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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. Rengjøre – ta ut støpselet fra vegguttaket før du rengjør enheten. Følg alle instruksjoner 

som følger med enheten. Det er vanligvis nok å bruke en tørr klut når du rengjør enheten, 
men en fuktig antistatisk klut eller et pusseskinn kan også brukes. Ikke bruk flytende 
rengjøringsmidler eller spray.

2. Varmekilder – ikke installer enheten i nærheten av varmekilder, som radiatorer, 
sentralvarmeanlegg, ovner eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert forsterkere).

3. Ventilasjon – alle åpninger i kabinettet på enheten er der for å gi ventilasjon. Dette 
hindrer at enheten overopphetes og sørger for at den fungerer problemfritt. Ikke blokker 
eller dekk til disse åpningene. Ikke plasser enheten i et kabinett, med mindre det er 
sørget for nok ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt.

4. Vann – ikke bruk denne enheten i nærheten av vann (for eksempel i nærheten av 
badekar, servanter, utslagsvasker, vaskekurver, i et fuktig eller vått kjellerrom, i nærheten 
av svømmebassenger, i en utendørs installasjon eller i noe område som klassifiseres som 
et våtområde), med mindre den er ferdig installert og forseglet. Denne enheten må ikke 
utsettes for regn eller fuktighet, med mindre den er ferdig installert og forseglet, da dette 
kan forårsake brann eller elektrisk støt.

5. Inntrengning av gjenstander og væske – skyv aldri gjenstander av noe slag inn gjennom 
åpninger på denne enheten. De kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte 
deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på 
enheten, med mindre den er ferdig installert og forseglet. Ikke plasser væskefylte 
gjenstander, som vaser eller kopper, på enheten, med mindre den er ferdig installert og 
forseglet.

6. Tordenvær – trekk ut støpselet fra vegguttaket, og koble fra kabelsystemet, slik at 
enheten er ekstra beskyttet i tordenvær og når den skal stå lenge uten oppsyn eller uten 
å brukes. Dette forhindrer skade på enheten som skyldes lynnedslag og overspenning på 
strømlinjene.

7. Justere kontroller – juster bare de kontrollene som er angitt i bruksanvisningen. Uriktig 
justering av andre kontroller kan føre til skade på enheten. Annen bruk eller justering av 

FARE! 
Høy risiko: Dette symbolet indikerer en overhengende farlig situasjon, som "Farlig spenning", 
inne i produktet.
Om situasjonen ikke unngås, fører den til elektrisk støt, alvorlig skade eller død.

ADVARSEL! 
Middels risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til lettere eller moderat personskade.

FORSIKTIG! 
Lav risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Hvis situasjonen ikke unngås, kan den føre til materiellskade eller fare for skade på enheten.
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kontrollene, eller utføring av andre prosedyrer enn det som er angitt, kan medføre at du 
utsettes for farlig stråling.

8. Overbelastning – ikke overbelast vegguttak og skjøteledninger. Det kan føre til brann 
eller elektrisk støt.

9. Beskyttelse av strømledning og støpsel – beskytt strømledningen og støpselet mot 
fottrafikk og mot å bli klemt av gjenstander som plasseres på eller mot dem ved 
elektriske uttak eller ved uttaket til enheten. Enheter som er beregnet for å brukes med 
230 V AC og 50 Hz, må ha en strømledning som er i samsvar med de nyeste versjonene av 
standarden IEC 60227. Enheter som er beregnet for å brukes med 120 V AC og 60 Hz, må 
ha en strømledning som er i samsvar med de nyeste versjonene av standardene UL 62 og 
CSA 22.2 No.49.

10. Koble fra strøm – enheter har strømtilførsel så lenge strømledningen er koblet til 
strømkilden. Pluggen på strømledningen er hovedenheten for frakobling hvis spenningen 
skal slås av for alle enhetene.

11. Strømkilder – bruk enheten bare med den strømkildetypen som står angitt på etiketten. 
Kontroller før du fortsetter at strømmen er koblet fra ledningen som skal settes i 
enheten.
– Batteridrevne enheter: Se bruksanvisningen.
– Eksterne strømforsyningsenheter: Bruk bare anbefalte eller godkjente strømkilder.
– Enheter med begrenset strømkilde: Strømkilden må være i samsvar med EN60950. 

Andre typer kan skade enheten eller føre til brann eller støt.
– Enheter med 24 V AC: Spenningen i enhetens strøminngang må ikke overstige 

± 10 % eller 28 V AC. Brukerkabling må være i samsvar med lokale 
elektrisitetsforskrifter (strømnivåer i klasse 2). Ikke jord tilførselen ved terminalene 
eller ved enhetens strømforsyningsterminaler.

– Kontakt forhandleren eller elverket hvis du er usikker på hva slags strømforsyning du 
skal bruke.

12. Service – ikke prøv å utføre service på denne enheten selv. Åpning eller fjerning av 
deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. All service må utføres av 
kvalifisert servicepersonale.

13. Skade som krever service – koble enheten fra vekselstrømkilden, og overlat 
servicereparasjoner til kvalifisert servicepersonale når det har oppstått skade, for 
eksempel når:
– strømledningen eller støpselet er skadet
– enheten er blitt utsatt for fuktighet, vann og/eller dårlig vær (regn, snø osv.)
– det er blitt sølt væske i eller på enheten
– det har falt en gjenstand inn i enheten
– enheten har blitt mistet i gulvet, eller kabinettet på enheten er skadet
– enheten viser en tydelig endring i ytelsen
– enheten virker ikke som vanlig, selv om brukeren følger bruksanvisningen

14. Reservedeler – kontroller at serviceteknikeren bruker reservedeler som er godkjent av 
produsenten, eller som har de samme egenskapene som originaldelene. Bruk av 
reservedeler som ikke er godkjent, kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer.

15. Sikkerhetskontroll – sikkerhetskontroller skal utføres etter service eller reparasjoner på 
enheten for å sikre at den virker som den skal.

16. Installering – installer enheten i henhold til produsentens instruksjoner og gjeldende 
lokale forskrifter.

17. Ekstrautstyr, endringer eller modifiseringer – bruk bare ekstra-/tilleggsutstyr som er 
angitt av produsenten. Alle endringer eller modifiseringer av utstyret som ikke er 
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uttrykkelig godkjent av Bosch, kan gjøre garantien ugyldig. Hvis det gjelder en 
autorisasjonsavtale, kan det føre til at brukeren mister godkjenningen til å bruke utstyret.

1.3 Viktige merknader

Hovedbryter – integrer en hovedbryter med en kontaktseparasjon på minst 3 mm i hver pol i 
det elektriske ledningsnettet i bygningen. Hvis det er nødvendig å åpne kabinettet for å utføre 
service og/eller andre gjøremål, brukes denne hovedbryteren som en hovedutkoblingsenhet 
hvis spenningen skal slås av for enheten.
Kamerasignal – beskytt kabelen med en primær beskyttelse hvis kamerasignalet er lenger 
unna enn 42 meter, i samsvar med NEC800 (CEC, del 60).
Jording av koaksial:
– Hvis det kobles et eksternt kabelsystem til enheten, skal kabelsystemet jordes.
– Utendørs utstyr skal kobles til inngangene på enheten bare etter at det jordede støpselet 

på denne enheten er koblet til et jordet uttak, eller etter at jordterminalen er forsvarlig 
koblet til en jordet kilde.

– Koble enhetens inngangskontakter fra det utendørs utstyret før du kobler fra det jordede 
støpselet eller jordterminalen.

– Følg gjeldende sikkerhetsregler, for eksempel for jording av en hvilken som helst 
utendørs enhet som kobles til denne enheten.

Gjelder bare modeller fra USA – del 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 gir 
informasjon om riktig jording av festet og støttestrukturen, jording av koaksial til en 
utladingsenhet, størrelsen på jordingslederne, plasseringen av en utladingsenhet, tilkobling til 
jordingselektroder og kravene til jordingselektroden.

