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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia

1.2 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń 
umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci 

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do 
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać nawilżanych, 
niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w 
płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają 
przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otworów tych nie należy zatykać lub 
zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że 
zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub spełnione zostaną specjalne warunki 
określone przez producenta.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. w okolicy wanien, zlewów, 
umywalek, koszy na pranie, w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w 
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako 
wilgotne), o ile nie jest ono całkowicie zainstalowane i uszczelnione. Aby zmniejszyć 
zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie należy wystawiać 
urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, o ile nie jest ono całkowicie zainstalowane i 
uszczelnione.

5. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia – W otwory w urządzeniu nie wolno wkładać 
żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim 
napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wylewać niczego 
na urządzenie, o ile nie jest ono całkowicie zainstalowane i uszczelnione. Nie umieszczać 
na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów lub kubków, o ile nie jest 
ono całkowicie zainstalowane i uszczelnione.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli 

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Duże zagrożenie: ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie 
napięcie wewnątrz obudowy produktu.
Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem elektrycznym, poważnymi 
obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Średnie zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

UWAGA! 
Małe zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.
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nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci 
energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów regulacyjnych 
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów sterujących 
lub wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić 
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być 
poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nastąpnięcia na niego lub 
przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które 
mają być zasilane z sieci 230 V, 50 Hz kabel zasilający musi spełniać wymagania 
najnowszej wersji normy IEC 60227. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z 
sieci 120 V, 60 Hz, kabel zasilający musi spełniać wymagania najnowszej wersji norm UL 
62 i CSA 22.2 No. 49.

10. Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili dołączenia kabla 
zasilającego do źródła zasilania. Odłączenie wtyczki kabla zasilającego jest 
podstawowym sposobem odłączenia zasilania we wszystkich urządzeniach.

11. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na 
etykiecie. Przed instalacją upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia jest odłączony 
od zasilania.
– W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo, należy postępować 

zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
– W razie korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub 

zatwierdzone zasilacze sieciowe.
– W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to 

musi być zgodne z normą EN 60950. Użycie innego źródła może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

– W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC, napięcie wejściowe nie może 
przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało 
dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
(poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w 
zasilaczu sieciowym.

– W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować 
ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

12. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub 
zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy 
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
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13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);
– jeśli na urządzenie została wylana ciecz;
– jeśli do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– jeśli urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– jeśli urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu;
– jeśli urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez 

użytkownika.
14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant 

użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem 
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.

15. Poprawność pracy – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zlecić 
sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
lokalnymi przepisami.

17. Przystawki, zmiany lub modyfikacje – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria 
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone 
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – 
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.

1.3 Ważne uwagi

Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy 
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Sygnał wizyjny – Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel 
za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60).

Dyrektywy UE objęte niniejszą deklaracją:
Dyrektywa niskonapięciowa 72/9/WE

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/
EWG

Uwagi dotyczące instalacji – Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, 
trójnogach, wspornikach lub podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne 
obrażenia osób oraz nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, 
podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw 
urządzeń instalowanych na wózku należy transportować ostrożnie. Nagłe zatrzymania, 
nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z 
urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
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Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po 

podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po 
połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do 
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie 
uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI / 
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów 
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych 
uziomom.

Dozór elektroniczny – Urządzenie może być używane wyłącznie w miejscach publicznych. 
Prawo Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania potajemnego nagrywania komunikacji 
odbywającej się drogą werbalną.
Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich 
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki i przestrzegać zasad ostrożności i 
bezpieczeństwa podczas kontaktu z płytkami drukowanymi wewnątrz urządzenia.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z 
normą NEC800 (CEC Section 60).
Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy 
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może 
spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w 
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych 
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo 
dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, aby były one 
łatwo dostępne.
Ponowne podłączenie zasilania – Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone z powodu 
przekroczenia wymaganej temperatury pracy, należy odłączyć kabel zasilający, poczekać 
przynajmniej 30 sekund, a następnie ponownie dołączyć kabel zasilający.

Utylizacja – Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej 
jakości i elementów nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Symbol ten 
oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji 
wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne 
władze. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenia takie powinny być 
utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych.
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Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mógłby się z nimi stykać.
SELV – Wszystkie obwody wejściowe/wyjściowe urządzenia są uważane za zabezpieczone 
obwody niskonapięciowe (SELV). Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.
Ponieważ obwody ISDN są uważane za obwody pracujące pod napięciem sieci telefonicznej 
(TNV), należy unikać łączenia z nimi obwodów SELV.
Uziemienie systemu/Uziemienie bezpieczeństwa
Uziemienie systemu (sygnał wideo) jest oznaczone symbolem .

Uziemienie bezpieczeństwa (zasilanie) jest oznaczone symbolem .
Uziemienie systemu jest stosowane wyłącznie w celu spełnienia wymogów standardów 
bezpieczeństwa lub instalacji w danym kraju. Firma Bosch nie zaleca podłączania uziemienia 
systemu do uziemienia bezpieczeństwa, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to absolutnie 
niezbędne. Jeśli mimo to połączone zostanie uziemienie systemu i uziemienie 
bezpieczeństwa, a pętle uziemienia spowodują zakłócenia sygnału wizyjnego, należy 
zastosować transformator izolujący (dostępny osobno w ofercie Bosch).

Uziemienie urządzenia – W przypadku montażu urządzenia w środowiskach potencjalnie 
wilgotnych należy uziemić system, wykorzystując przewód ochronny zasilacza sieciowego 
(patrz Punkt 5.1 Wymagania dotyczące kabla zasilającego, Strona 19).
Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy 
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby 
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca 
stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych 
analogowych i cyfrowych.

1.4 Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Informacje o przepisach FCC
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady)
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z 
częścią 15 przepisów FCC. Przepisy te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie 
wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku 
instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w 
łączności radiowej. Nie ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych 
przypadkach. Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co 
można sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez 
użytkownika w jeden z następujących sposobów:
– Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem
– Dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego dołączony jest odbiornik
– Konsultacja z doświadczonym technikiem radiowym lub telewizyjnym
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez zgody strony odpowiedzialnej 
za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub 
modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. 

UWAGA! 
Połączenie uziemienia systemu i uziemienia bezpieczeństwa może spowodować powstanie 
pętli uziemienia, które mogą zakłócać działanie systemu CCTV.
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W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego 
technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. 
Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna 
w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat. 004-000-
00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.5 Certyfikat UL
Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044 (Standardy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń telewizyjnych 
funkcjonujących w obiegu zamkniętym, UL 2044). Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
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Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i / lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1.. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności 
lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.

1.6 Certyfikaty zabezpieczenia przed eksplozją
Kamera do użytku w miejscach niebezpiecznych
Bosch Security Systems B.V.
Modele kamery NEN-65
12-24 VDC, 12-24 VAC, klasa 2, 20 W (maks. 1,5 A)

Numer kontrolny 3RR9
Klasa I, grupy C i D; klasa II, grupy E, F i G; klasa III
Klasa I, strefa 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
AEx tD 21 T85°C
DIP DIP A21 Ta85°C X
Typ 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 < Temp. otoczenia < 60 °C

1.7 Informacja o złączach

Złącza gwintowane (wszystkie 
modele)

Opis Skok 
gwintu
(mm)

Zwoje 
wkręcone w 
pełni

Głębokość 
połączenia (mm)

Tylna pokrywa puszki 
przyłączeniowej z płytką 
połączeniową puszki

M 103 2 7 14,5

Obudowa z płytką połączeniową 
puszki przyłączeniowej

M 103 2 7 18,5

Maskownica otworu zasilania z 
płytką połączeniową puszki 
przyłączeniowej (cztery otwory)

3/4-14 NPT Nie dot. 5 Nie dot.

Obudowa i pokrywa przednia M 103 2 8 18,5
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Aby uzyskać więcej informacji o złączach ognioodpornych, należy skontaktować się z firmą 
Bosch Security Systems.

1.8 Uwagi firmy Bosch
Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest 
chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być 
traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe.

UWAGA:
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte 
zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i 
poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu zawartość niniejszego dokumentu 
może ulec zmianie bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy 
dokumentem a opisywanym produktem.

Dalsze informacje
Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z najbliższą placówką Bosch Security 
Systems lub odwiedzić witrynę www.boschsecurity.com.

1.9 Gwarancja / ograniczenie odpowiedzialności
Kamera EX65 jest objęta 3-letnią gwarancją.

Firma BOSCH Security Systems gwarantuje, że w chwili dostawy, przez okres trwania 
gwarancji, który został określony w odpowiednim cenniku lub opublikowany w inny sposób, 
jej produkty będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania w warunkach normalnej 
eksploatacji i obsługi.

Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dotyczącymi eksploatacji, nabywca powinien 
zapoznać się z odpowiednim arkuszem danych.

Gwarancja traci ważność w przypadku (i) eksploatowania produktu w sposób niezgodny z 
wymogami z zakresu instalacji, ochrony środowiska, zasadami mechanicznymi i elektrycznymi 
lub granicznymi wartościami naprężeń termicznych, a także (ii) w zakresie, w jakim awaria jest 
wynikiem niewłaściwego użycia, użycia w niewłaściwym celu, wandalizmu, zaniedbania, 
niewłaściwej instalacji lub zastosowania, modyfikacji, wypadku lub zaniedbania w 
użytkowaniu, magazynowaniu, transporcie i obchodzeniu się w urządzeniem, gdy oryginalne 
oznaczenia identyfikacyjne produktu zostały usunięte, zmienione lub zniszczone, gdy awaria 
wynika z uderzenia pioruna, działania elektryczności, zalania, pożaru, czynników 

OSTRZEZENIE! 
Aby ograniczyć ryzyko zapłonu niebezpiecznych gazów, elementy mocujące przepustów muszą 
być szczelnie połączone ze ściankami obudowy.

OSTRZEZENIE! 
NIE OTWIERAĆ, JEŻELI W OTOCZENIU MOŻE WYSTĘPOWAĆ WYBUCHOWA MIESZANINA 
GAZÓW.
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środowiskowych lub innych groźnych zjawisk, jest wynikiem działania siły wyższej lub wynika z 
innych przyczyn, które wykraczają poza ramy normalnego użytkowania.

