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u Avancerad bildbehandlingsteknik

u Förbättrad XF-Dynamic-motor med SmartBLC

u Detaljförbättring

u Äkta dag/natt-prestanda med omkopplingsbart filter

u 1/2-tums CCD-sensor

Dag/nattkameran LTC 0630 Dinion 2X är en
högpresterande övervakningskamera. Den använder en
1/2-tums CCD-sensor och avancerad digital
signalbehandling för enastående bildprestanda.
Den avancerade bildbehandlingen förbättrar
känsligheten. Den förbättrade XF-Dynamic-motorn
utökar det dynamiska intervallet. Den här unika
kombinationen ger en skarpare, mer detaljrik bild med
utmärkt färgåtergivning även under tuffa
ljusförhållanden.
Kameran Dinion2X är lätt att installera och färdig att
använda. Den är den ideala lösningen för krävande
motivförhållanden. Dag/nattfunktionen ger bästa
möjliga bildkvalitet vid alla tillfällen. Beroende på
ljusförhållandena växlar kameran automatiskt från färg
till svartvitt.
Alla Dinion-kameror levereras färdiga att använda.
Anslut objektivet, video och sedan strömförsörjningen.
Sex förprogrammerade användningslägen finns på
kameran. Optimerade prestanda får du om du
använder det läget som är mest lämpligt för
användningsområdet.
Kameran känner automatiskt igen objektivtypen. Med
hjälp av objektivguiden säkerställs rätt
skärpeinställning så att bilderna alltid får perfekt
skärpa. Vid särskilt svåra förhållanden där finjustering
eller särskilda inställningar krävs kan

kameraparametrarna ställas in individuellt med hjälp
av knappar på sidan av kameran och menyer på
skärmen.

Funktioner

XF-Dynamic och bildbehandling
Förbättrad XF-Dynamic-teknik och mycket noggrann
digital signalbehandling återger detaljerna optimalt i
områden där mycket starkt och svagt ljus förekommer
samtidigt. Dinion 2X maximerar den synliga
informationen i bilden även vid starkt motljus.

SmartBLC
Aktivera SmartBLC för att automatiskt kompensera
bilden utan att behöva utföra komplicerade
inställningar.

Detaljförbättring
Funktioner som automatisk svartnivå och skärpa
förbättrar detaljerna ytterligare i ett motiv, bildpunkt
för bildpunkt.

Dag/nattläge
Dag/nattläget ger bättre nattsikt genom ökad IR-
känslighet. IR-filtret kan automatiskt växlas från färg
till svartvitt antingen genom avkänning av
belysningsnivån eller via larmingången. Filtret kan
växlas manuellt via larmingången, genom
kameramenyn eller via koaxialkontrollgränssnittet



Bilinx. En intern IR-detektor via objektivet förbättrar
stabiliteten i det svartvita läget genom att förhindra
återgång till färgläge när IR-belysning dominerar. IR-
kontrast mäts också och används för att hantera
reflekterat IR-ljus i utomhusmotiv.

Sekretessmaskering
Med fyra olika sekretesszoner kan du spärra specifika
delar i ett motiv. Ange vilken del i motivet som ska
maskeras.

Standardslutare
Standardslutaren spelar in rörliga motiv vid
förhållanden med tillräckligt ljus. När ljusnivån sjunker
och andra justeringsmöjligheter har utnyttjats återgår
slutaren till standardinställningen så att känsligheten
bibehålls.

Bilinx-teknik
Bilinx är en dubbelriktad kommunikationsteknik
inbyggd i videosignalen i alla Bosch Dinion-kameror.
Tekniker kan kontrollera status, ändra
kamerainställningar och till och med uppdatera
inbyggd programvara från valfri punkt längs
videokabeln. Bilinx minskar tidsåtgången vid service
och installation, ger mer precis konfiguration och
justering samt ökar generella prestanda. Dessutom
använder Bilinx den vanliga videokabeln till att
överföra larm- och statusmeddelanden, med
överlägsna prestanda utan ytterligare installationssteg.

Objektivguide
Objektivguiden känner automatiskt igen objektivtypen
och hjälper till att ställa in skärpan för objektivet vid
maximal öppning så att skärpan kan bibehållas under
alla dygnets 24 timmar. Inga specialverktyg eller filter
krävs.

Enkel att installera
Flera funktioner gör installationen enklare:

• Ström- och larmanslutningar har kabelkontakter som
kan tas bort även när kameran är monterad.

• En inbyggd testmönstergenerator avger signaler för
att testa och felsöka kablar.

• En skärmmeny (OSD) på flera språk ökar
användarvänligheten.

Programmerbara lägen
Sex oberoende förprogrammerade lägen kan användas
för typiska användningsområden men är fullt
anpassningsbara för varje situation. Det är enkelt att
växla mellan lägen via Bilinx eller den externa
larmingången.