Elektronisk overvåking – denne enheten er bare beregnet på bruk i offentlige områder.   
Føderale lover i USA forbyr på det strengeste uautoriserte opptak av muntlig kommunikasjon.
Miljøerklæring – Bosch føler et sterkt ansvar for å ta vare på miljøet. Denne enheten er 
utformet for å ta så mye hensyn til miljøet som mulig.
Elektrostatisk-følsom enhet – ta de riktige forholdsreglene for håndtering av CMOS/MOS-FET 
for å unngå elektrostatisk utlading.
MERK: Du må ha på deg jordede håndleddsstropper og overholde sikkerhetsreglene for ESD 
når du håndterer de elektrostatisk-sensitive trykte kretskortene.

EU-direktiv som dekkes av denne erklæringen:
72/9/EF Lavspenningsdirektivet

89/336/EØF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

Tilleggsutstyr – ikke plasser denne enheten på et stativ, en tripod, i en brakett eller et feste 
som er ustødig. Enheten kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade og/eller 
alvorlig skade på enheten. Må bare brukes med trillevognen, stativet, tripoden, braketten eller 
bordet som er angitt av produsenten. Når en trillevogn brukes, må du være forsiktig når du 
flytter på vognen/enheten, slik at du unngår skade ved at den tipper. Bråstopper, overdreven 
kraft eller ujevne underlag kan få vognen/enheten til å velte. Monter enheten i henhold til 
produsentens instruksjoner.

Avhending – Bosch-produktet er utviklet og produsert 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 innlevering av elektroniske og elektriske 
produkter. Avhend disse enhetene på en miljøvennlig gjenvinningsstasjon i samsvar med EU-
direktiv 2002/96/EF.
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Sikringsstørrelse – forgreningskretsbeskyttelsen må være sikret med en maksimal 
sikringsstørrelse på 16 A for at enheten skal være forsvarlig beskyttet. Dette må være i 
samsvar med standarden NEC 800 (CEC, del 60).
Flytte – koble fra strømmen før du flytter på enheten. Vær forsiktig når du flytter på enheten. 
Overdreven kraft eller harde støt kan skade enheten og harddiskstasjonene.
Utendørssignaler – installasjonen for utendørssignaler må være i samsvar med standardene 
NEC 725 og NEC 800 (CEC-regel 16-224 og CEC, del 60), spesielt når det gjelder klaring fra 
strøm- og lynavledere og transient beskyttelse.
Permanent tilkoblet utstyr – integrer en lett tilgjengelig frakoblingsenhet eksternt til utstyret.
Pluggbart utstyr – installer vegguttaket i nærheten av utstyret slik at det er lett tilgjengelig.
Strømtilkobling etter avbrudd – hvis enheten må slås av grunnet overskridelse av de angitte 
driftstemperaturene, kobler du fra strømledningen, venter i minst 30 sekunder og kobler til 
strømledningen igjen.
Kraftledninger – enheten må ikke plasseres i nærheten av luftledninger, strømkretser eller 
elektriske lys og heller ikke der den kan komme i kontakt med slike kraftledninger, kretser 
eller lys.
SELV – alle inngangs-/utgangsportene er SELV-kretser (Safety Extra Low Voltage). SELV-
kretser skal bare kobles til andre SELV-kretser.
Siden ISDN-kretsene håndteres som telefonnettverksspenning, må du unngå å koble SELV-
kretsen til TNV-kretser (Telephone Network Voltage – telefonnettverksspenning).
Systemjording/sikkerhetsjording
Systemjording (video) er angitt med symbolet .

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 er uttrykkelig påkrevd. Men hvis systemjordingen og sikkerhetsjordingen er koblet 
til og jordsløyfer skaper forstyrrelser i videosignalet, må du bruke en isolasjonstransformator 
(tilgjengelig separat fra Bosch).

Jording av enhet – hvis enheten skal monteres i omgivelser der det kan oppstå fukt, må du 
jorde systemet ved hjelp av jordforbindelsen på strømforsyningskontakten (se Del 5.1 Krav til 
strømkabler, Side 17).
Videosignalfeil – videosignalfeil er vanlig når det gjelder digitale videoopptak. Bosch Security 
Systems kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som stammer fra manglende 
videoinformasjon. Bosch Security Systems anbefaler å bruke flere redundante 
opptakssystemer og å innføre en prosedyre for å sikkerhetskopiere all analog og digital 
informasjon, slik at du minimerer risikoen for at digital informasjon går tapt.

FORSIKTIG! 
Hvis du kobler systemjording til sikkerhetsjording, kan det føre til jordsløyfer som kan 
forstyrre ITV-systemet.
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1.4 Samsvar med FCC og ICES
FCC-informasjon
(Gjelder kun modeller for USA og Canada)
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse 
B, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk. 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 et vegguttak som er i en annen krets enn den som mottakeren er koblet 

til
– få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker
Det skal ikke foretas verken tilsiktede eller utilsiktede modifiseringer som ikke er uttrykkelig 
godkjent av samsvarsansvarlig part. Alle slike modifiseringer kan ugyldiggjøre brukerens rett 
til å bruke utstyret. Om nødvendig bør brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for å få utført korrigerende inngrep.
Heftet How to Identify and Resolve Radio-TV Interference, som er laget av Federal 
Communications Commission, kan være nyttig for brukeren. Dette heftet kan bestilles fra USA 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, lagernr. 004-000-00345-4.

1.5 UL-sertifisering
Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den sikkerhetsmessige ytelsen eller 
påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL har kun testet 
faren for brann, støt og/eller ulykker i henhold til ULs Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044. UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige ytelsen 
eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet.
UL GIR INGEN ANBEFALINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER FOR YTELSEN ELLER 
PÅLITELIGHETEN VED SIKKERHETSMESSIGE ELLER SIGNALRELATERTE FUNKSJONER VED 
DETTE PRODUKTET.

Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den sikkerhetsmessige ytelsen eller 
påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL har kun testet 
faren for brann, støt og/eller ulykker i henhold til ULs Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1. UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige 
ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet.
UL GIR INGEN ANBEFALINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER FOR YTELSEN ELLER 
PÅLITELIGHETEN VED SIKKERHETSMESSIGE ELLER SIGNALRELATERTE FUNKSJONER VED 
DETTE PRODUKTET.
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1.6 Sertifiseringer for eksplosjonsbeskyttelse
Kamera for bruk på høyrisikosteder
Bosch Security Systems B.V.
NEN-65-kameramodeller
12–24 V DC, 12–24 V AC, klasse 2, 20 watt (maks. 1,5 A)

Kontrollnummer 3RR9
Klasse I, gruppe C og D; klasse II, gruppe E, F og G; klasse III
Klasse I, sone 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
AEx tD 21 T85°C
DIP DIP A21 Ta85°C X
Type 4X, IP67

DEMKO 10 ATEX 0948139X
CE 0344 II 2 GD
Ex d IIB T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP67
–50 °C < Ta < 60 °C

1.7 Informasjon om skjøter

Hvis du vil ha mer informasjon om flammesikre skjøter, kan du kontakte Bosch Security 
Systems.

Skjøtegjenget (alle modeller) Betegnelse Stigni
ng 
(mm)

Hele brukte 
gjenger

Dybde for 
tilkobling (mm)

Bakdeksel på koblingsboks til 
tilkoblingsplate på koblingsboks

M 103 2 7 14,5

Hus til tilkoblingsplate på 
koblingsboks

M 103 2 7 18,5

Maskeringselement for 
forsyningsåpning til tilkoblingsplate på 
koblingsboks (leveres med fire 
åpninger)

3/4–14 NPT I/T 5 I/T

Hus og frontdeksel/-list M 103 2 8 18,5

ADVARSEL! 
Kanalføringene må ha en tetningsnippel koblet til veggen på rammen for å redusere faren for 
antennelse i farlige miljøer.

ADVARSEL! 
MÅ IKKE ÅPNES I EKSPLOSIVE MILJØER.
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1.8 Bosch-varslinger
Copyright
Åndsverksrettighetene til denne brukerhåndboken tilhører Bosch Security Systems, og 
brukerhåndboken er beskyttet av lover om opphavsrett. Med enerett.

Varemerker
Alle produktnavn på hardware og programvare som brukes i dette dokumentet, er mest 
sannsynlig registrerte varemerker og må behandles deretter.