Powyższa gwarancja wymaga, aby nabywca (i) niezwłocznie sporządził pisemną reklamację i 
(ii) na czas dostarczył ją do firmy BOSCH Security Systems, aby umożliwić zbadanie 
potencjalnie uszkodzonego urządzenia. Inspekcja może się odbyć na terenie obiektu nabywcy 
lub po zwrocie produktu do producenta na koszt nabywcy, jeżeli firma BOSCH Security 
Systems tego zażąda. Firma BOSCH Security Systems nie ponosi kosztów pakowania, 
sprawdzenia ani pracy związanych ze zwrotem produktu. Produkt nie zostanie przyjęty do 
obsługi gwarancyjnej, jeżeli przekazanie nastąpi bez wystawionego przez firmę BOSCH 
dokumentu zgody na zwrot.

Wszelka odpowiedzialność firmy BOSCH Security Systems ogranicza się ściśle do wymiany 
produktu (na nowy lub odnowiony), jego naprawy lub zwrotu kosztów zakupu z 
uwzględnieniem amortyzacji, przy czym decyzję o wyborze podejmuje firma BOSCH Security. 
Dotyczy to wszelkich produktów zwróconych przez nabywcę w okresie obowiązywania 
gwarancji lub usług, co do których w odpowiednim czasie nabywca przekazał informację o 
wadliwości i które w rozumieniu firmy BOSCH Security będą podlegać poprawie w ramach 
gwarancji.

Gwarancja udzielona przez firmę BOSCH Security System nie podlega rozszerzeniu, 
zawężeniu ani innym modyfikacjom wynikającym z udzielania porad technicznych, świadczeń 
lub usług tej firmy w zakresie dotyczącym produktów zamówionych przez nabywcę. Ponadto z 
wymienionych okoliczności nie może wynikać powstanie odpowiedzialności firmy BOSCH 
Security System.

Więcej informacji na temat gwarancji, jaką jest objęty ten produkt, można znaleźć w sekcji 
poświęconej naprawom gwarancyjnym na stronie działu obsługi klienta firmy Bosch pod 
adresem www.boschsecurity.us/en-us/Service/CustomerCare.
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2 Opis
Kamera EX65 do obszarów zagrożonych eksplozją jest wysokiej klasy inteligentnym 
urządzeniem do prowadzenia dozoru w środowiskach o dużym prawdopodobieństwie 
wystąpienia wybuchu. Kamera działa w oparciu o technologię obrazowania Dinion 2X, dzięki 
czemu zapewnia niezrównaną jakość obrazu w najgorszych warunkach oświetleniowych. 
Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L polerowanej elektrolitycznie gwarantuje najwyższy 
dostępny obecnie poziom zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Łatwość 
montażu urządzenia EX65 przejawia się w jednomodułowej budowie ze zintegrowaną puszką 
przyłączeniową. Korzystając z dowolnego z czterech (wersje PAL posiadają adapter M20) 
można wykonać połączenia z dogodnie umiejscowionym blokiem zacisków. Przewidziano 
również miejsce na dodatkowe okablowanie. Poprzez puszkę przyłączeniową można również 
uzyskać dostęp do opcjonalnego modułu światłowodowego, który zapewnia większą swobodę 
w przypadku konieczności zastosowania dłuższych połączeń kablowych w lokalizacjach, w 
których mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne.

2.1 Rozpakowanie
Obudowa jest urządzeniem elektronicznym, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Jeśli 
jakikolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W 
przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. 
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

2.2 Lista części

2.2.1 Elementy zestawu produktu

2.2.2 Części dostarczane przez użytkownika

Ilość Element

1 Kamera do obszarów zagrożonych eksplozją EX65

1 Osłona przeciwsłoneczna

4 Śruby M4 do mocowania osłony przeciwsłonecznej, z podkładkami

1 Klucz imbusowy 1,5 mm

1 Narzędzie wielofunkcyjne

1 Instrukcja instalacji

Ilość Element

3 Śruby M6 x 1.0 x 16 mm z podkładkami zabezpieczającymi

1 Butelka smaru Jet-Lube® NCS-30 (w razie potrzeby)

1 Tubka smaru Molykote® BG 20 (w razie potrzeby)

1 Tubka pasty LA-CO Slic-Tite® z PTFE (w razie potrzeby)
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3 Planowanie
Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami. W tej sekcji 
znajdują się informacje o wymiarach i wskazówki dotyczące planowania instalacji.

3.1 Rysunki wymiarowe

Illustracja 3.1 Widok z przodu

Illustracja 3.2 Widok z boku
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Illustracja 3.3 Widok z dołu

3.2 Przygotowanie
– Sprawdzić napięcie robocze w miejscu instalacji. Układ elektroniczny interfejsu 

automatycznie ustawia 12 VDC lub 24 VAC. Bez uszkodzenia urządzenie może otrzymać 
na wejściu napięcie od 10,5 VDC do 40 VDC lub 12 VAC do 28 VAC, lecz zaleca się 
utrzymanie napięcia w zakresie określonym w Punkt 1.6 Certyfikaty zabezpieczenia przed 
eksplozją.

– Przed wysyłką wszystkie urządzenia zostały przetestowane. Zaleca się sprawdzić 
działanie urządzenia przed jego zainstalowaniem.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

UWAGA! 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do prac na podzespołach elektronicznych instalator 
rozładował ładunek elektrostatyczny przez uziemienie lub aby korzystał z paska 
zapobiegającego wyładowaniom elektrostatycznym.
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4 Instalacja
W niniejszym rozdziale zamieszczono szczegółowe wytyczne dotyczące instalowania 
urządzenia EX65. Należy uwzględnić je podczas instalacji.

Na podstawie wymogów ochrony przed wybuchem, które obowiązują w miejscu instalacji, 
należy określić właściwą metodę instalacji. Należy także postępować w zgodzie z miejscowymi 
wytycznymi i przepisami. W trakcie instalacji urządzenia należy pamiętać, że:
– Zaleca się ustawienie obiektywu kamery przed jej instalacją, ponieważ jego regulacja 

wymaga otwarcia obudowy (patrz Punkt 6 Konfiguracja, Strona 23).
– Dostęp do elementów elektronicznych i regulacja obiektywu są możliwe po zdjęciu 

przedniej i tylnej zaślepki urządzenia. Wkręty ustalające zaślepek są dokręcone 
fabrycznie. Przednią zaślepkę łatwiej zdemontować po zdjęciu osłony przeciwsłonecznej.

– Podczas dokręcania tylnej zaślepki należy się upewnić, że gwint jest czysty i 
nasmarowany smarem Jet-Lube® NCS-30 lub jego odpowiednikiem.

– Przed dokręceniem tylnej zaślepki należy sprawdzić, czy pierścienie typu o-ring są czyste 
i pokryte smarem Molykote® BG 20 (firmy Dow Corning) lub jego odpowiednikiem.

– Upewnić się, że wszystkie dławiki NPT o średnicy 3/4" są pewnie osadzone w otworach 
przepustów NPT o średnicy 3/4" oraz uszczelnione pastą LA-CO Slic-Tite® z dodatkiem 
PTFE (stosować zgodnie z instrukcjami producenta na etykiecie).

– Sprawdzić, czy przy instalacji zastosowano prawidłowe okablowanie i uszczelki w postaci 
uszczelnień przepustów lub dławików i kabli przeznaczonych do zastosowań w 
środowisku odpowiadającym miejscu instalacji. Do wszystkich gwintów dławików i 
przepustów należy zastosować pastę uszczelniającą LA-CO Slic-Tite® Paste z dodatkiem 
PTFE.

– Podczas nakładania smarów i past należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta.
– W przypadku użycia dławików kablowych należy sprawdzić, czy mają one certyfikat ATEX 

oraz IECEx dla kategorii Ex d IIB Gb i Ex tb IIIB Db IP67 z przeznaczeniem do stosowania 
w temperaturach co najmniej 85°C.

– Wszystkie nieużywane otwory przepustów muszą być zamknięte zatyczkami NPT o 
średnicy 3/4-14" z certyfikatem dla miejsc niebezpiecznych klasa I, grupa C i D, klasa II, 
grupa E, F i G, klasa III, klasa I, strefa 1, AEx d IIB, AEx tD 21, Ex d IIB, DIP A21, które 
dołączono do urządzenia.

– Nieużywane otwory przepustów należy zamknąć dostarczonymi zatyczkami.
– Temperatura powierzchni obudowy urządzenia będzie zawsze niższa niż 85°C pod 

warunkiem, że temperatura zewnętrzna otoczenia podczas pracy urządzenia nie wykroczy 
poza zakres od –50°C do 60°C.

OSTRZEZENIE! 
Nie należy włączać zasilania urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem przed pełnym 
zamocowaniem obudowy, dokręceniem przedniej i tylnej zaślepki oraz prawidłowym 
zaślepieniem i uszczelnieniem wszystkich otworów. Przed rozpoczęciem prac serwisowych 
lub demontażu urządzenia należy odłączyć zasilanie.
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– W przypadku uruchamiania urządzenia przy temperaturze zewnętrznej poniżej -40°C 
może wystąpić opóźnienie między momentem włączenia zasilania a momentem uzyskania 
sygnału wizyjnego.

– Połączenie między puszką przyłączeniową a obudową jest na stałe zabezpieczone klejem 
do gwintów. Nie należy rozłączać tego połączenia, ponieważ można uszkodzić ścieżkę 
ogniową.

– Urządzenie poddano testom odporności na uderzenie z energią 2 J. Należy zainstalować 
je w miejscu, gdzie nie będzie narażone na uderzenia. 

– Jeżeli temperatura otoczenia spada poniżej –10 °C, należy korzystać z przewodów do 
użytku zewnętrznego dostosowanych do minimalnych temperatur.
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5 Połączenia
Zaślepka znajdująca się z tyłu obudowy kamery EX65 zapewnia wygodny dostęp do wszystkich 
potrzebnych połączeń.

5.1 Wymagania dotyczące kabla zasilającego

Podłączyć zasilanie z zasilacza 12 - 24 VAC lub 12 - 24 VDC klasy 2. Stosować żyły w postaci 
plecionki o przekroju AWG 16 – 22 lub drutu pełnego o przekroju AWG 16 – 26; usunąć 
izolację na długości 5 mm.

5.1.1 Wytyczne odnośnie długości przewodu
W tabeli wymieniono maksymalne odległości połączeń dla przewodów AWG 14, 16 i 18 
podłączonych do kamery zasilanej napięciem 24 VAC. 

5.2 Wymagania dla kabli koncentrycznych

UWAGA! 
Upuszczenie zaślepki może spowodować uszkodzenie gwintów, więc należy zachować 
ostrożność.

OSTRZEZENIE! 
Przed instalacją odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania. Upewnić się, że napięcie 
urządzenia jest takie samo jak napięcie i typ używanego źródła zasilania.

