aos mais completos e exigentes
testes de resistência da indústria para garantir anos a fio de
perfeita utilização. E, claro, ela inclui a garantia Bosch de 3
anos, única no mercado.

De fácil instalação e manutenção
A AutoDome Easy foi concebida para uma instalação rápida
e fácil. A dome já vem completamente montada e pronta
para aplicações de montagem saliente. Os kits de suporte
para montagem em tubo e em parede disponíveis
possibilitam a fácil adaptação da AutoDome Easy aos
requisitos locais individuais. Disponível em branco e
antracite.

A configuração da dome é rápida e simples graças à
estrutura de menus de configuração intuitiva e ao suporte
de vários idiomas. Os idiomas de menu suportados para
visualização no ecrã incluem: inglês, espanhol e francês.

Certificados e Aprovações

Compatibilidade elec-
tromagnética (CEM)

Em conformidade com a norma FCC Parte 15,
ICES-003 e regulamentos CE

Segurança dos produ-
tos

Em conformidade com os regulamentos CE e as
normas UL, CSA, EN e CEI

Planeamento
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Guia de encomenda

1 Formato de vídeo 4 globos

1 PAL C Transparente

2 NTSC 5 Cor

2 Tipo de câmara C Antracite

1 Policromática (10X) W Branco

3 Caixa 6 Comunicações

H Alta resistência ao impacto S Analógica

Especificações Técnicas

Câmara policromática 10x

Sensor de imagens 1/4 pol. Exview HAD CCD

(752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)

Objectiva Zoom 10x (3,15–31,5 mm)

Focagem Automática com substituição manual

Diafragma Automático com substituição manual (F1.6 a
F3.2)

Campo de visão Aprox. 6,5° (lado da teleobjectiva) a 48° (lado
amplo)

Saída de vídeo 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Controlo do ganho AGC activado/desactivado (30 dB máx)

Sincronização Interno/externo (comutação automática de
bloqueio de linha)

Zoom digital 10x
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Resolução horizontal 430 TVL

Sensibilidade (típica) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

SNR 48 dB

Especificações eléctricas/mecânicas

Peso 1,3 kg
(2,86 lb)

Alcance da rotação hori-
zontal

0-359°

Ângulo de inclinação 0-90°

Velocidade de rotação ho-
rizontal

120°/seg máx

Velocidade de rotação ver-
tical

120°/seg máx

Precisão predefinida ± 0,5° típ.

Tensão nominal 12 Vdc/24 Vac
50/60 Hz

Gama de tensões 10,8 a 13,2 Vdc
21,6 a 26,4 Vac

Consumo de energia: (típ.) 10 W

Aspectos ambientais

Temp. de funcion. –10 a 40 °C
(14 °F a 104 °F)

Humidade de serviço 0 a 96 %

Temp. de armazenamento –20 a 60 °C
(-4 °F a 140 °F)

Vários

Sectores/Legendagem 8 sectores independentes com legendagem/
sector de 10 caracteres

Configuração/Controlo da
câmara

Bi-Phase

Protocolos de comunica-
ção

Bi-Phase

Pré-posições 60, cada uma com legendas de 10 caracteres

Rondas predefinidas • Ronda predefinida - quatro (4), compos-
ta por um máximo de 16 cenas consecu-
tivas

Idiomas suportados Inglês, francês e espanhol

Ligações para utilizador

Alimentação (câmara) 24 Vac, 50/60 Hz ou 12 Vdc

Controlo Bi-Phase +/-

Vídeo 1 Vp-p ao BNC

Entrada de alarme (1) NF/NA/DESLIGADO

Suportes/Acessórios

Suporte para parede VEZ-A-WW (parede branco)

Suporte para parede VEZ-A-WC (parede antracite)

Suporte para montagem
em tubo

VEZ-A-PW (tubo branco)

Suporte para montagem
em tubo

VEZ-A-PC (tubo antracite)

Como encomendar

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X policromática PAL branco

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X policromática NTSC branco

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X policromática PAL antracite

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X policromática NTSC antracite

VEZ-021-HCCS

Acessórios de hardware

VEZ-A-WW Suporte para montagem de
parede
AutoDome Easy Suporte para montagem de
parede branco

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC Suporte para montagem de
parede
AutoDome Easy Suporte para montagem de
parede antracite

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW Suporte para montagem em tubo
AutoDome Easy Suporte para montagem em
tubo branco

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC Suporte para montagem em tubo
AutoDome Easy Suporte para montagem em
tubo antracite

VEZ-A-PC
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Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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