MERK:
Denne brukerhåndboken er utferdiget med stor omhu, og all informasjonen den inneholder, er 
blitt grundig verifisert. Teksten var fullstendig og riktig da den gikk i trykken. Den 
kontinuerlige produktutviklingen kan føre til at innholdet i brukerhåndboken kan endres uten 
forvarsel. Bosch Security Systems fraskriver seg alt ansvar for skade som direkte eller 
indirekte skyldes feil, ufullstendighet eller uoverensstemmelser mellom brukerhåndboken og 
produktet som beskrives.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nærmeste Bosch Security Systems-
avdeling eller gå til www.boschsecurity.com.

1.9 Garanti / begrensning av ansvar
EX65 har en 3-års garanti.

BOSCH Security Systems garanterer at produktene deres, da de ble sendt ut av BOSCH 
Security Systems, var feilfrie med hensyn til materiell eller utførelse ved normal bruk og 
service for de aktuelle garantiperiodene som er spesifisert i den aktuelle Prisplanen eller 
publisert på annen måte.

Kjøperen bør se det aktuelle dataarket for å sikre overholdelse av driftsbegrensninger.

Garantien er ugyldig (i) hvis Produktet ikke brukes i samsvar med installeringskrav, miljøkrav, 
mekaniske krav eller elektriske krav eller innenfor grenser for varmebelastning, eller (ii) i den 
grad eventuelle feil skyldes feil bruk, misbruk, vandalisme, forsømmelse, feilaktig installering 
eller bruk, endring, uhell eller uaktsomhet i forbindelse med bruk, oppbevaring, transport, 
håndtering eller at de originale identifiseringsmerkene på produktet har blitt fjernet, gjort 
uleselige eller endret, lynnedslag, elektrisitet, vann, brann, miljø eller andre farer, force 
majeure eller andre påvirkninger utenfor vanlige retningslinjer for bruk.

Ovennevnte garanti forutsetter Kjøperens (i) umiddelbare skriftlige krav og (ii) at BOSCH 
Security Systems får betimelig mulighet til å inspisere og teste Produktet det påstås at er 
defekt. Denne inspeksjonen kan finne sted i Kjøperens lokaler, og/eller BOSCH Security 
Systems kan be om at Produktet returneres på Kjøperens bekostning. BOSCH Security 
Systems skal imidlertid ikke være ansvarlig for pakke-, inspeksjons- eller arbeidskostnader i 
forbindelse med returen av et Produkt. Ikke noe Produkt skal godtas for garantiservice om det 
ikke følges av en Returautorisasjon utstedt av BOSCH.

Ansvaret til BOSCH Security Systems ifølge dette, eller ellers, er ene og alene begrenset til 
erstatning (nytt eller overhalt Produkt), reparasjon eller kreditt for den amortiserte 
kjøpsprisen, avhengig av hva BOSCH Security velger, for et hvilket som helst Produkt som 
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returneres av Kjøperen i den aktuelle garantiperioden, eller tjenester som Kjøperen har gitt 
betimelig melding om defekt for, og som BOSCH Security finner å være underlagt justering i 
henhold til denne garantien.

BOSCH Security Systems garanti skal ikke utvides, reduseres eller berøres av, og ingen 
forpliktelser eller ikke noe ansvar skal oppstå på grunn av eller som følge av, BOSCH Securitys 
tekniske råd, fasiliteter eller tjenester i forbindelse med Kjøperens bestilling av produktene 
som leveres på grunnlag dette.

Hvis du vil ha mer informasjon om garantien for dette produktet, kan du se delen om 
garantireparasjon på Boschs webside for kundestøtte på www.boschsecurity.us/en-us/
Service/CustomerCare.
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2 Beskrivelse
EX65 Explosion Protected Camera er et smart overvåkningskamera med høy ytelse for 
eksplosive miljøer. Kameraet bruker Dinion 2X-bildebehandling og har uovertruffen 
bildekvalitet under de dårligste lysforhold. Konstruksjonen i elektrolytisk polert 316L rustfritt 
stål sørger for at miljøbeskyttelsen er den beste som er tilgjengelig i dag. EX65 er utformet for 
enkel installering med sin ene forhåndsmonterte enhet med en integrert koblingsboks. 
Tilkoblinger foretas gjennom én av de fire (4) 3/4" kanalåpningene (M20-adapter følger med 
PAL-versjoner) til den praktiske terminalblokken, og det er også plass til eventuell ekstra 
kabling. Fiberoptikkmodulen (tilleggsutstyr) er også tilgjengelig gjennom koblingsboksen. Den 
gir allsidighet til lengre kabelføringer der elektromagnetisk interferens er en faktor.

2.1 Pakke ut
Dette elektroniske utstyret skal pakkes opp og håndteres med varsomhet. Gi beskjed til 
transportselskapet med det samme hvis det ser ut til at noe er blitt skadet under transport.
Kontroller at alle delene som står oppført i delelisten under, følger med. Hvis det mangler noe, 
må du gi beskjed til salgs- eller kundeservicerepresentanten din i Bosch Security Systems. 
Det er tryggest å transportere enheten i den opprinnelige esken, og den må brukes hvis du 
returnerer enheten til service. Ta vare på den i tilfelle du får bruk for den i fremtiden.

2.2 Deleliste

2.2.1 Deler som følger med produktet

2.2.2 Deler brukeren må skaffe

Antall Element

1 EX65, et EX-godkjent kamera

1 Solskjerm

4 M4-skruer med skiver til solskjerm

1 1,5 mm unbrakonøkkel

1 Flerbruksverktøy

1 Instruksjonshåndbok

Antall Element

3 M6 x 1,0 x 16 mm skruer med låseskiver

1 Flaske med Jet-Lube® NCS-30-smørefett (etter behov)

1 Tube med Molykote® BG 20-smørefett (etter behov)

1 Tube med LA-CO Slic-Tite®-pasta med PTFE (etter behov)
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3 Planlegging
Les informasjonen under før du installerer enheten. Denne delen inneholder informasjon om 
mål og retningslinjer som er til hjelp ved planlegging av installeringen.

3.1 Tegninger med mål

Illustrasjon 3.1 Sett forfra

Illustrasjon 3.2 Sett fra siden

135
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102
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116
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Illustrasjon 3.3 Sett fra bunnen

3.2 Innledende forberedelser
– Finn ut hva driftsspenningen er på installasjonsstedet. Kretskortet konfigureres 

automatisk for bruk med 12 V DC eller 24 V AC. Enheten kan motta en inngangsspenning 
innenfor området 10,5 V DC til 40 V DC eller 12 V AC til 28 V AC uten skader, men det 
anbefales at den holdes innenfor spenningsområdet angitt i Del 1.6 Sertifiseringer for 
eksplosjonsbeskyttelse.

– Alle enheter har blitt testet før forsendelse. Du bør kontrollere hvordan enheten fungerer 
før installering.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

FORSIKTIG! 
Det anbefales at installatøren har på seg en ESD-stropp eller utlader eventuell statisk 
elektrisitet til jord før vedkommende håndterer elektroniske komponenter.



16 no | Installering EX65, et EX-godkjent kamera

F.01U.412.061 | 1.0 | 2011.03 Instruksjonshåndbok Bosch Security Systems, Inc.

4 Installering
Dette kapittelet inneholder retningslinjer for installering av EX65. Det er viktig at du tar 
hensyn til disse trinnene.

Bestem riktig installeringsmetode basert på kravene til eksplosjonsbeskyttelse på 
installeringsstedet, og følg alle lokale retningslinjer og lover. Det er viktig å huske følgende 
under installering:
– Det anbefales at du konfigurerer kameraobjektivet før installering, ettersom enheten må 

åpnes for å justere objektivet. Se Del 6 Konfigurasjon, Side 20.
– Front- og bakdekslene på enheten må tas av for å gi tilgang til den interne elektronikken 

eller for å justere objektivet. Settskruene på dekslene trekkes til på fabrikken. Det er 
enklere å ta av frontdekselet når solskjermen er fjernet.

– Når du trekker til bakdekslene, må du kontrollere at gjengene er rene og smurt med Jet-
Lube® NCS-30-smørefett eller tilsvarende.