Hög effektivitet
Högeffektiv strömförsörjning förbättrar den maximala
drifttemperaturen.

Videorörelseavkänning
Du kan välja upp till fyra programmerbara områden
med individuella tröskelnivåer för den inbyggda
videorörelseavkänningen. Med hjälp av avkänningen av
global motivändring minimeras falsklarm orsakade av
plötsliga ändringar av ljusförhållandena, till exempel

att inomhus- eller nödbelysning sätts på eller stängs
av. När en rörelse upptäcks kan ett larm visas i
videosignalen, utgångsreläet slutas och ett
larmmeddelande överföras via Bilinx.

SensUp Dynamic (dynamisk SensUp)
Tack vare att integreringstiden i CCD-elementet ökas
upp till 10 gånger utökas den effektiva känsligheten
dramatiskt. Det är särskilt användbart när enbart
månljus finns att tillgå.

Typiska tillämpningar:
• Utomhusskalskydd

– svagt ljus
– IR-ljus

• Trafikövervakning
– motorväg
– vägkorsningar
– koordination av nödfallsrespons

• Tunnlar
• Bilparkeringar (utomhus)
• Platser med begränsad åtkomst, som till exempel:

– fängelser
– hamnar/godsterminaler
– militäranläggningar
– gränskontroll och inrikes säkerhet

• Kasinon och spelhallar.

Certifikat och godkännanden

Elektromagnetisk kompatibilitet

Emission EN55022 klass B, FCC avsnitt 15 klass B,
EN6100-3, EN50121-4

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

Vibration Kamera med 500 g objektiv i enlighet med
IEC60068-2-6

Säkerhet

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

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

LTC0630/21 och LTC0630/61: UL1950-1, CSA 22.2 nr 950-1,
EN60950-1 (CE), UL60950, CAN/CSA nr 60950  

Region Certifiering

Europa CE Försäkran om överensstämmelse

USA UL

FCC Declaration of Conformity

Kanada CSA
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Installations-/konfigurationsanteckningar

Mått
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1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

mm (in)

Dinion2X D/N Camera

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 Dinion2X, dag\nattkamera i LTC 0630-serien

1 C/CS – konverteringsring för fäste

1 Extra objektivanslutningskontakt, 4–stifts hankontakt

 Objektiv medföljer inte

Tekniska specifikationer

Elektrisk

Modellnummer Spänning Nominell frekvens

LTC 0630/11 24 VAC ±10 % 50 Hz

 12 VDC ±10 %  

LTC 0630/21 24 VAC ±10 % 60 Hz

 12 VDC ±10 %  

LTC 0630/51 230 VAC ±10 % 50 Hz

LTC 0630/61 120 VAC ±10 % 60 Hz

Effektförbrukning 350 mA (12 VDC)
250 mA (24 VAC)
70 mA (120-240 VAC)

CCD-typ 1/2-tum interline

Aktiva bildpunkter  

PAL-modell: 752 x 582

NTSC-modell 768 x 494

Känslighet (3 200 K, reflektans 89%, F1.2)

 Video
(100 IRE)

Användbar
bild (50 IRE)

Användbar bild
(30 IRE)

Färg 1,40 lux
(0,13 fc)

0,31 lx
(0,029 fc)

0,0991 lx
(0,0097 fc)

Färg
+ SensUp 10x

0,14 lx
(0,013 fc)

0,031 lx
(0,0029 fc)

0,00991 lx
(0,0009 fc)

Svartvitt 0,57 lx
(0,053 fc)

0,121 lx
(0,0112 fc)

0,0391 lx
(0,0036 fc)

Svartvitt
+ SensUp 10x

0,057 lx
(0,0053 f
c)

0,0121 lx
(0,00112 fc
)

0,00391 lx
(0,00036 fc)

 

Horisontell upplösning 540 TVL

Signal/brus-förhållande >50 dB

Videoutgång Kompositvideo 1 Vpp, 75 ohm

Synkronisering Intern, linjelås, HV-lås och Genlock (Burst-
lås) kan väljas

Slutare Automatisk (1/50 [1/60] till 1/10 000)
valbar
Automatisk (1/50 [1/60] till 1/50 000)
automatisk
flimmerfri eller fast valbart

Sensitivity up Justerbart från Av upp till 10x

Dag/natt Färg, svartvitt, auto

Automatisk svartnivå Automatisk kontinuerlig, Av

Dynamisk motor XF-Dynamic, SmartBLC

Dynamiskt omfång 96 dB (16-bitars bildbehandling)

Dynamisk
brusreducering

Automatisk, valbart på/av

Skärpa Valbar nivå på skärpeförbättring
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SmartBLC På/Av

Automatisk
förstärkningskontroll

AGC på eller av (0 - 30 dB) valbar

Inversion av höga
vitnyanser

På/Av

Vitbalans ATW, ATW låst och manuell (2 500 till
10 000 K)

Larmutgång VMD eller Bilinx

Larmingång (TTL) Profilväxling, +3,3 V nominellt, +40 V DC
max.