Przekrój przewodu Plecionka: AWG 16–22
Pełny: AWG 16–26

Przekrój kabla Okrągły

Ilość żył Wersja 2-żyłowa

Parametry środowiskowe Zastosowanie zewnętrzne

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

Wszystkie modele 20 289 m 182 m 114 m

Typ kabla RG-59/U dla odległości < 300 m
RG-11/U dla odległości < 600 m

Przekrój przewodu Średnica zewn. 4,6–7.9 mm  

Przekrój kabla Okrągły

Ekran > 93% ekranu z oplotu miedzianego

Żyła środkowa Środkowa plecionka miedziana

Rezystancja stałoprądowa < 15 Ω/1000 m (RG-59/U)
< 6 Ω/1000 m (RG-11/U)

Impedancja kabla 75 Ω

Klasyfikacja agencji UL

Parametry środowiskowe Zastosowanie zewnętrzne

Temperatura maksymalna > 80 st. C

Źródła Belden 9259
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5.3 Wymagania dla kabli alarmowych
W zespole zacisków modelu EX65 znajduje się jedno wyjście alarmowe.

5.4 Wymagania dla kabla światłowodowego
Część modeli kamery EX65 umożliwia przesyłanie sygnału wizyjnego za pośrednictwem 
analogowego światłowodu wielomodowego, który zastępuje kabel koncentryczny.

Maks. średnica 
przewodu 

AWG 22–28 dla plecionki i drutu pełnego

Przełączanie przekaźnika 
wyjścia alarmowego

Napięcie maks. 30 VAC lub +40 VDC. Maksymalne obciążenie 
ciągłe 0,5 A, 10 VA.

Światłowód wielomodowy

Typ światłowodu 50 / 125 µm, 62,5 / 125 µm, niskostratny światłowód 
wielomodowy

Maksymalna długość 4 km

Szerokość pasma 
sygnału wizyjnego

5 Hz–10 MHz

Długość fali 850 nm

Wymagania Odbiornik światłowodowy Bosch LTC 4642 przy sterowniku 
końcowym systemu

Złącze zaciskowe ST
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5.5 Łączenie urządzeń
Połączenia zostały przedstawione na poniższej ilustracji:

Illustracja 5.1 Złącza kabli w kamerze EX65

1. Korzystając z dostarczonego klucza imbusowego, poluzować wkręty ustalające na tylnej 
zaślepce. Korzystając z dostarczonego narzędzia wielofunkcyjnego, poluzować tylną 
zaślepkę. Aby uniknąć uszkodzenia pierścienia o-ring, na każde pół obrotu w lewo 
wykonywać ćwierć obrotu w prawo (patrz ilustracja Rysunek 5.2 poniżej).
Uwaga: Upuszczenie zaślepki może spowodować uszkodzenie jej gwintów, należy więc 
zachować ostrożność.

Illustracja 5.2 Zdejmowanie zaślepki za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego

1 Zaciski kabla zasilania i kabli wyjść alarmowych
2 Korzystanie z kamery w pomieszczeniach. NIE PODŁĄCZAĆ kabli do tych zacisków
3 Zasilanie (12–24 VDC/12–24 VAC)
4 Zasilanie (12–24 VDC/12–24 VAC)
5 Wyjście alarmowe
6 Wyjście alarmowe
7 Złącze BNC lub złącze światłowodowe ST (zależnie od modelu)

UWAGA! 
Połączenia z blokiem zacisków należy wykonywać do zacisków po lewej stronie. Nie podłączać 
przewodów do zacisków po prawej stronie bloku.
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2. Odkręcić ręką tylną zaślepkę.
3. Przeciągnąć kable zasilania, alarmowe (jeśli są używane) i wizyjne przez dowolne z 

czterech przepustów 3/4".
4. Jeden przewód kabla zasilającego podłączyć do zacisku 3, a drugi do zacisku 4.

Uwaga: Polaryzacja podłączenia kabla do zacisków nie ma znaczenia.

5. Kable wyjść alarmowych podłączyć do zacisków 5 i 6.
6. W przypadku modeli przesyłających standardowy sygnał wizyjny należy podłączyć kabel 

koncentryczny ze złączem męskim BNC do zacisku 7. 
Uwaga: Wśród akcesoriów opcjonalnych znajduje się adapter UTP (VDA-455UTP) 
umożliwiający podłączenie skrętki nieekranowanej sygnału wizyjnego do złącza BNC.

7. W przypadku modeli przesyłających sygnał wizyjny za pośrednictwem światłowodu 
należy podłączyć zakończony światłowód do żeńskiego złącza ST. 

8. Przed ponownym założeniem tylnej zaślepki należy sprawdzić, czy pierścień o-ring i 
gwinty są czyste i nasmarowane. Zaślepkę dokręcić narzędziem wielofunkcyjnym z 
zestawu. Upewnić się, że pierścień o-ring jest prawidłowo ułożony. Po dokręceniu należy 
sprawdzić, czy między zaślepką a korpusem obudowy nie ma szczeliny.

9. Korzystając z dostarczonego klucza imbusowego, dokręcić wkręty ustalające na tylnej 
zaślepce.
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6 Konfiguracja
Regulacja obiektywu kamery
W celu wyregulowania obiektywu należy zdjąć przednią zaślepkę. W celu ułatwienia dostępu 
do elementów regulacji obiektywu konieczne może być także wymontowanie zespołu 
wewnętrznego wspornika.
Regulację kamery można przeprowadzić zdalnie, za pośrednictwem interfejsu Bilinx i kabla 
koncentrycznego lub bezpośrednio, wymontowując z kamery zespół wewnętrznego 
wspornika. Gdy komunikacja Bilinx jest aktywna, przyciski na kamerze są zablokowane. Aby 
uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Punkt 8 Obsługa, Strona 27.
1. Korzystając z dostarczonego klucza imbusowego, poluzować wkręt ustalający na 

przedniej zaślepce.
Uwaga: Upuszczenie zaślepki może spowodować uszkodzenie gwintów, więc należy 
zachować ostrożność.

2. Korzystając z dostarczonego narzędzia wielofunkcyjnego, poluzować przednią zaślepkę. 
Aby uniknąć uszkodzenia pierścienia o-ring, na każde pół obrotu w lewo wykonywać 
ćwierć obrotu w prawo.

3. Odkręcić ręką przednią zaślepkę. W celu łatwiejszego zdjęcia przedniej zaślepki może być 
konieczny demontaż osłony przeciwsłonecznej.

4. Regulacja obiektywu i dostęp do przycisków menu kamery Dinion:
a. Korzystając z dołączonego narzędzia wielofunkcyjnego, poluzować trzy śruby 

(element 1 poniżej) mocujące zespół wewnętrznego wspornika.
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b. Wyciągnąć zespół z obudowy.

Illustracja 6.1 Kamera po wyjęciu z obudowy

5. Poluzować wkręty ustalające obiektywu, aby umożliwić wyregulowanie ostrości i 
powiększenia.

6. Ostrość obrazu reguluje się wkrętem ustalającym z oznaczeniem N <— —> ∞.
– Obrócić wkręt w lewo w celu zmiany ostrości w kierunku (N) (near - blisko) 

(zbliżenie).
– Obrócić wkręt w prawo w celu zmiany ostrości w stronę (F) (far - daleko) / 

nieskończoność (∞) (oddalenie).
7. Wkręt z oznaczeniem T <— —> W pozwala wyregulować ustawienie teleobiektywu lub 

obiektywu szerokokątnego.
– Obrócić w lewo, aby uzyskać długość ogniskowej odpowiadającą teleobiektywowi 
– Obrócić w prawo, aby uzyskać długość ogniskowej odpowiadającą obiektywowi o 

szerszym kącie widzenia.
8. Po zakończeniu ustawiania ostrości należy dokręcić wkręty ustalające obiektywu.
9. Aby wprowadzić dokładniejsze ustawienia przy użyciu menu głównego kamery Dinion 2X, 

patrz Punkt 8 Obsługa, Strona 27.
10. Wsunąć zespół wewnętrznego wspornika z powrotem do obudowy kamery i upewnić się, 

czy zatrzasnął się we właściwym położeniu w jej tylnej części. Wspornik nie może się 
obracać, a kamera musi być dokładnie wypoziomowana.

11. Kluczem 10 mm dokręcić trzy (3) wkręty, aby zamocować zespół wewnętrznego 
wspornika.

12. Przed ponownym założeniem przedniej zaślepki należy sprawdzić, czy pierścień o-ring i 
gwinty są czyste i nasmarowane. Zaślepkę dokręcić narzędziem wielofunkcyjnym z 
zestawu. Upewnić się, że pierścień o-ring jest ułożony właściwie. Po dokręceniu należy 
sprawdzić, czy między zaślepką a korpusem obudowy nie ma szczeliny.

13. Korzystając z dostarczonego klucza imbusowego, dokręcić wkręt ustalający na przedniej 
zaślepce.

1 Zespół wewnętrznego wspornika
2 Kamera Dinion 2X
3 Przyciski menu Dinion
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7 Montaż

7.1 Montaż kamery EX65
Należy przestrzegać wszelkich lokalnych zasad dotyczących okablowania i instalacji obudów 
do obszarów zagrożonych eksplozją.

Należy przestrzegać następujących wytycznych w zakresie instalacji:
– Umieścić kamerę w miejscu, w którym nie będzie ona narażona na celowe ani 

przypadkowe zakłócanie jej działania.
– Wybrać osprzęt i powierzchnię do montażu, które utrzymają łączny ciężar urządzeń w 

zakresie przewidywanych wibracji i temperatur. 
– Zamocować wszystkie kable.

Kamerę EX65 można zamontować do kompatybilnego wspornika Bosch (śrubami M6) lub 
dowolnego specjalnie przygotowanego wspornika (śrubami M6 lub 1/4"-20). Upewnić się, że 
przygotowany wspornik może utrzymać co najmniej trzykrotność wagi całego systemu. 
Schemat otworów w szynie przedstawiono poniżej na ilustracji Rysunek 7.1.

Illustracja 7.1 Widok od spodu z szyną montażową

1. Wybrać powierzchnię do montażu i w razie potrzeby przygotować ją poprzez wstępne 
nawiercenie i nagwintowanie trzech otworów M6 x 1,0 x 20 mm o środkach 
rozstawionych o 30 mm i ustawionych w linii, której przedłużenie jest ustawione w osi z 
żądanym przedmiotem dozoru (patrz Rysunek 7.1).

2. Wybrać trzy śruby M6 x 1,0 x 16 mm ze stali nierdzewnej z podkładkami 
zabezpieczającymi i upewnić się, że powierzchnia do montażu oraz gwinty śrub są czyste.

3. Opcjonalnie, na śruby można zgodnie z zaleceniami producenta nanieść kilka kropel kleju 
do gwintów o średniej sile wiązania.