– Før du trekker til bakdekslene, må du kontrollere at O-ringene er rene og smurt med 
Molykote® BG 20-smørefett (fra Dow Corning) eller tilsvarende.

– Kontroller at alle de 3/4" NPT-pluggene er godt trukket til i de 3/4" NPT-kanalåpningene 
og forseglet med LA-CO Slic-Tite®-pasta med PTFE, som du må bruke i henhold til 
produsentens instruksjoner på etiketten.

– Kontroller at enheten er riktig kablet og forseglet, enten med en kanalforsegling eller med 
en nippel og en kabel som er klassifisert for det tiltenkte miljøet. Bruk LA-CO Slic-Tite®-
pasta med PTFE-gjengetetningsmasse på alle kanal- eller nippelgjenger.

– Følg alle instruksjonene fra produsenten nøye når du bruker smørefett- og 
pastaprodukter.

– Hvis det brukes kabelnipler, skal de være sertifisert for ATEX og IECEx-sertifisert for Ex d 
IIB Gb og Ex tb IIIB Db IP67-klassifisert til minst 85 °C.

– Alle ubrukte kanalåpninger skal ha en 3/4–14-tommers NPT-stopplugg sertifisert for 
klasse I, gruppe C og D, klasse II, gruppe E, F og G, og klasse III, klasse I, sone 1, AEx d 
IIB; AEx tD 21, Ex d IIB; DIP A21 farlige steder, som følger med enheten.

– Ubrukte kanalåpninger skal lukkes med den medfølgende kanalpluggen.
– Den maksimale overflatetemperaturen på enheten vil aldri nå 85 °C når den brukes i 

driftsområdet for omgivelsestemperatur på –50 °C til 60 °C (–58 °F til 140 °F).
– Hvis enheten startes opp ved mindre enn –40 °C, kan det oppstå en forsinkelse fra når 

kameraet tilføres strøm, til når video blir tilgjengelig.
– Skjøten mellom koblingsboksen og huset er sikret av en gjengelås som gir permanent 

sikring. Denne skjøten skal ikke fjernes, ettersom det kan forekomme skader på 
flammebanen.

– Enheten ble utsatt for testen av motstand ved støt ved 2 J. Den skal installeres der den 
ikke blir utsatt for støt. 

– I omgivelsestemperaturer under –10 °C må det brukes feltkoblinger som egner seg for 
den laveste omgivelsestemperaturen.

ADVARSEL! 
Ikke koble strøm til enheten i et eksplosivt miljø med mindre huset er ferdig installert, front- 
og bakdekslene er trukket til og alle åpninger er riktig tettet igjen og forseglet. Koble fra 
strømmen før service på eller demontering av enheten.
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5 Tilkoblinger
Alle nødvendige tilkoblinger blir tilgjengelige hvis du fjerner bakdekselet som det er praktisk 
tilgang til bak på EX65.

5.1 Krav til strømkabler

Koble strømmen fra en strømforsyning i klasse 2 på 12–24 V AC eller 12–24 V DC. Bruk 
AWG 16–22 flertrådet ledning eller AWG 16–26 massiv ledning. Skjær bort 5 mm (0,2") av 
isoleringen.

5.1.1 Veiledning til ledningsavstand
Denne tabellen viser de maksimale ledningsavstandene for ledninger på 14, 16 og 18 AWG 
koblet til et 24 V AC-kamera. 

5.2 Krav til koaksialkabler

MERKNAD! 
Vær forsiktig så du ikke mister dekslene, slik at ikke dekselgjengene skades.

ADVARSEL! 
Koble strømmen fra strømkabelen før du fortsetter. Påse at spenningen over enheten tilsvarer 
spenningen og den strømforsyningstypen som brukes.

Kabelstørrelse Flertrådet ledning: AWG 16 til 22
Massiv ledning: AWG 16 til 26

Kabelform Rund

Ledere 2-leders versjon

Miljøinformasjon Klassifisert for utendørs bruk

Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

Alle modeller 20 289 m
(949 fot)

182 m
(597 fot)

114 m
(376 fot)

Kabeltype RG-59/U for føringer < 300 m (1000 fot)
RG-11/U for føringer < 600 m (2000 fot)

Kabelstørrelse Utvendig diameter mellom 4,6 mm til 7,9 mm (0,181" til 0,312")

Kabelform Rund

Skjerm > 93 % flettet kobber-skjerm

Senterleder Flertrådet kobbersenter

DC-motstand < 15 ohm / 1000 m (RG-59/U)
< 6 ohm / 1000 m (RG-11/U)

Kabelimpedans 75 ohm

Byråklassifisering UL

Miljøinformasjon Klassifisert for utendørs bruk

Temperaturklassifi
sering

> 80 grader C

Kilder Belden 9259
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5.3 Krav til alarmkabler
EX65-terminalblokken inneholder én tilkobling for alarm ut.

5.4 Krav til fiberoptikkabel
Med enkelte EX65-modeller kan du sende video over en analog flermodusfiber i stedet for å 
bruke en koaksialkabel.

5.5 Foreta tilkoblingene
Se følgende illustrasjon når du foretar tilkoblingene:

Illustrasjon 5.1 Terminatorer for EX65-kabeltilkoblinger

Maks. ledningsdiameter AWG 22–28 for både flertrådet og massiv

Mulighet for å bytte 
alarmutgangsrelé

Maks. spenning 30 V AC eller +40 V DC. Maks. 0,5 A kontinuerlig, 
10 VA.

Flermodus

Fibertype 50/125 µm, 62,5/125 µm, flermodusglassfiber med lite tap

Maksimal avstand 4 km

Videobåndbredde 5 Hz til 10 MHz

Bølgelengde 850 nm

Krav Bosch LTC 4629 Fiber Receiver i kontrollerenden av systemet

Terminalkontakt ST

1 Terminaler for kabler for inngående strøm og utgående alarm
2 Bruk internt i kameraet. IKKE koble noen kabler til disse terminalene.
3 Strøm inn (12–24 V DC / 12–24 V AC)
4 Strøm inn (12–24 V DC / 12–24 V AC)
5 Alarm ut
6 Alarm ut
7 BNC-kontakt eller ST-kontakt for fiberoptikk (avhenger av modellen)
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1. Løsne settskruene på bakdekselet ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen. 
Løsne bakdekselet ved hjelp av det medfølgende flerbruksverktøyet. Du unngår skader på 
O-ringen ved å vri tilbake en kvart omdreining med klokken for hver halve omdreining mot 
klokken. (Se Figur 5.2 under.)
MERK: Pass på så du ikke mister dekslene, slik at du unngår skade på dekselgjengene.

Illustrasjon 5.2 Ta av dekselet ved hjelp av flerbruksverktøyet

2. Skru av bakdekselet for hånd.
3. Før kabler for strøm, alarm (hvis dette brukes) og video gjennom en av de fire 3/4-

tommers kanalåpningene.
4. Koble den ene ledningen i strømkabelen til terminal 3 og den andre til terminal 4.

Merk: Strømmen i terminalene er ikke polaritetsfølsomme.

5. Koble kablene for alarm ut til terminal 5 og 6.
6. For standard videomodeller kobler du koaksialkabelen for video med en BNC-

hannkontakt til terminal 7. 
Merk: En UTP-adapter (VDA-455UTP) er tilgjengelig som tilleggsutstyr for tilkobling av en 
UTP-videokabel til BNC-kontakten.

7. For videomodeller med fiberoptikk kobler du en terminert fiberoptikkabel til ST-
hunnkontakten. 

8. Kontroller at O-ringen og gjengene er rene og smurt før du setter på plass bakdekselet. 
Bruk det medfølgende flerbruksverktøyet til å trekke til bakdekselet. Kontroller at O-
ringen er ordentlig på plass. Etter at du har trukket til, må du kontrollere at det ikke er 
noen avstand mellom dekselet og selve huset.