Larmutgångsrelä 30 VAC eller +40 VDC, Max 0,5 A
kontinuerligt, 10 VA

Extern
synkroniseringsingång

75 ohm eller hög impedans, valbart

Kabelkompensation Upp till 1 000 m koaxialkabel utan externa
förstärkare (automatisk konfiguration i
kombination med Bilinx-
koaxialkommunikation)

Kamera-ID 17-teckens redigerbar text, valbar
position

Testmönstergenerator Färgstaplar 100 %, gråskala i 11 steg,
sågtand 2H, schackbräde, rutmönster ,
UV-plan

Objektivtyper Manuell, DC- och Video-iris, automatiskt
val med förbikoppling
DC-IRIS-drivenhet: max 50 mA
kontinuerligt
Video-iris: 11,5 VDC ±0,5, max 50 mA
kontinuerligt

Objektivfäste CS (maximalt objektivutsprång 5 mm,
0,2 tum), C-fäste kompatibelt med
medföljande adapterring

Lägen 6 förinställda programmerbara lägen

Fjärrkontroll Bilinx koaxial tvåvägskommunikation

Videorörelseavkänning Ett område, fullständigt
programmeringsbart

Sekretessmaskering Fyra oberoende områden, fullständigt
programmeringsbara

Kontroller Skärmmeny med programknappar
(flerspråkig)

Mekaniska specifikationer

Mått (H x B x L) 58 x 66 x 122 mm utan objektiv

Vikt 450 g utan objektiv

Färg RAL 9007 Metallisk titan

Stativ 1/4-tum 20 UNC nedtill (isolerad) och
upptill

Miljöanpassad

Drifttemperatur -20 till +55 °C

Förvaringstemperatur -40 till +70 °C

Luftfuktighet, drift 20–93 % RH

Luftfuktighet, förvaring upp till 98 % RH

Beställningsinformation

LTC 0630/11 Dinion 2X dag/nattkamera
1/2 tum, 540 TVL, PAL, 2X DSP, 24 VAC/12 VDC, 50 Hz
Ordernummer LTC 0630/11

LTC 0630/21 Dinion 2X dag/nattkamera
1/2 tum, 540 TVL, NTSC, 2X DSP, 24 VAC/12 VDC,
60 Hz
Ordernummer LTC 0630/21

LTC 0630/51 Dinion 2X dag/nattkamera
1/2 tum, 540 TVL, PAL, 2X DSP, 230 VAC, 50 Hz
Ordernummer LTC 0630/51

LTC 0630/61 Dinion 2X dag/nattkamera
1/2 tum, 540 TVL, NTSC, 2X DSP, 120 VAC, 60 Hz
Ordernummer LTC 0630/61

EX12LED8W LED Infraröd strålkastare
IR med 42 lysdioder, 850 nm, medelstråle 60°, 12/24
VRB, 0,5 amp, fotocell
Ordernummer EX12LED8W

EX12LED‑3BD‑8M infraröd lampa
EX12LED IR-lampa, 850 nm, 30 graders stråle
Ordernummer EX12LED-3BD-8M

EX12LED‑3BD‑8W infraröd lampa
EX12LED, IR-lampa, 850 nm, 60 graders stråle
Ordernummer EX12LED-3BD-8W

EX12LED‑3BD‑9M infraröd lampa
EX12LED IR-lampa, 940 nm, 30 graders stråle
Ordernummer EX12LED-3BD-9M

EX12LED‑3BD‑9W infraröd lampa
EX12LED, IR-lampa, 940 nm, 60 graders stråle
Ordernummer EX12LED-3BD-9W

LTC 3764/20 IR-korrigerat justerbart objektiv
1/2 tum, 4–12 mm, DC-iris, C-fäste F1.2–360, 4 stift
Ordernummer LTC 3764/20

LTC 3774/30 IR-korrigerat justerbart objektiv
1/2 tum, 10–40 mm, DC-iris, C-fäste F1.4–360, 4 stift
Ordernummer LTC 3774/30

Hårdvarutillbehör

S1374 Adapter
konverterar objektiv med C-fäste till kamera med CS-
fäste
Ordernummer S1374
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Programvarutillbehör

Konfigurationsprogram VP‑CFGSFT
för kameror som använder Bilinx. VP-USB-adapter
ingår.
Ordernummer VP-CFGSFT
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