4. Zamocować szynę (element 1, patrz Rysunek 7.1) do powierzchni montażu za pomocą 
śrub M6 x 1,0 x 16 mm i podkładek zabezpieczających, przykręcając je kluczem 10 mm 
lub narzędziem wielofunkcyjnym z zestawu. Nie należy dokręcać ich do końca.

UWAGA! 
Należy upewnić się, czy w wybranym miejscu nie ma zagrożenia uderzeniem przez spadające 
obiekty, przypadkowym kontaktem z ruchomymi przedmiotami lub przypadkowym 
zakłócaniem pracy urządzenia przez pracowników. Należy przestrzegać wszystkich przepisów 
budowlanych, które mają zastosowanie.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4
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5. Korzystając z klucza 10 mm lub narzędzia wielofunkcyjnego z zestawu, lekko poluzować 
sześć śrub M6 na obu końcach szyny montażowej i dokonać korekty kierunku ustawienia 
kamery EX65, tak aby wskazywała punkt lub obiekt będący przedmiotem dozoru (patrz 
grafika poniżej).

6. Dokręcić wszystkie śruby montażowe momentem między 4,1 a 6,8 Nm.
7. Podłączyć kable zgodnie z objaśnieniami w sekcji Punkt 5 Połączenia, Strona 19, 

przestrzegając wszelkich miejscowych przepisów w zakresie urządzeń do miejsc 
zagrożonych wybuchem.

8. Kabel uziemiający znajdujący się u dołu obudowy podłączyć do odpowiedniego 
uziemionego materiału (uziemionego przepustu lub przewodu uziemiającego).

7.2 Montaż osłony przeciwsłonecznej
1. Wyrównać otwory montażowe osłony przeciwsłonecznej względem nagwintowanych 

otworów w obudowie urządzenia EX65.
2. Dołączone do zestawu śruby M4 przełożyć przez otwory w osłonie przeciwsłonecznej i 

włożyć w otwory w obudowie urządzenia, a następnie dokręcić je palcami.
3. Dokręcić śruby momentem 2 Nm za pomocą klucza 7 mm lub narzędzia wielofunkcyjnego 

dołączonego do zestawu.
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8 Obsługa
Kamera zapewnia standardowo optymalny obraz bez potrzeby dokonywania regulacji. W 
szczególnych okolicznościach można skorzystać z zaawansowanych opcji konfigurowania, 
które są dostępne w menu. Zmiany wykonane przez użytkownika są od razu wprowadzane, 
dzięki czemu można łatwo porównać dwa zestawy ustawień.

8.1 Menu

8.1.1 Menu najwyższego poziomu
Istnieją dwa menu górnego poziomu: Main (Główne) i Install (Instalacja). Oba zawierają 
funkcje, które można wybierać bezpośrednio, oraz podmenu pozwalające na bardziej 
szczegółowe konfigurowanie. Menu Main (Główne) umożliwia wybranie oraz skonfigurowanie 
funkcji poprawiających jakość obrazu. Menu Install (Instalacja) pozwala wprowadzić 
ustawienia instalacyjne. Aby uzyskać dostęp do tych menu, należy wykonać poniższe 
czynności.
1. Otworzyć klapkę z boku kamery. 

2. Odblokować przycisk blokujący przetwornik CCD.

3. Odnaleźć pięć przycisków nawigacyjnych umieszczonych pod boczną klapką.

Illustracja 8.1 Klawiatura do zaawansowanej konfiguracji kamery

Przycisk Opis
1 Przycisk w górę
2 Przycisk w prawo
3 Przycisk w dół
4 Przycisk w lewo
5 Przycisk menu/wyboru (środkowy)

Bosch

Bosch
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4. Przejść do odpowiedniego menu:
– Aby przejść do menu głównego, nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk przez 

mniej niż 1 sekundę. Na monitorze zostanie wyświetlone menu Main (Główne). Jeśli 
zmiany nie są zadowalające, możliwe jest przywrócenie wartości domyślnych dla 
każdego trybu.

– Aby przejść do menu Install (Instalacja), nacisnąć i przytrzymać środkowy klawisz 
przez ponad 2 sekundy.

8.1.2 Przyciski nawigacji po menu
Do poruszania się po systemie menu służy pięć przycisków.
– Do przewijania menu używać przycisków w górę lub w dół.
– Przyciski w lewo i w prawo służą do wyboru opcji lub ustawiania parametrów.
– Gdy menu jest otwarte, naciśnięcie przycisku menu/wyboru dwukrotnie w krótkim 

odstępie czasu pozwala przywrócić fabryczną wartość domyślną wybranej pozycji.
– Aby zamknąć wszystkie menu jednocześnie, należy przytrzymać wciśnięty przycisk menu/

wyboru, aż wyświetlane menu zostanie zamknięte, lub kilkakrotnie wybierać opcję Exit 
(Wyjdź)

Niektóre menu są zamykane automatycznie po upływie 2 minut; inne należy zamknąć ręcznie.

8.2 Tryby fabryczne
Konfigurowanie upraszcza sześć trybów fabrycznych z ustawieniami. W podmenu Install/Mode 
(Instalacja/Tryb) można wybrać jeden z sześciu trybów. Dostępne są następujące tryby:
1. 24-hour (24-godzinny)

Domyślny tryb instalacji zapewniający stabilne obrazy przez całą dobę. Ustawienia te są 
zoptymalizowane pod kątem instalacji zaraz po rozpakowaniu.

2. Traffic (Ruch)
Przechwytywanie szybko poruszających się obiektów przy użyciu domyślnej migawki przy 
zmiennym oświetleniu.

3. Low light (Słabe oświetlenie)
Dzięki funkcji AGC i SensUp podnosi jakość obrazów wykonanych przy słabym 
oświetleniu.

4. Smart BLC (Inteligentna kompensacja tła)
Ustawienia zoptymalizowane na przechwytywanie szczegółów przy wysokim kontraście i 
w warunkach bardzo dużego lub słabego oświetlenia.

5. Low noise (Redukcja szumów)
Redukcja szumów na obrazie dzięki funkcjom poprawiającym jakość. Funkcja przydatna w 
przypadku cyfrowych rejestratorów wizyjnych lub sieciowych systemów zapisu z 
odświeżaniem warunkowym ze względu na redukcję szumów ograniczającą ilość 
wymaganej pamięci.

6. Analog systems (Systemy analogowe)
Z trybu tego należy korzystać, gdy kamera jest dołączona do w pełni analogowego 
systemu (np. krosownicy z magnetowidem) lub do monitora kineskopowego. Tryb ten 
jest przydatny do oceny i prezentacji kamery, gdy jest ona podłączona bezpośrednio do 
monitora kineskopowego.
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8.3 Komunikacja przy sterowaniu kamerą (Bilinx)
Ta kamera jest wyposażona w nadajnik-odbiornik komunikacji po kablu koncentrycznym 
(nazywanej też Bilinx). W połączeniu z modułem interfejsu VP-CFGSFT nastawy kamery mogą 
być konfigurowane z dowolnego punktu kabla koncentrycznego. Wszystkie menu pozwalające 
w pełnym zakresie sterować kamerą są dostępne zdalnie. Ten sposób komunikacji umożliwia 
również zablokowanie przycisków na kamerze. Aby uniknąć przerwania komunikacji z 
zainstalowaną kamerą, opcja Communication On/Off (Wł./Wył. komunikacji) nie jest 
dostępna podczas zdalnego sterowania. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie za pomocą 
przycisków sterujących w kamerze. Komunikacja Bilinx może zostać wyłączona tylko przy 
użyciu przycisków kamery.

Zablokowane przyciski kamery
Gdy komunikacja Bilinx jest aktywna, przyciski na kamerze są zablokowane. 
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8.4 Struktura menu głównego

8.4.1 Podmenu Mode (Tryb)

Element Wybrana 
opcja

Opis

Mode (Tryb) Podmenu Umożliwia wybór 1 z 6 trybów pracy

ALC (Automatyczna 
przysłona)

Podmenu Dostęp do menu regulacji poziomu sygnału 
wizyjnego 

Shutter/AGC (Migawka/
automatyczna regulacja 
wzmocnienia)

Podmenu Dostęp do menu nastaw migawki / 
automatycznej regulacji 

Day/Night (Dzień/noc) Podmenu Funkcja dualna oferuje tryb kolorowy/
monochromatyczny

Enhance / Dynamic Engine 
(Korekta/Mechanizm 
dynamiczny)

Podmenu Poprawa jakości obrazu i wydajności

Color (Kolor) Podmenu Balans bieli i odwzorowanie kolorów

VMD (Wizyjna detekcja 
ruchu)

Podmenu Wizyjna detekcja ruchu

Element Wybrana opcja Opis

Mode (Tryb) 1 do 6 Wybór trybu działania

Mode ID 
(Identyfikator 
trybu)

Alphanumeric 
(Alfanumeryczn
y) 

Nazwa trybu (maksymalnie 11 znaków)

Copy active 
mode (Kopiuj 
aktywny tryb)

Numery 
dostępnych 
trybów

Kopiuje ustawienia bieżącego trybu do trybu o 
wybranym numerze.

Default mode 
(Tryb domyślny)

Podmenu Przywraca fabryczne ustawienia domyślne kamery.

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.
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8.4.2 Podmenu ALC (Automatyczna przysłona)

Element Wybrana 
opcja

Opis

ALC level 
(Poziom 
automatycznej 
przysłony)

-15 do +15 Wybór zakresu, w którym będzie działać funkcja ALC. 
Wartość dodatnią stosuje się w warunkach słabego 
oświetlenia; wartość ujemna jest bardziej przydatna w 
bardzo jasnym otoczeniu.
Regulacja ustawień ALC może poprawić rejestrację sceny, 
jeśli włączono funkcję (inteligentnej) kompensacji tła.

Peak/average 
(Wartość 
szczytowa/
średnia)

-15 do +15 Reguluje balans pomiędzy szczytowym i średnim 
wysterowaniem sygnału wizyjnego. Ujemna wartość 
nadaje wyższy priorytet średnim poziomom naświetlenia; 
dodatnia wartość nadaje wyższy priorytet skrajnym 
poziomom naświetlenia. Obiektyw z przysłoną sterowaną 
sygnałem wizyjnym: najlepsze rezultaty zapewnia 
ustawienie średniego poziomu (wartości skrajne mogą 
powodować poruszenia).

ALC speed 
(Prędkość 
automatycznej 
przysłony)

Slow (Wolno), 
medium 
(Średnio), 
fast (Szybko)

Regulacja szybkości działania pętli ALC. W przypadku 
większości scen należy pozostawić wartość domyślną.