9. Løsne settskruene på bakdekselet ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen.

FORSIKTIG! 
Tilkoblinger til terminalblokken må foretas til terminalene på venstre side. Ikke foreta noen 
tilkoblinger til terminalene på høyre side av blokken.
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6 Konfigurasjon
Justere kameraobjektivet
Du må ta av frontdekselet for å justere objektivet. Det kan hende at du må ta ut den 
innvendige brakettenheten for å få enklere tilgang til objektivkontrollene.
Du kan justere kameraet eksternt via Bilinx-grensesnittet ("gjennom koaksialkabelen") eller 
direkte på selve kameraet ved å ta ut den innvendige brakettenheten. Når Bilinx-
kommunikasjonsforbindelsen er aktiv, er knappene på kameraene deaktivert. Se Del 8 Bruk, 
Side 24 hvis du vil ha mer informasjon.
1. Løsne settskruene på bakdekselet ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen.

Merk: Vær forsiktig så du ikke mister dekslene, slik at ikke dekselgjengene skades.

2. Løsne frontdekselet ved hjelp av det medfølgende flerbruksverktøyet. Du unngår skader 
på O-ringen ved å vri tilbake en kvart omdreining med klokken for hver halve omdreining 
mot klokken.

3. Skru av frontdekselet for hånd. Det kan hende at du må ta av solskjermen, slik at det blir 
enklere å ta av frontdekselet.

4. Slik justerer du objektivet og får tilgang til Dinion-menyknappene:
a. Bruk det medfølgende flerbruksverktøyet til å løsne de tre (3) skruene (element 1, 

under) som holder fast den innvendige monteringsbrakettenheten.
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b. Trekk enheten ut av huset.

Illustrasjon 6.1 Kamera trukket ut av hus

5. Løsne settskruene for objektivet for justeringer av fokus/zoom.
6. Bruk settskruen merket med N <— —> ∞ til å justere bildefokuset.

– Vri settskruen mot venstre for å fokusere mot (N) (nært) (zoom inn).
– Vri settskruen mot høyre for å fokusere mot (F) (langt unna) /uendelig (∞) (zoom 

ut).
7. Bruk settskruen merket med T <— —> W til å justere innstillingene for telefoto eller 

vidvinkel.
– Vri settskruen mot venstre for en telefotofokallengde (stram). 
– Vri settskruen mot høyre for en bredere fokallengde.

8. Trekk til settskruene for objektivet igjen etter at du er ferdig med fokusjusteringen.
9. Hvis du vil foreta justeringer ved hjelp av Dinion 2X-hovedmenyen for å få en mer detaljert 

konfigurasjon, kan du se Del 8 Bruk, Side 24.
10. Skyv den innvendige monteringsbrakettenheten inn i kamerahuset igjen, og sørg for at 

den låses på plass bak i huset. Braketten skal ikke rotere, og kameraet skal være helt 
plant.

11. Bruk en 10 mm skrunøkkel til å trekke til de tre (3) skruene for å feste den innvendige 
monteringsbrakettenheten.

12. Kontroller at O-ringen og gjengene er rene og smurt før du setter på plass frontdekselet. 
Bruk det medfølgende flerbruksverktøyet til å trekke til bakdekselet. Kontroller at O-
ringen er ordentlig på plass. Etter at du har trukket til, må du kontrollere at det ikke er 
noen avstand mellom dekselet og selve huset.

13. Løsne settskruene på bakdekselet ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen.

1 Innvending monteringsbrakettenhet
2 Dinion 2X-kamera
3 Dinion-menyknapper
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7 Montering

7.1 Montere EX65
Følg alle lokale regelverk med hensyn til tilkobling og installering av eksplosjonsbeskyttede 
hus.

Følgende retningslinjer for installering må følges.
– Plasser enheten slik at man ikke enkelt kommer borti den, hverken tilsiktet eller 

utilsiktet.
– Velg monteringsutstyr og en monteringsoverflate som tåler den totale vekten til utstyret 

under alle forventede vibrerings- og temperaturforhold. 
– Fest alle kablene.

EX65 kan monteres på en kompatibel Bosch-brakett med M6-skruer eller på en spesialbygd 
brakett med M6-skruer eller 1/4-tommers 20-skruer. Kontroller at en produsert brakett tåler 
minst tre ganger vekten til systemet. Se Figur 7.1 under for å finne holderhullene.

Illustrasjon 7.1 Sett fra bunnen med holderdetalj

1. Velg en monteringsoverflate, og klargjør eventuelt overflaten ved å forhåndsbore og 
gjenge tre M6 x 1,0 x 20 mm hull på en linje som er 30 mm fra hverandre fra senter til 
senter og på linje med det som skal overvåkes (se Figur 7.1).

2. Bruk tre skruer i rustfritt stål på M6 x 1,0 x 16 mm med låseskiver, og kontroller at 
monteringsoverflaten og skruegjengene er rene og uten rester.

3. Bruk eventuelt noen dråper med et middels sterkt gjengelåsemiddel på skruene i henhold 
til produsentens instruksjoner.

4. Fest holderen (se Figur 7.1, element 1) til monteringsoverflaten med skruene på 
M6 x 1,0 x 16 mm og låseskivene med en 10 mm skrunøkkel eller det medfølgende 
flerbruksverktøyet. Ikke trekk til helt.

FORSIKTIG! 
Se til at det valgte stedet er beskyttet mot gjenstander som faller, utilsiktet kontakt med 
gjenstander i bevegelse og at personell utilsiktet kommer borti enheten. Følg alle aktuelle 
byggelover.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4



EX65, et EX-godkjent kamera  Montering | no 23

Bosch Security Systems, Inc. Instruksjonshåndbok F.01U.412.061 | 1.0 | 2011.03

5. Løsne de seks M6-skruene litt på hver side av holderen ved hjelp av en 10 mm skrunøkkel 
eller det medfølgende flerbruksverktøyet, og juster retningen på EX65 slik at det peker 
mot det som skal overvåkes (se bilde under).

6. Trekk til alle monteringsskruene til 4,1 til 6,8 Nm (3 til 5 fot/pund).
7. Koble til ledningene slik det er beskrevet i Del 5 Tilkoblinger, Side 17, og følg alle lokale 

lover og regler om eksplosjonsbeskyttede enheter.
8. Koble jordingskabelen, som befinner seg under huset, til egnet jordet materiale (jordet 

kanal eller en jordet ledning).

7.2 Installere solskjermen
1. Rett inn monteringshullene på solskjermen med de gjengede hullene på huset til EX65.
2. Installer de medfølgende M4-skruene på huset til enheten gjennom skruehullene på 

solskjermen, og trekk til for hånd.
3. Trekk til de medfølgende skruene til 2,0 Nm (1,5 fot/pund) ved hjelp av en 7 mm 

skrunøkkel eller det medfølgende flerbruksverktøyet.
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8 Bruk
Kameraet gir vanligvis optimalt bilde uten at du trenger å justere det ytterligere. Avanserte 
konfigurasjonsalternativer er tilgjengelig i et menysystem for å sikre best mulig resultater 
under spesielle forhold. Kameraet implementerer endringene dine umiddelbart, slik at 
innstillinger før og etter enkelt kan sammenlignes.

8.1 Menyer

8.1.1 Menyer på toppnivå
Det finnes to overordnede menyer: Hovedmenyen og Installeringsmenyen. Begge menyene 
har funksjoner som kan velges direkte, eller undermenyer for mer detaljert konfigurasjon. På 
Hovedmenyen kan du velge og konfigurere bildeforbedringsfunksjonene. På 
Installeringsmenyen kan du konfigurere installeringsinnstillingene. Følg trinnene under for å 
åpne menyene.
1. Åpne sidedekselet på siden av kameraet. 

2. Lås opp låseknappen for bakfokus.

3. Finn de fem navigeringstastene bak sidedekselet.

Illustrasjon 8.1 Tastatur for avansert kamerakonfigurasjon

Tast Beskrivelse
1 Opp-knapp
2 Høyre-knapp
3 Ned-knapp
4 Venstre-knapp
5 Meny-/valgknapp (midtre)

Bosch

Bosch
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4. Åpne riktig meny:
– Du åpner Hovedmenyen ved å trykke på og holde inne den midterste tasten i under 

ett sekund. Hovedmenyen vises på monitoren. Hvis du ikke liker forandringene, kan 
du alltids hente frem standardverdiene for modusen.