DVR/IP Encoder 
(DVR/Nadajnik 
IP)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

On (Wł.) - sygnał kamery jest optymalizowany pod kątem 
połączenia z cyfrowym rejestratorem wizyjnym lub 
nadajnikiem sieciowym w celu zrekompensowania metod 
kompresji.
Off (Wył.) - sygnał kamery jest optymalizowany pod kątem 
połączenia z systemem analogowym (krosownica lub 
monitor).

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.
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8.4.3 Podmenu Shutter/AGC (Migawka/AGC)

Element Wybrana opcja Opis

Shutter 
(Migawka)

AES (Migawka 
automatyczna), FL 
(Bez migotania), Fixed 
(Stała)

AES (migawka automatyczna) – kamera 
automatycznie dobiera optymalną prędkość 
migawki.
FL (Bez migotania) – tryb ten pozwala uniknąć 
zakłóceń pochodzących ze źródeł światła 
(zalecany wyłącznie z obiektywami z przysłoną 
sterowaną sygnałem wizyjnym lub napięciem 
DC).
FIXED (STAŁA) – umożliwia zdefiniowanie 
prędkości przez użytkownika.

Default (AES) 
shutter 
(Domyślna 
migawka 
elektryczna) 
lub
Fixed shutter 
(Stała migawka)

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

W trybie AES (Migawka automatyczna) kamera 
utrzymuje wybraną prędkość migawki, dopóki 
poziom oświetlenia sceny jest wystarczająco 
wysoki.
W trybie Fixed (Stała) należy wybrać prędkość 
migawki.

Rzeczywiste 
ustawienie 
migawki

Wyświetla rzeczywistą wartość migawki z kamery, 
aby ułatwić porównanie poziomów oświetlenia i 
optymalizację prędkości migawki podczas 
konfigurowania.

Gain control 
(Regulacja 
wzmocnienia)

On (Wł.), Fixed (Stała) On (Wł.) – w trybie automatycznej regulacji 
wzmocnienia kamera automatycznie ustawia 
wzmocnienie na najniższą możliwą wartość 
wymaganą do uzyskania obrazu dobrej jakości.
Fixed (Stała) – ustawiana jest stała wartość AGC.

Maximum AGC 
(Maksymalna 
AGC)
lub
Fixed AGC 
(Stała AGC)

0 do 30 dB Wybór maksymalnej wartości wzmocnienia 
podczas działania funkcji AGC.
Wybór ustawienia wzmocnienia w przypadku 
wybrania stałego wzmocnienia (0 oznacza brak 
wzmocnienia).

Actual AGC 
(Rzeczywista 
ARW)

Wyświetla rzeczywistą wartość automatycznej 
regulacji wzmocnienia z kamery, aby ułatwić 
porównanie poziomu wzmocnienia z poziomami 
oświetlenia i jakością obrazu.
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8.4.4 Podmenu Day/Night (Dzień/noc)

SensUp 
Dynamic

Off (Wył.), 2x, 3x, …, 
10x

Wybór współczynnika, o który ma być 
podniesiona czułość kamery.
Jeśli funkcja jest włączona, na obrazie mogą 
pojawić się szumy lub plamki. Są to normalne 
objawy przy pracy kamery. Funkcja ta może 
powodować rozmycie obiektów będących w 
ruchu.

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.

Element Wybrana opcja Opis

Element Wybrana 
opcja

Opis

Day/Night 
(Dzień/noc)

Auto, Color 
(Kolor), 
Monochrome 
(Monochroma
tyczny)

Auto – kamera włącza i wyłącza filtr podczerwieni w 
zależności od poziomu oświetlenia sceny.
Monochrome (Monochromatyczny) – filtr podczerwieni 
nie jest aktywny, co zapewnia pełną czułość w 
podczerwieni. 
Color (Kolor) – kamera zawsze emituje sygnał kolorowy, 
niezależnie od poziomów oświetlenia. 

Switch level 
(Poziom 
przełączania)

-15 do +15 Ustawia poziom sygnału wizyjnego w trybie 
automatycznym, przy którym kamera przełącza się na tryb 
monochromatyczny. 
Niska (ujemna) wartość oznacza, że kamera będzie 
przełączana na tryb monochromatyczny przy niższym 
poziomie oświetlenia. Wysoka (dodatnia) wartość 
oznacza, że kamera będzie przełączana na tryb 
monochromatyczny przy wyższym poziomie oświetlenia.

Priority 
(Priorytet)

Motion 
(Ruch), Color 
(Kolor)

W trybie automatycznym (AUTO):
Color (Kolor) – kamera wyświetla obraz kolorowy tak 
długo, jak długo pozwala na to poziom oświetlenia.
Motion (Ruch) – kamera dostarcza obraz pozbawiony 
rozmycia wywołanego ruchem tak długo, jak pozwala na 
to poziom oświetlenia (przełącza się na tryb 
monochromatyczny wcześniej niż w przypadku priorytetu 
Color).
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8.4.5 Podmenu Enhance / Dynamic Engine (Korekta/Mechanizm dynamiczny)

IR contrast 
(Kontrast w 
podczerwieni)

Enhanced 
(Rozszerzony)
, Normal 
(Normalny)

Enhanced (Rozszerzony) – kamera optymalizuje kontrast 
w zastosowaniach o wysokim natężeniu promieniowania 
podczerwonego. Tryb ten należy wybrać w przypadku 
źródeł światła podczerwieni (od 730 do 940 nm) i scen z 
trawą i zielonym listowiem.
Normal (Normalny) – kamera optymalizuje obraz w trybie 
monochromatycznym przy oświetleniu światłem 
widzialnym.

Color burst 
(mono) 
(Rozdzielanie 
kolorów 
(mono))

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Off (Wył.) – rozdzielanie kolorów w sygnale wizyjnym jest 
wyłączone w trybie monochromatycznym.
On (Wł.) – rozdzielanie kolorów jest aktywne nawet w 
trybie monochromatycznym (wymagane przez niektóre 
cyfrowe rejestratory wizyjne i nadajniki sieciowe).

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.

Element Wybrana 
opcja

Opis

Element Wybrana 
opcja

Opis

Dynamic Engine 
(Mechanizm 
dynamiczny)

Off (Wył.), XF-
DYN, 2X-
DYN*, 
SmartBLC

Off (Wył.): – wyłączone zostaną wszystkie automatyczne 
funkcje poprawy szczegółów sceny i poprawy jakości 
obrazu (zalecane tylko w przypadku testowania).
XF-DYN: – włączone zostanie dodatkowe przetwarzanie 
wewnętrzne kompensujące niski poziom oświetlenia (np. 
ruch itp.).
2X-DYN: – funkcja 2X-Dynamic umożliwia podwójną w 
stosunku do funkcji XF-DYN ekspozycję czujników. W 
przypadku trudnych warunków oświetleniowych obraz 
tworzony jest z pikseli każdej z ekspozycji w celu 
uzyskania większej ilości szczegółów (z funkcji 2X-DYN 
warto korzystać, gdy nie jest wymagana funkcja 
SmartBLC).
SmartBLC: – umożliwia automatyczne definiowanie 
obszaru funkcji kompensacji tła i współczynnika korekty. 
Kamera dynamicznie dostosowuje te wartości w 
przypadku zmiany warunków oświetleniowych. Zawiera 
wszystkie zalety opcji 2X-DYN.

Autoblack 
(Automatyczny 
poziom czerni)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Włączenie automatycznego poziomu czerni umożliwia 
automatyczną poprawę widoczności szczegółów nawet 
przy niepełnym zakresie kontrastu sceny ze względu na 
mgłę, dym itp.
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Black level 
(Poziom czerni)

-50 do +50 Regulacja przesunięcia poziomu czerni.
Niska (ujemna) wartość sprawia, że poziom jest 
ciemniejszy. Wysoka (dodatnia) wartość sprawia, że 
poziom jest jaśniejszy, co może uwydatnić więcej 
szczegółów w ciemniejszych obszarach.

Sharpness 
(Ostrość)

-15 do +15 Reguluje ostrość obrazu. 0 odpowiada ustawieniu 
domyślnemu.
Niska (ujemna) wartość sprawia, że obraz jest mniej ostry. 
Zwiększenie ostrości uwydatnia więcej szczegółów. 
Większa ostrość może poprawić jakość obrazu tablic 
rejestracyjnych, rysów twarzy oraz krawędzi niektórych 
powierzchni.

Dynamic noise 
reduction 
(Dynamiczna 
redukcja 
szumów)

Auto, Off 
(Wył.)

W trybie AUTO kamera automatycznie obniża poziom 
szumów na obrazie.
Funkcja ta może powodować rozmycie obrazu w 
przypadku poruszających się wyjątkowo szybko obiektów, 
które znajdują się dokładnie naprzeciw kamery. Aby 
poprawić ten efekt, należy poszerzyć pole widzenia lub 
wybrać opcję Off (Wył.).

Peak White 
Invert 
(Odwrócenie 
wartości 
szczytowej bieli)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Mechanizm odwracania szczytowych wartości bieli 
pozwala zredukować odbicia powodowane przez ekrany 
monitorów kineskopowych i LCD. 
W zastosowaniach z systemami ANPR/LPR pozwala 
zredukować poświatę pochodzącą od reflektorów (należy 
wykonać próbę na miejscu, aby upewnić się, że daje 
korzystny efekt i nie przeszkadza operatorom systemu 
monitorowania).

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.

Element Wybrana 
opcja

Opis
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8.4.6 Podmenu Color (Kolor)

Element Wybrana 
opcja

Opis

White balance 
(Balans bieli)

ATW 
(Automatyczn
e śledzenie 
balansu), 
AWBhold 
(Wstrzymanie 
balansu bieli), 
Manual 
(Ręcznie)

ATW (Automatyczne śledzenie balansu) – automatyczne 
śledzenie balansu bieli umożliwiające kamerze ciągłą 
regulację w celu uzyskania optymalnego odtwarzania 
kolorów. 
AWBhold (Wstrzymanie balansu bieli) – ustawienie 
powoduje wstrzymanie funkcji automatycznego balansu 
bieli i zapis ustawień kolorów. 
Manual (Ręcznie) – wzmocnienie sygnału składowej 
czerwonej, zielonej i niebieskiej można ustawiać ręcznie w 
celu uzyskania żądanego położenia.

Speed 
(Prędkość)

Fast (Szybko), 
Medium 
(Średnio), 
Slow (Wolno)

Reguluje prędkość sterowania balansem bieli. 

Red gain 
(Wzmocnienie 
składowej 
czerwonej)

-5 do +5

-50 do +50

ATW (Automatyczne śledzenie balansu) i AWBhold 
(Wstrzymanie balansu bieli) – regulacja wzmocnienia 
składowej czerwonej w celu optymalizacji punktu bieli.
Manual (Ręcznie) – regulacja wzmocnienia składowej 
czerwonej

Blue gain 
(Wzmocnienie 
składowej 
niebieskiej) 

-5 do +5

-50 do +50

ATW (Automatyczne śledzenie balansu) i AWBhold 
(Wstrzymanie balansu bieli) – regulacja wzmocnienia 
składowej niebieskiej w celu optymalizacji punktu bieli.
Manual (Ręcznie) – regulacja wzmocnienia składowej 
niebieskiej.

Green gain 
(Wzmocnienie 
składowej 
zielonej) 

-50 do +50 Manual (Ręcznie) – regulacja wzmocnienia składowej 
zielonej.

Saturation 
(Nasycenie)

-15 do +5 Reguluje nasycenie kolorów Ustawienie -15 daje obraz 
monochromatyczny. 

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.
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8.4.7 Podmenu VMD (Wizyjna detekcja ruchu)

Wybór obszaru dla maski wizyjnej detekcji ruchu 
Aby skonfigurować obszar dla maski wizyjnej detekcji ruchu, należy otworzyć menu obszaru, 
wybierając opcję VMD Area (Obszar wizyjnej detekcji ruchu) z menu VMD (Wizyjna detekcja 
ruchu). Po otwarciu menu Area (Obszar) zostanie wyświetlony bieżący obszar, którego górny 
lewy róg będzie migał. Migający róg obrazu można teraz przesuwać przy użyciu przycisków 
strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo. Aby przenieść migający kursor do przeciwnego rogu, 
który jest teraz ruchomy, nacisnąć przycisk wyboru. Ponowne naciśnięcie przycisku wyboru 
pozwala ustalić obszar i opuścić menu obszaru.
Dostępny jest jeden programowalny obszar wizyjnej detekcji ruchu.

Uwaga:
Gdy funkcja wizyjnej detekcji ruchu jest aktywna, naturalne zmiany oświetlenia lub czynniki 
środowiskowe mogą wywołać fałszywy alarm. Z tego powodu nie zaleca się podłączania 
wyjścia alarmowego wyzwalanego wykryciem ruchu do monitorowanego systemu alarmowego 
z uwagi na utrudnienia związane z fałszywymi alarmami.

Element Wybrana 
opcja

Opis

VMD (Wizyjna 
detekcja ruchu)

Off (Wył.), 
Silent (Cichy), 
OSD (Menu 
ekranowe)

Off (Wył.) – Wizyjna detekcja ruchu (VMD) jest wyłączona.
Silent (Cichy) – ruch na wizji generuje cichy alarm.
OSD (Menu ekranowe) – ruch na wizji generuje tekstowy 
komunikat alarmowy na ekranie.

VMD area 
(Obszar VMD)

Podmenu Wejście do menu umożliwiającego zdefiniowanie obszaru 
detekcji.

Motion indicator 
(Wskaźnik 
ruchu)

Wskazuje szczytowy ruch w zaznaczonym obszarze. Aby 
zresetować, należy nacisnąć prawy, lewy lub środkowy 
przycisk nawigacyjny.

VMD sensitivity 
(Czułość VMD)

Ustawienie żądanego poziomu czułości wykrywania ruchu. 
Im dłuższy biały pasek, tym większy ruch jest wymagany, 
aby aktywować alarm wizyjnej detekcji ruchu. Ruch 
powyżej tego poziomu aktywuje alarm.

OSD alarm text 
(Tekst alarmowy 
menu 
ekranowego)

Alphanumeric 
(Alfanumerycz
ny)

Tekst komunikatu ekranowego wyświetlanego na ekranie 
(maksymalnie 16 znaków).

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu głównego.



38 pl | Obsługa Kamera do obszarów zagrożonych
eksplozją EX65

F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

8.5 Struktura menu Install (Instaluj)

Element Wybrana 
opcja

Opis

Language (Język) Podmenu Wybór języka menu ekranowego (OSD)

Lens Wizard 
(Asystent 
optymalizacji 
obiektywu)

Podmenu Wybrać w celu optymalizacji tylnej płaszczyzny 
ogniskowania obiektywu.

Synchronization 
(Synchronizacja)

Podmenu Ustawienie parametrów synchronizacji

Alarm I/O (We/wy 
alarmowe)

Podmenu Programowanie funkcji wejścia i wyjścia alarmowego.

Connections 
(Połączenia)

Podmenu Parametry połączenia

Test signals 
(Sygnały testowe)

Podmenu Wzory i napisy testowe

Camera ID 
(Identyfikator 
kamery)

Podmenu Przejście do podmenu identyfikatora

Privacy masking 
(Maskowanie stref 
prywatności)

Podmenu Konfigurowanie obszaru maskowania

Default ALL 
(Wszystkie 
ustawienia 
domyślne)

Podmenu Przywraca fabryczne ustawienia domyślne wszystkim 
nastawom we wszystkich trybach.
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8.5.1 Podmenu Language (Język)

8.5.2 Podmenu Lens Wizard (Asystent optymalizacji obiektywu)

Element Wybrana opcja Opis

Language 
(Język)

English (Angielski)
Spanish (Hiszpański)
French (Francuski)
German (Niemiecki)
Portuguese (Portugalski)
Polish (Polski)
Italian (Włoski)
Dutch (Holenderski)
Russian (Rosyjski)

Umożliwia wyświetlanie zawartości menu 
ekranowego w wybranym języku.

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).

UWAGA! 
Te opcje są ustawione fabrycznie. Nie ma potrzeby ich dalszego modyfikowania.

Element Wybrana 
opcja

Opis

Lens type (Rodzaj 
obiektywu)

Auto 
(Automatyczn
y), Manual 
(Ręczny), DC-
iris 
(Przesłona 
sterowana 
napięciem 
DC), Video 
(Obraz)

Auto (Automatyczny): - automatyczny wybór rodzaju 
obiektywu.
Tryby Manual (Ręczny), DC-iris (Przesłona sterowana 
napięciem DC), Video (Obraz): wybór odpowiedniego 
rodzaju obiektywu w celu wymuszenia właściwego 
trybu.

Detected 
(Wykryte)

Informuje o rodzaju wykrytego obiektywu, jeśli funkcja 
automatycznego wykrywania obiektywu jest aktywna.

Set backfocus now 
(Ustaw tylną 
płaszczyznę 
ogniskowania)

 Wybranie tej funkcji powoduje całkowite otwarcie 
przysłony. Należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami, aby ustawić tylną płaszczyznę 
ogniskowania pod kątem danego rodzaju obiektywu.
Po ustawieniu ostrości obiekt pozostaje zawsze 
wyraźny, zarówno przy mocnym, jak i słabym 
oświetleniu.
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8.5.3 Podmenu Synchronization (Synchronizacja)

8.5.4 Podmenu Alarm I/O (We/wy alarmowe)

Set LVL (Ustaw 
poziom)

Wyłącznie obiektywy z przysłoną sterowaną sygnałem 
wizyjnym.
Należy wyregulować poziom kontroli obiektywu, aby 
ustawić wskaźnik poziomu detekcji pośrodku (patrz 
poniżej).

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).

Element Wybrana 
opcja

Opis

Element Wybrana 
opcja

Opis

Synchronization 
(Synchronizacja)

Internal 
(Wewnętrzna)
Line lock 
(Siecią 
zasilającą)
HV lock 
(Sygnał HV), 
Genlock

Internal (Wewnętrzna) – uruchomienie własnej 
synchronizacji kamery. 
Line lock (Siecią zasilającą) – synchronizacja kamery z 
siecią zasilającą.
HV lock (Sygnał HV) – synchronizacja kamery z 
sygnałem podawanym na wejście zewnętrznego sygnału 
synchronizacji. 
Genlock – synchronizacja kamery z podnośną.

Horizontal phase 
(Przesunięcie w 
poziomie)

-25 . . 0 . . +25 Reguluje przesunięcie w poziomie.

Subphase 
(Podnośna fazy)

 0, 2 . . . 358 Ustawienie przesunięcia podnośnej fazy.

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).

Element Wybrana 
opcja

Opis

Alarm input 
(Wejście 
alarmowe)

None (Brak), 
high (Wysoki), 
low (Niski)

Wybranie None (Brak) powoduje wyłączenie wejścia 
alarmowego. Wybrać opcję Active-high (Aktywny wysoki) 
lub Active-low (Aktywny niski) dla złącza wejścia 
alarmowego.

Alarm action 
(Działanie 
alarmowe)

None (Brak),
Tryb od 1 do 
6,
Mono

Wybór trybu pracy kamery po uaktywnieniu wejścia 
alarmowego.
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8.5.5 Menu Connections (Połączenia)

Alarm output 
(Wyjście 
alarmowe)

VMD (Wizyjna 
detekcja 
ruchu),
External 
device 
(Urządzenie 
zewnętrzne),
Night mode 
active (Tryb 
nocny 
aktywny), 
Filter toggle 
(Przełączanie 
filtra)

VMD (Wizyjna detekcja ruchu): – zwarcie wyjścia 
przekaźnikowego w przypadku alarmu WDR.
External device (Urządzenie zewnętrzne): – udostępnianie 
wyjścia przekaźnikowego na potrzeby urządzeń 
komunikacji zdalnej.
Night mode active (Tryb nocny aktywny): – zwarcie 
wyjścia przekaźnikowego podczas pracy kamery w trybie 
monochromatycznym.
Filter toggle (Przełączanie filtra): – zwarcie wyjścia 
przekaźnikowego tuż przed ruchem filtra podczerwieni i 
otwarcie po ustabilizowaniu poziomu sygnału wizyjnego 
(od 2 do 3 sekund)

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).

Element Wybrana 
opcja

Opis

Element Wybrana 
opcja

Opis

Sync. input (Wejście 
synchronizacji)

High Z (Wys. 
Z), 75 ohm 
(75 omów)

Wybrać 75 ohm (75 omów), jeśli wejście 
zewnętrznego źródła synchronizacji nie jest 
zakończone w innym miejscu.

Notch filter (Filtr 
zaporowy)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Włączenie lub wyłączenie filtra zaporowego. Filtr 
zaporowy może usunąć prążki mory lub kolorowe 
artefakty wynikające z małych odstępów między 
liniami lub obiektami (np. poziome poprzeczki 
zabezpieczające nad oknami).

Bilinx Comms. 
(Komunikacja Bilinx)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Opcja Off (Wył.) powoduje wyłączenie komunikacji 
Bilinx.

Camera buttons 
(Przyciski kamery)

Enable (Wł.), 
disable (Wył.)

Włączanie lub wyłączanie przycisków kamery.