– Du åpner Installeringsmenyen ved å trykke på og holde inne den midterste tasten i 
mer enn to sekunder.

8.1.2 Taster for å navigere i menyene
Det brukes fem taster til å navigere gjennom menysystemet.
– bruk opp- eller ned-knappen for å bla gjennom en meny.
– bruk venstre- eller høyre-knappen for 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 inne meny-/valgknappen til 

skjermmenyen forsvinner, eller ved kontinuerlig å velge Avslutt.
Noen menyer lukkes automatisk etter omtrent to minutter, mens andre menyer må lukkes 
manuelt.

8.2 Forhåndsdefinerte modi
Det finnes seks forhåndsdefinerte modi med innstillinger for å forenkle konfigurasjonen. Du 
kan velge én av seks modi på undermenyen 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 enkel installering.

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
Optimaliserte innstillinger for å fange inn detaljer under høykontrastforhold og ekstreme 
forhold med lys og mørke.

5. Lite støy
Forsterkning som skal gi mindre bildestøy. Nyttig for DVR- og IP-lagringssystemer som har 
betinget oppdatering, fordi støyreduksjon reduserer lagringsplassen som trengs.

6. Analoge systemer
Bruk denne modusen hvis kameraet er koblet til et helt analogt system (for eksempel 
matrisevelger med videospiller) eller til en CRT-monitor. Nyttig modus for vurdering/
demonstrering av kameraet når det er koblet direkte til en CRT-monitor.
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8.3 Kamerakontrollkommunikasjon (Bilinx)
Dette kameraet er utstyrt med en koaksialkommunikasjonsmottaker (kalles også Bilinx). I 
kombinasjon med VP-CFGSFT kan kameraets innstilling endres fra et hvilket som helst punkt 
langs koaksialkabelen. Alle menyer kan fjernåpnes, noe som gir full kontroll over kameraet. 
Med denne kommunikasjonsmåten kan du også deaktivere de lokale knappene på kameraet. 
For å unngå kommunikasjonstap på et installert kamera er ikke alternativet Kommunikasjon 
av/på tilgjengelig når du bruker fjernkontroll. Denne funksjonen er bare tilgjengelig via 
kameraknappene. Bilinx-kommunikasjonen 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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8.4 Struktur for hovedmenyen

8.4.1 Undermeny for Modus

8.4.2 Undermeny for ALC

Element Valg Beskrivelse

Modus Undermeny Konfigurerer driftsmodus 1–6

ALC Undermeny Videonivåkontroll 

Lukker/AGC Undermeny Lukker og automatisk forsterkningsregulator. 

Dag/natt Undermeny Dag/natt for drift i farge / svart/hvitt

Forbedre / Dynamisk motor Undermeny Bildeforbedring og -ytelse.

Farge Undermeny Hvitbalanse og fargegjengivelse.

VMD Undermeny Videobevegelsesdetektor

Element Valg Beskrivelse

Modus 1 til 6 Velger driftsmodus

Modus-ID Alfanumerisk Modusnavn (maksimalt 11 tegn)

Kopier aktiv 
modus

Tilgjengelige 
modusnumre

Kopierer gjeldende modusinnstillinger til det valgte 
modusnummeret

Standardmodus Undermeny Gjenoppretter kameraets standardinnstillinger

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.

Element Valg Beskrivelse

ALC-nivå –15 til +15 Velger intervallet ALC skal brukes innenfor. En positiv 
verdi er mer nyttig ved dårlige lysforhold. En negativ verdi 
er mer nyttig ved svært gode lysforhold.
Noen ALC-justeringer kan forbedre omgivelsene når 
Smart/BLC er aktivert.

Topp/
gjennomsnitt

–15 til +15 Justerer balansen mellom topp og gjennomsnittlig 
videokontroll. En negativ verdi gir prioritet for 
gjennomsnittlige lysnivåer. En positiv verdi gir prioritet for 
topp lysnivåer. Videoirisobjektiv: velg et gjennomsnittlig 
nivå for best mulige resultater (toppinnstilling kan gi 
svingninger).

ALC-hastighet Langsom, 
Middels, Rask

Justerer hastigheten på videonivåkontrollens sløyfe. For 
de fleste omgivelser bør standardverdien velges.
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8.4.3 Undermeny for Lukker/AGC

DVR-/IP-koder På, Av På – kamerautgangen er optimalisert for tilkobling til en 
DVR- eller IP-koder for å kompensere for 
komprimeringsmetoder.
Av – kamerautgangen er optimalisert for tilkobling til et 
analogt system (matrisevelger eller monitor).

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.

Element Valg Beskrivelse

Element Valg Beskrivelse

Lukker AES, FL, Fast AES (autolukker) – kameraet angir automatisk 
optimal lukkerhastighet.
FL – flimmerfri modus unngår interferens fra 
lyskilder (bare anbefalt til videoiris- eller DC-
irisobjektiver).
FAST - tillater en brukerdefinert lukkerhastighet.

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, 
1/10K 

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

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

Forsterkningsre
gulator

På, Fast På – kameraet setter automatisk forsterkningen 
til lavest mulig verdi for å opprettholde et godt 
bilde.
Fast – setter en fast AGC-verdi.

Maksimal AGC
eller
Fast AGC

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).

Faktisk AGC Viser den faktiske AGC-verdien fra kameraet for å 
bidra til å sammenligne forsterkningsnivået med 
lysnivåene og bildekvaliteten.
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8.4.4 Undermeny for Dag/natt

Dynamisk 
SensUp

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.

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.

Element Valg Beskrivelse

Element Valg Beskrivelse

Dag/natt Auto, Farge, 
Svart/hvitt

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

Skift nivå –15 til +15 Stiller 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.

Prioritet Bevegelse, 
Farge

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

IR-kontrast Forbedret, 
Normal

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.

Fargebærebølge 
(mono)

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

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.
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8.4.5 Undermeny for Forbedre / Dynamisk motor

Element Valg Beskrivelse

Dynamisk motor Av, XF-DYN, 
2X-DYN*, 
SmartBLC

Av: – slår av alle automatiske scenedetaljer og 
forbedringer (anbefales bare for testing).
XF-DYN: – ekstra intern signalbehandling er aktivert for 
bruk ved lite lys (trafikk osv.).
2X-DYN: – 2X-Dynamic gir dobbelteksponering i tillegg til 
XF-DYN-funksjonene. Ved 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. Disse justeres dynamisk av kameraet etter 
endrede lysforhold. Omfatter alle fordelene ved 2X-DYN.

Autosvart På, Av Når Autosvart er på, gjør den automatisk detaljer mer 
synlig selv når kontrasten i omgivelsene ikke er optimal på 
grunn av dis, tåke osv.

Svart nivå –50 til +50 Justerer det svarte forskyvningsnivået.
En lav (negativ) verdi gjør nivået mørkere. En høy (positiv) 
verdi gjør nivået lysere og kan gi større detaljer i mørke 
områder.

Skarphet –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 forsterke detaljene på 
registreringsskilt, ansiktstrekk og kantene på bestemte 
overflater.

Dynamisk 
støyreduksjon

Auto, Av I AUTO-modus reduserer kameraet automatisk støyen i 
bildet.
Dette kan føre til noe uskarphet på objekter i svært rask 
bevegelse som er rett foran kameraet. Dette kan 
korrigeres ved å utvide synsfeltet eller velge Av.

Topp/hvit-
invertering

På, Av Bruk topp/hvit-invertering for å redusere gjenskinn fra 
CRT/LCD-displayet. 
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 operatørene av 
sikkerhetssystemet.)

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.
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8.4.6 Undermeny for Farge

8.4.7 Undermeny for VMD

Element Valg Beskrivelse

Hvitbalanse ATW, AWB-
hold, Manuell

ATW – autosporing av hvitbalanse gjør at kameraet hele 
tiden kan justere for optimal fargegjengivelse. 
AWB-hold – setter ATW på vent og lagrer 
fargeinnstillingene. 
Manuell – rød, grønn og blå forsterkning kan settes til 
ønsket posisjon manuelt.