Kompensacja kabla Off (Wył.), 
Default 
(Domyślnie), 
RG59, RG6, 
Coax12

Funkcja kompensacji kabla pozwala wyeliminować 
wzmacniacze sygnału przy połączeniach kablem 
koncentrycznym o dł. do 1000 m. Aby osiągnąć 
optymalne warunki transmisji, należy wybrać rodzaj 
używanego kabla koncentrycznego lub, jeśli rodzaj nie 
jest znany, wybrać opcję Default (Domyślnie).
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8.5.6 Podmenu Test signal (Sygnał testowy)

Compensation level 
(Poziom 
kompensacji)

0,1,2 . . .+15 Ustawienie poziomu kompensacji kabla

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).

Element Wybrana 
opcja

Opis

Element Wybrana opcja Opis

Show camera ID 
(Pokaż 
identyfikator 
kamery)

Off (Wył.), On 
(Wł.)

Wybranie opcji On (Wł.) powoduje przypisanie 
identyfikatora kamery do sygnału testowego wideo.

Test pattern 
(Wzór testu)

Color bars 100% 
(Paski koloru 
100%), Grayscale 
11-step (11-st. 
szarości), 
Sawtooth 2H 
(Piłokształtny 2H), 
Checker board 
(Szachownica), 
Cross hatch 
(Siatka), 
UV plane 
(Płaszczyzna UV)

Wybrać wymagany wzór testowy, aby usprawnić 
instalację i wyszukiwanie usterek.

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).
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8.5.7 Podmenu Camera ID (Identyfikator kamery)

Element Wybrana opcja Opis

Camera ID 
(Identyfikator 
kamery)

Wprowadzić nazwę kamery o długości 17 znaków. Za 
pomocą przycisków w lewo / w prawo zmienić pozycję 
w ciągu; za pomocą przycisków w górę / w dół wybrać 
znak. Aby wyjść, należy użyć przycisku Select (Wybierz).

Display ID pos. 
(Pozycja 
identyfikatora)

Off (Wył.), Top 
left (Góra po 
lewej), Top 
right (Góra po 
prawej), 
Bottom left 
(Dół po lewej), 
Bottom right 
(Dół po prawej)

Wybrać pozycję identyfikatora kamery na ekranie.

Camera ID 
border 
(Ograniczenie 
ID kamery)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Za identyfikatorem kamery wyświetlona zostanie szara 
ramka ułatwiająca odczytanie identyfikatora.

MAC address 
(Adres MAC)

Wyświetlenie adresu MAC (ustawienie fabryczne, nie 
można wprowadzić zmian).

Ticker bars 
(Paski 
chronometru)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Pasek chronometru nieustannie się przesuwa, 
informując o tym, że obraz jest przekazywany na żywo 
(nie jest zamrożony lub odtwarzany).

Display mode ID 
(Identyfikator 
trybu 
wyświetlania)

Off (Wył.), Top 
left (Góra po 
lewej), Top 
right (Góra po 
prawej), 
Bottom left 
(Dół po lewej), 
Bottom right 
(Dół po prawej)

W wybranym miejscu ekranu wyświetla informację o trybie pracy 

kamery.

EXIT (Wyjdź) Powrót do menu Install (Instaluj).
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8.5.8 Podmenu Privacy masking (Maskowanie stref prywatności)

Wybór obszaru dla maskowania stref prywatności 
Aby skonfigurować obszar dla maskowania stref prywatności, należy otworzyć menu obszaru, 
wybierając opcję Area (Obszar) z menu maskowania stref prywatności. Po otwarciu menu 
Area (Obszar) zostanie wyświetlony bieżący obszar, którego górny lewy róg będzie migał. 
Migający róg obrazu można teraz przesuwać przy użyciu przycisków strzałek w górę, w dół, w 
lewo i w prawo. Aby przenieść migający kursor do przeciwnego rogu, który jest teraz ruchomy, 
nacisnąć przycisk wyboru. Ponowne naciśnięcie przycisku wyboru pozwala ustalić obszar i 
opuścić menu obszaru.
Dostępne są cztery programowalne obszary maskowania prywatności.

8.5.9 Podmenu Defaults (Ustawienia domyślne)

Element Wybrana 
opcja

Opis

Pattern (Wzór) Black 
(Czarny), 
Grey (Szary), 
White (Biały), 
Noise (Szum)

Wybór wzoru wszystkich masek.

Mask (Maska) 1, 2, 3, 4 Istnieją cztery obszary, które można zamaskować.

Active 
(Aktywny)

On (Wł.), Off 
(Wył.)

Włączenie lub wyłączenie każdej z czterech masek.

Window (Okno) Podmenu Otwarcie okna umożliwiającego zdefiniowanie obszaru 
maskowanego.

Element Wybrana 
opcja

Opis

Restore All 
(Przywróć 
wszystkie)

No (Nie), Yes 
(Tak)

Przywrócenie wartości domyślnych (fabrycznych) 
wszystkich ustawień sześciu trybów. Wybrać opcję YES 
(TAK), a następnie nacisnąć przycisk menu/wyboru, aby 
przywrócić wszystkie wartości. 
Po wykonaniu tej operacji wyświetlany jest komunikat 
RESTORED! (PRZYWRÓCONO!).
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9 Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie

9.1 Działanie kamery
Poniższa tabela służy do pomocy w identyfikacji przyczyn błędnego działania urządzenia oraz 
w ich usuwaniu, jeśli jest to możliwe.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Obraz nie jest 
transmitowany do 
zdalnej lokalizacji.

Uszkodzona kamera. Dołączyć do kamery monitor lokalny i 
sprawdzić poprawność działania kamery.

Nieprawidłowe 
połączenia kablowe.

Sprawdzić wszystkie kable, wtyki, styki, 
zaciski oraz połączenia.

Nieprawidłowe 
połączenia kablowe.

Upewnić się, że złącza wideo i 
synchronizacji nie zostały zamienione.
W przypadku korzystania z zasilacza 
upewnić się, że zachowano prawidłową 
polaryzację.

Połączenie nie 
zostało nawiązane, 
obraz nie jest 
transmitowany.

Konfiguracja urządzenia. Sprawdzić wszystkie parametry 
konfiguracyjne.

Nieprawidłowa instalacja. Sprawdzić wszystkie kable, wtyki, styki, 
zaciski oraz połączenia.
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10 Konserwacja

10.1 Naprawa

W urządzeniu EX65 znajduje się pewna liczba części, które może naprawiać użytkownik. Jest 
to tylna i przednia zaślepka, kamera Dinion 2X wraz z obiektywem i uchwyt mocujący. Te 
elementy są dostępne jako części zamienne. W celu uzyskania informacji o ich zakupie należy 
się skontaktować z lokalnym centrum obsługi technicznej.

10.2 Przekazywanie i utylizacja
Urządzenie może być przekazywane wyłącznie z niniejszą instrukcją instalacji i obsługi. 
Urządzenie zawiera materiały niebezpieczne dla środowiska, które muszą być utylizowane w 
sposób zgodny z przepisami. Uszkodzone lub zbędne urządzenia i części powinny być w 
profesjonalny sposób utylizowane lub przekazane do lokalnego punktu zbiórki materiałów 
niebezpiecznych.

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Przed rozpoczęciem prac serwisowych lub demontażu obudowy lub urządzenia należy 
odłączyć zasilanie. Przed odłączeniem zasilania nie wolno demontować tylnej ani przedniej 
zaślepki kamery EX65.

UWAGA! 
W żadnym wypadku nie należy otwierać obudowy kamery Dinion 2X. W urządzeniu nie ma 
części, które może naprawiać użytkownik. Wszystkie czynności konserwacyjne oraz naprawy 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników 
lub specjalistów ds. technologii sieciowych). W razie wątpliwości należy skontaktować się z 
centrum obsługi technicznej sprzedawcy.
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10.3 Demontaż kamery i obiektywu
1. Zdemontować wysuwaną podstawę kamery, wykonując czynności 1-3 przedstawione na 

ilustracji Punkt 6 Konfiguracja, Strona 23.

Illustracja 10.1 Kamera po wyjęciu z obudowy

2. Odłączyć wszystkie przewody w tylnej części kamery.
3. W dolnej części wysuwanej podstawy kamery odszukać śrubę mocującą i wykręcić ją 

śrubokrętem krzyżakowym nr 3. 
4. Zdjąć kamerę z wysuwanej podstawy.
5. Zdjąć obiektyw z kamery.

10.4 Montaż kamery i obiektywu
1. Montaż nowego obiektywu w kamerze.
2. Upewnić się, że kamera i obiektyw są skierowane do przodu oraz ustawione równolegle 

do wysuwanej podstawy.
3. Wkręcić ponownie wkręt montażowy śrubokrętem krzyżakowym nr 3. Dokręcić śrubę 

mocującą kamery momentem 4,5 Nm.
4. Wykonać regulację tylnej płaszczyzny ogniskowania zgodnie z opisem w sekcji 10.5. 

Ponownie podłączyć wszystkie przewody do tylnej części kamery, tak samo, jak były 
podłączone wcześniej.

5. Zamontować wysuwaną podstawę w obudowie, zgodnie z czynnościami 9–12 
przedstawionymi na ilustracji Punkt 6 Konfiguracja, Strona 23.

Numer Opis
1 Zespół wewnętrznego wspornika
2 Kamera Dinion 2X
3 Przyciski menu Dinion
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10.5 Regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania
Aby uzyskać optymalną ostrość obrazu jednocześnie przy wysokim i niskim poziomie 
oświetlenia, konieczne jest przeprowadzenie regulacji tylnej płaszczyzny ogniskowania. Należy 
w tym celu skorzystać z asystenta Lens Wizard. Dzięki temu obserwowany obiekt może 
zawsze pozostawać ostry, nawet przy maksymalnym otwarciu przysłony (np. w nocy). W 
przypadku ustawiania tylnej płaszczyzny ogniskowania dla obiektywu zmiennoogniskowego 
należy uzyskać ostry obraz zarówno dla szerokiego kąta widzenia, jak i dla pozycji 
teleobiektywu, a także dla ogniskowania dalekiego i ogniskowania bliskiego. Podczas regulacji 
tylnej płaszczyzny ogniskowania obiektywu zmiennoogniskowego należy zwrócić uwagę, aby 
obiekt był wyraźnie widoczny w całym zakresie zoomu obiektywu. Aby przeprowadzić 
regulację tylnej płaszczyzny ogniskowania:
1. Otworzyć klapkę z boku kamery.

2. Odblokować przycisk blokujący przetwornik CCD.

3. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk przez ponad dwie (2) sekundy, dopóki nie 
pojawi się menu Install (Instalacja).