Hastighet Rask, 
Middels, 
Langsom

Justerer hastigheten til hvitbalansens kontrollsløyfe. 

Rød 
forsterkning

–5 til +5

–50 til +50

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

Blå forsterkning –5 til +5

–50 til +50

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

Grønn 
forsterkning 

–50 til +50 Manuell – justerer den grønne forsterkningen.

Metning –15 til +5 Justerer fargemetningen. –15 gir svart/hvitt-bilde. 

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.

Element Valg Beskrivelse

VMD Av, Stille, 
OSD

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

VMD-område Undermeny Velg for å angi meny for områdekonfigurasjon for å 
definere deteksjonsområdet.

Bevegelsesindik
ator

Indikerer toppen på målt bevegelse i det valgte området. 
Trykk på enten den høyre, venstre eller midtre 
navigeringsknappen for å nullstille.

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.

OSD-alarmtekst Alfanumerisk Tekst for skjermalarm (maks. 16 tegn).

Avslutt Går tilbake til hovedmenyen.
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Velge et område for VMD-maskering 
Når du skal konfigurere et område for VMD-maskering, åpner du områdemenyen ved å velge 
alternativet VMD-område på VMD-menyen. Når menyen Område åpnes, vises det gjeldende 
området med blinkende øvre venstre hjørne. Du kan flytte det blinkende hjørnet på bildet med 
pilknappene. Trykk på meny-/valgknappen for å flytte den blinkende markøren til motsatt 
hjørne, som nå kan flyttes. Trykk på meny-/valgknappen på nytt for å fryse området og gå ut av 
områdemenyen.
Det er ett programmerbart VMD-område.

Merk:
Når VMD er aktivert, kan normale endringer i lysforhold eller miljøfaktorer bidra til falske 
positive alarmer. På grunn av dette anbefales det at du ikke kobler utgangen for den VMD-
utløste alarmen på kameraet til et overvåket alarmsystem, siden de falske positive alarmene 
kan bli oppfattet som plagsomme.

8.5 Struktur for menyen Installering

Element Valg Beskrivelse

Språk Undermeny Velger språk for skjermvisning (OSD)

Objektiv-veiviser Undermeny Velg for å optimere det kombinerte bakfokuspunktet for 
kameraobjektivet

Synkronisering Undermeny Definerer synkroniseringsparameterne

Alarm I/U Undermeny Programmer funksjonaliteten for alarminngang og -utgang

Tilkoblinger Undermeny Tilkoblingsparametere.

Testsignal Undermeny Testmønstre og tekst.

Kamera-ID Undermeny Velg for å åpne ID-undermenyen.

Objektmaskerin
g

Undermeny Konfigurerer et maskeringsområde.

Standard alle Undermeny Gjenoppretter standardinnstillingene for alle modi.
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8.5.1 Undermeny for Språk

8.5.2 Undermenyen Objektiv-veiviser

Element Valg Beskrivelse

Språk Engelsk
Spansk
Fransk
Tysk
Portugisisk
Polsk
Italiensk
Nederlandsk
Russisk

Viser menyene på OSD på det valgte språket.

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.

MERKNAD! 
Disse alternativene konfigureres ved fabrikken. Ytterligere endringer er ikke nødvendig.

Element Valg Beskrivelse

Objektivtype Auto, Manuell, 
DC-iris, Video

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

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

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.

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

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.
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8.5.3 Undermenyen Synkronisering

8.5.4 Undermeny Alarm I/U

Element Valg Beskrivelse

Synkronisering Intern,
Linjesynk.,
HV-synk., 
Gen-synk.

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

Horisontal fase –25 . . 0 . . 
+25

Justerer forskyvningen for horisontal fase.

Underfase  0, 2 . . . 358 Justerer mellombærerfasen.

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.

Element Valg Beskrivelse

Alarm input Ingen, høy, lav Velg ingen for å deaktivere alarminngangen. Velg aktiv-høy 
eller aktiv-lav for alarminngangen.

Alarmhandling Ingen,
Modus 1 til 6,
Svart/hvitt

Velger driftsmodusen til kameraet når alarminngangen er 
aktiv.

Alarmutgang VMD,
Ekstern 
enhet,
Nattmodus 
aktiv, 
Filterveksling

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

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.
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8.5.5 Undermeny for Tilkoblinger

8.5.6 Undermeny Testsignal

Element Valg Beskrivelse

Synkroniseringsinng
ang

Høy Z, 
75 ohm

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

Båndstoppfilter På, Av Slår båndstoppfilteret av eller på. Båndstoppfilteret 
kan fjerne et moirémønster eller fargeartefakter 
forårsaket av tette vertikale linjer eller objekter (f.eks. 
vertikale sikkerhetsstolper foran vinduer).

Bilinx-
kommunikasjon

På, Av Hvis den er Av, deaktiveres Bilinx-kommunikasjonen.

Kameraknapper Aktiver, 
Deaktiver

Aktiverer eller deaktiverer kameraknappene.

Kabelkompensering Av, 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 
Standard hvis du ikke vet hva som er brukt.

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

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.

Element Valg Beskrivelse

Vis kamera-ID Av, På Velg På for å overlappe kamera-IDen med 
videotestsignalet.

Testmønster Fargelinjer 100 %, 
11-trinns gråtone, 
Sagtann 2H, 
Sjakkbrettmønster, 
Krysskravering, 
UV-plan

Velg ønsket testmønster for å hjelpe til med 
installering og feilsøking.

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.
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8.5.7 Undermeny for Kamera-ID

Element Valg Beskrivelse

Kamera-ID Skriv inn et kameranavn med 17 tegn. Bruk venstre/
høyre til å endre posisjon i strengen. Bruk opp/ned til å 
velge tegn. Bruk Velg for å avslutte.

Vis ID-posisjon Av, Øverst til 
venstre, Øverst 
til høyre, 
Nederst til 
venstre, 
Nederst til 
høyre

Velg posisjonen på skjermen for kamera-IDen.

Kant på kamera-
IDen

På, Av Viser en grå kant bak kamera-IDen for å gjøre den 
enklere å lese.

MAC-adresse Viser MAC-adresse (standardinnstilling, kan ikke 
endres).

Tickere På, Av Tickeren beveger seg kontinuerlig for å vise at bildet er 
direkte og ikke fryst eller spilt av.

Vis modus-ID Av, Øverst til 
venstre, Øverst 
til høyre, 
Nederst til 
venstre, 
Nederst til 
høyre

Kameramodusen vises på skjermen i den valgte posisjonen.

Avslutt Går tilbake til menyen Installering.
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8.5.8 Undermenyen Privacy masking (Objektmaskering)

Velge et område for objektmaskering 
Når du skal konfigurere et område for objektmaskering, åpner du områdemenyen ved å velge 
alternativet Område på menyen for objektmaskering. Når menyen Område åpnes, vises det 
gjeldende området med blinkende øvre venstre hjørne. Du kan flytte det blinkende hjørnet på 
bildet med pilknappene. Trykk på meny-/valgknappen for å flytte den blinkende markøren til 
motsatt hjørne, som nå kan flyttes. Trykk på meny-/valgknappen på nytt for å fryse området og 
gå ut av områdemenyen.
Det er fire programmerbare objektmaskeringsområder.

8.5.9 Undermeny for Standarder

Element Valg Beskrivelse

Mønster Svart, Grå, 
Hvit, Støy

Velger mønster for alle masker.

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

Aktiv På, Av Slår hver av de fire maskene av eller på.

Vindu Undermeny Velg for å åpne et vindu hvor maskeområdet defineres.

Element Valg Beskrivelse

Gjenopprett alle Nei, Ja Gjenoppretter standardinnstillingene for alle seks modi. 
Velg Ja, og trykk deretter på meny-/valgknappen for å 
gjenopprette alle verdiene. 
Når gjenopprettingen er fullført, vises meldingen 
RESTORED! (Gjenopprettet).
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9 Feilsøking

9.1 Bruk av kameraet
Følgende tabell er ment å hjelpe deg med å identifisere årsakene til feil og korrigere dem der 
det er mulig.

Feilfunksjon 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 
synkroniseringstilkoblingene ikke er byttet 
om.
Kontroller at polariteten er korrekt når du 
bruker likestrøm.

Tilkobling ikke 
opprettet, bilde 
overføres ikke.

Enhetens konfigurasjon. Kontroller alle konfigurasjonsparameterne.

Defekt installasjon. Kontroller alle kabler, plugger, kontakter 
og tilkoblinger.
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10 Vedlikehold

10.1 Reparasjoner

EX65 har enkelte deler som kan byttes ut av brukeren, inkludert front- og bakdekslene, Dinion 
2X-kameraet og -objektivet og holderen. Disse delene finnes som reservedeler. Kontakt det 
lokale servicesenteret hvis du vil ha informasjon om hvordan du får disse delene.

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

10.3 Fjerne kameraet og objektivet
1. Ta ut det skyvbare kamerabrettet slik det vises i trinn 1–3 i Del 6 Konfigurasjon, Side 20.

Illustrasjon 10.1 Kamera trukket ut av hus

FARE! 
Koble fra strømmen før service på eller demontering av huset eller enheten. Ta aldri av front- 
eller bakdekslene hvis ikke strømmen er koblet fra EX65.

FORSIKTIG! 
Ikke åpne huset til Dinion 2X-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.

Nummer Beskrivelse
1 Innvending monteringsbrakettenhet
2 Dinion 2X-kamera
3 Dinion-menyknapper
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2. Fjern alle tilkoblinger på baksiden av kameraet.
3. Finn kameraets monteringsskrue under skyvebrettet, og ta ut skruen med en 

stjernetrekker nr. 3. 
4. Fjern kameraet fra monteringsbrettet.
5. Fjern objektivet fra kameraet.

10.4 Installere kameraet og objektivet
1. Installer et nytt objektiv på kameraet.
2. Se til at kameraet og objektivet er rettet forover og er parallelle med skyvebrettet.
3. Sett på plass igjen monteringsskruen med en stjernetrekker nr. 3. Trekk til kameraets 

monteringsskrue med 4,5 Nm (3,3 fot/pund).
4. Fullfør bakfokusjusteringer slik det beskrives i del 10.5. Fest alle tilkoblingene på 

baksiden av kameraet til de samme tilkoblingspunktene som de ble fjernet fra.
5. Sett på plass igjen skyvebrettet i huset slik det vises i trinn 9–12 i Del 6 Konfigurasjon, 

Side 20.

10.5 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:
1. Åpne sidedekselet på siden av kameraet.

2. Lås opp låseknappen for bakfokus.

3. Trykk på og hold inne den midterste knappen i mer enn to (2) sekunder til 
Installeringsmenyen vises.

4. Velg Objektiv-veiviser, og flytt markøren til alternativet Angi bakfokus nå.
5. Juster bakfokuset etter behov.

Bosch

Bosch

Bosch
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6. Lås låseknappen for bakfokus igjen.

7. Trykk på og hold inne den midterste knappen i mer enn to (2) sekunder til alle menyene 
forsvinner.

8. Lukk sidedekselet.

10.6 Bytte ut holderen
1. Koble strømmen fra EX65, og fjern eventuelt alle tilkoblingene.
2. Bruk en 10 mm skrunøkkel eller det medfølgende flerbruksverktøyet til å ta ut de tre (3) 

M6-skruene som fester holderen til monteringsoverflaten.
3. Plasser EX65 på et trygt sted.
4. Bruk en 7 mm skrunøkkel eller det medfølgende flerbruksverktøyet til å ta ut de sju (7) 

M4-skruene som fester holderen til huset.
5. Installer en ny holder i motsatt rekkefølge av installeringen, og trekk til de sju (7) M4-

skruene til 2,0 Nm (1,5 fot/pund).
6. Fullfør installeringen slik det er beskrevet i Del 7 Montering, Side 22.

Bosch
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11 Tekniske data
Tekniske data – EX65-kamera

Elektrisk informasjon

Mekanisk

Video

Modellnr. Nominell spenning Nominell frekvens

VEN-650V05-1A3 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 50 Hz

VEN-650V05-2A3 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 60 Hz

VEN-650V05-1A3F 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 50 Hz

VEN-650V05-2A3F 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 60 Hz

VEN-650V05-1S3 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 50 Hz

VEN-650V05-2S3 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 60 Hz

VEN-650V05-1S3F 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 50 Hz

VEN-650V05-2S3F 12 V DC / 24 V AC (± 10 %) 60 Hz

Strømforbruk (typisk)

ved 12 V DC 6–10,2 W

ved 24 V AC 9,4–15,7 W

ved 12 V DC med alternativet for fiberoptikk 7,7–11,3 W

ved 24 V AC med alternativet for fiberoptikk 11,3–17,6 W

CCD-type 1/3" interline, WDR dobbel lukker

Mål (H x B x L)

– Kamera 381 mm x 114 mm x 114 mm (11,01" x 4,5" x 4,5")

Vekt

– Rustfritt stål 12,9 kg (28,5 pund)

– Aluminium 6,4 kg (14 pund)

Konstruksjon Elektrolytisk polert 316L rustfritt stål eller anodisert aluminum

Visningsvindu 9 mm (0,35") tykt borsilikatflyteglass

Panorerings-/tiltområde 
for brakett

Panorering: ± 36°
Tilt: ± 45°

Aktive piksler

PAL-modeller 752 x 582

NTSC-modeller 768 x 494

Horisontal oppløsning 540 TVL

Signal/støy-forhold > 50 dB

Videoutgang Komposittvideo 1 Vpp, 75 Ohm
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Miljøinformasjon

Driftstemperatur

– Standard1 – Aluminumsmodeller –50 til 60 °C (–58 til 140 °F)
– Modeller i rustfritt stål –50 til 55 °C (–58 til 131 °F)

– med alternativet for 

fiberoptikk1

Lagringstemperatur –55 til 70 °C (–67 til 158 °F)

Driftsfuktighet 0 til 100 % relativ (kondenserende, etter installering og 
forsegling)

Lagringsfuktighet 20 til 98 % relativ (ikke-kondenserende)

1. Nødvendig oppvarmingsperiode for kaldstart ved –50 °C (–58 °F). 
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Glossar

A

AES Automatisk elektronisk lukker (se Elektronisk iris).

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.). 

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

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.

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

B

Bakfokus
Avstanden mellom bildeplanet og objektivets bakre del. Riktig bakfokusjustering sikrer at 
kameraet holdes i fokus under ulike forhold.

Baklyskompensering (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.

Bilinx
Et kommunikasjonsformat som tillater at fjernstyring, konfigurasjon og oppdateringer utføres 
over videokabelen (koaksial eller passiv UTP).

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

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 den lysmengden 
som når sensoren.
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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 bildekvalitet. Formatet angis i 
tommer, f.eks. 1/3" eller 1/2".

D

Dag/natt (infrarød følsomhet)
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 flere felter for å styrke kameraets signal/støy-forhold (dette kan gi uskarpe 
bevegelser).

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

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

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

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. 
telefotoeffekt), mens kort fokallengde gir et synsfelt med en bredere vinkel.
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Foretrukket 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 lys. Når lysnivået faller og andre justeringer ikke har noen virkning, går 
lukkerhastigheten tilbake til standardinnstillingen for å opprettholde følsomheten.

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

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

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

M

Metning
Fargesignalets amplitude som påvirker fargens skarphet.

O

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

Objektmaskering
Mulighet til å maskere et bestemt område for å hindre at det kan ses og for å oppfylle 
personvernregler og lokale krav.

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

OSD
Skjermvisning: Menyene vises på monitoren.
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P

PWIE
Funksjonsgenerator for topp/hvit-invertering: Hvite punkter gjøres automatisk svarte for å 
redusere skarpe lyspunkter. Nyttig ved bruk i trafikken og på parkeringsplasser.

S

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 flere påfølgende videobilder for å redusere 
signalstøy.

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

Smart BLC (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.

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.

U

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

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. En alarm utløses når antallet pikselendringer overstiger en brukerdefinert 
terskelverdi.

W

WDR (bred dynamisk rekkevidde)
Den dynamiske rekkevidden på et kamera 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 gi et brukbart bilde.
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