4. Wybrać opcję Lens Wizard i przesunąć kursor do opcji Set Back Focus Now (Ustaw tylną 
płaszczyznę ogniskowania).

5. Zmienić ustawienie tylnej płaszczyzny ogniskowania.

6. Zablokować przycisk blokujący tylną płaszczyznę ogniskowania.

7. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk przez ponad dwie (2) sekundy, dopóki nie 
zostaną zamknięte wszystkie menu.

8. Zamknąć pokrywę przycisków z boku kamery.

Bosch

Bosch

Bosch

Bosch
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10.6 Wymiana szyny montażowej
1. Odłączyć zasilanie urządzenia EX65 (opcjonalnie można też odłączyć wszystkie 

przewody).
2. Korzystając z klucza 10 mm lub narzędzia wielofunkcyjnego z zestawu, wykręcić trzy (3) 

śruby M6 mocujące szynę do powierzchni montażu.
3. Umieścić kamerę EX65 w bezpiecznym miejscu.
4. Korzystając z klucza 7 mm lub narzędzia wielofunkcyjnego z zestawu, wykręcić 7 śrub M4 

mocujących szynę do obudowy.
5. Odwracając kolejność czynności, zamontować nową szynę i dokręcić 7 śrub M4 

momentem 2 NM.
6. Zakończyć instalację w sposób opisany w sekcji Punkt 7 Montaż, Strona 25.
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11 Dane techniczne
Dane techniczne – kamera EX65

Parametry elektryczne

Parametry mechaniczne

Model Napięcie znamionowe Częstotliwość znamionowa

VEN-650V05-1A3 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2A3 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

VEN-650V05-1A3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2A3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

VEN-650V05-1S3 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2S3 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

VEN-650V05-1S3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2S3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

Pobór mocy (typowo)

przy 12 VDC 6 W – 10,2 W

przy 24 VAC 9,4 W – 15,7 W

przy 12 VDC z podłączeniem światłowodowym 7,7 W – 11,3 W

przy 24 VAC z podłączeniem światłowodowym 11,3 W – 17,6 W

Przetwornik obrazu 1/3", z wybieraniem międzyliniowym, 
funkcja WDR, podwójna migawka

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

– Kamera 381 mm x 114 mm x 114 mm    

Ciężar

– Stal nierdzewna 12,9 kg

– Aluminium 6,4 kg

Konstrukcja Anodowane aluminium lub stal nierdzewna 316L polerowana 
elektrolitycznie

Wizjer Szkło borokrzemianowe typu „float” o grubości 9 mm

Zakres pochylenia/
obrotu wspornika

Obrót: ±36°
Pochylenie: ±45°
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Obraz

Parametry środowiskowe

Aktywne elementy obrazu

Modele PAL 752 x 582

Modele NTSC 768 x 494

Rozdzielczość pozioma 540 linii TV

Stosunek sygnał / szum >50 dB

Wyjście wizyjne Całkowity sygnał wizyjny 1 Vpp, 75 Ω

Temperatura pracy

– Standardowe1 - Modele aluminiowe -50°C ÷ 60°C
- Modele ze stali nierdzewnej -50°C ÷ 55°C

– z opcjonalnym 
połączeniem 

światłowodowym1

Temperatura 
przechowywania

-55°C ÷ 70°C

Wilgotność podczas pracy Względna od 0% do 100% (z kondensacją, po zamontowaniu 
i uszczelnieniu)

Wilgotność podczas 
przechowywania

Względna od 20% do 98% (bez kondensacji)

1. Czas rozgrzewania w przypadku zimnego startu przy temp. -50°C. 
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Glosariusz

A

AES Automatyczna migawka elektroniczna (patrz Electronic iris (Przysłona elektroniczna)).

Aperture (Apertura)
Wielkość otwarcia przysłony obiektywu, która decyduje o ilości światła padającego na 
przetwornik CCD. Im wyższe są wartości F, tym mniej światła dociera do przetwornika. 
Zwiększenie o jedną wartość F powoduje zmniejszenie ilości światła padającego na 
przetwornik o połowę.

Auto Level Control (ALC) (Automatyczna regulacja przysłony)
Regulacja poziomu sygnału wizyjnego celem uzyskania żądanego poziomu jasności. Regulacja 
może się odbywać elektronicznie lub za pomocą sterowania przysłoną.

Auto White Balance (AWB) (Automatyczny balans bieli)
Funkcja umożliwiająca kamerze automatyczną regulację koloru wyjściowego w celu uzyskania 
naturalnego koloru niezależnie od istniejącego oświetlenia.

AutoBlack (Automatyczny poziom czerni)
Technika zwiększania poziomu sygnału wizyjnego w celu uzyskania pełnej amplitudy, nawet 
jeśli kontrast sceny jest niższy niż pełny zakres (odblaski, zadymienie, mgła itp.). 

AutoIris (Automatyczna przysłona)
Stopień otwarcia przysłony jest regulowany automatycznie, co umożliwia prawidłowe 
oświetlenie przetwornika CCD. W przypadku obiektywu z przysłoną sterowaną napięciem DC 
rozmiarem apertury steruje kamera. Obiektyw z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym 
zawiera wbudowany obwód sterowania.

Automatic Gain Control (AGC) (Automatyczna regulacja wzmocnienia)
Funkcja regulująca wzmocnienie sygnału wizyjnego. Automatyczna regulacja wzmocnienia jest 
używana w warunkach słabego oświetlenia, gdy przysłona jest całkowicie otwarta.

B

Backfocus (Tylna płaszczyzna ogniskowania)
Odległość między płaszczyzną obrazu a tylną częścią obiektywu. Poprawne ustawienie tylnej 
płaszczyzny ogniskowania pozwala zachować ostrość w różnych warunkach.

Bilinx
Protokół komunikacyjny, który umożliwia zdalne sterowanie, konfigurację oraz aktualizację 
oprogramowania układowego przez kabel wizyjny (koncentryczny lub pasywna transmisja po 
skrętce).

Bilinx address (Adres Bilinx)
Adres można ustawić lokalnie przy użyciu narzędzia CTFID (Bilinx Configuration Tool for 
Imaging Devices).
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C

CCD Format (Format przetwornika CCD)
Informuje o wielkości przetwornika użytego w kamerze. Ogólnie, im większy przetwornik, tym 
kamera posiada większą czułość oraz tym lepsza jest jakość obrazu. Format jest podawany w 
calach, np. 1/3 lub 1/2 cala.

Charged Coupled Device (CCD) (Przetwornik CCD)
Przetwornik CCD to półprzewodnikowy przetwornik obrazu stosowany w kamerach CCTV. 
Przetwornik konwertuje energię światła na impulsy elektryczne.

Color Temperature (Temperatura barwowa)
Miara względnej barwy oświetlenia. Stosowana powszechnie w celu określenia korekty 
balansu koloru wymaganego w kamerze w celu osiągnięcia naturalnych kolorów obrazu.

D

Day/Night (infrared sensitive) (Tryb dualny (czułość w podczerwieni))
Kamera, która pracuje w trybie kolorowym, kiedy poziom oświetlenia jest wystarczający (w 
dzień), oraz w trybie ze zwiększoną czułością, kiedy poziom oświetlenia jest niski (w nocy). 
Jest to osiągane przez usunięcie filtra podczerwieni wymaganego do właściwego 
odwzorowania kolorów. Czułość może być jeszcze bardziej zwiększona przez integrację 
pewnej liczby pól w celu poprawienia współczynnika stosunku sygnał / szum (może to 
spowodować rozmycie obiektu w ruchu).

Default Shutter (Domyślna migawka)
Funkcja umożliwiająca ustawienie wysokiej prędkości migawki w celu wyeliminowania 
rozmycia obrazu oraz zapewnienia szczegółowego i wyraźnego obrazu z szybko poruszającymi 
się obiektami, jeśli oświetlenie jest wystarczające. Przy spadku poziomu oświetlenia i braku 
możliwości dokonania innych regulacji, nastawy migawki powracają do wartości 
standardowych w celu zachowania czułości.

Depth of Field (Głębia pola)
Odległość od najbliższego do najdalszego punktu, który jest widoczny z zachowaniem 
ostrości. Im mniejsza apertura, tym większa głębia pola.

Dynamic Noise Reduction (DNR) (Dynamiczna redukcja szumów (DNR))
Cyfrowa technologia przetwarzania sygnału wizyjnego, która dokonuje pomiaru szumów 
(artefaktów) w obrazie i automatycznie je redukuje.

E

Electronic iris (Przysłona elektroniczna)
Przysłona elektroniczna (lub AES, czyli automatyczna migawka elektroniczna) służy do 
regulacji prędkości migawki kamery w celu zrekompensowania zmian oświetlenia. W 
niektórych przypadkach może wyeliminować konieczność stosowania obiektywu z 
automatyczną przysłoną.
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F

F-Number (Wartość F)
Standardowa miara apertury obiektywu, którą jest średnica przysłony podzielona przez 
ogniskową obiektywu. Im mniejsza jest maksymalna apertura (lub wartość F albo przysłona), 
tym więcej światła przechodzi przez obiektyw.

F-Stop Patrz Wartość F

Field of View (Pole widzenia)
Miara obszaru widzialnego w granicach pola widzenia kamery. Im większa jest ogniskowa, tym 
pole widzenia jest mniejsze. Im mniejsza jest ogniskowa, tym pole widzenia jest szersze.

Focal Length (Ogniskowa)
Odległość od centrum optycznego obiektywu do obrazu obiektu zlokalizowanego w 
nieskończonej odległości od obiektywu. Duże wartości ogniskowej dają mniejsze pole 
widzenia (np. efekt teleobiektywu), małe zaś wartości dają szersze pole widzenia.

I

Infrared Illumination (Oświetlenie w podczerwieni)
Promieniowanie elektromagnetyczne (światło) o większej długości fali, niewidocznej dla 
ludzkiego oka. Oświetlenie w podczerwieni jest przydatne po zmierzchu. Urządzenia do 
oświetlenia w podczerwieni występują w postaci lamp z odpowiednimi filtrami, diodami LED 
lub laserami. Przetworniki CCD są mniej czułe na podczerwień niż światło widzialne, ale 
podczerwień może znacznie zwiększyć całkowity poziom oświetlenia, co prowadzi do 
uzyskania znacznie lepszego obrazu przy słabym oświetleniu.

IRE (Institute of Radio Engineers)
Miara amplitudy sygnału wizyjnego, który dzieli obszar od dołu sygnału szczytowego poziomu 
bieli na 140 równych jednostek. 140 IRE oznacza sygnał 1 Vpp Zakres aktywnego sygnału 
wizyjnego to 100 IRE. 

K

Kompensacja tła (BLC)
Selektywnie wzmacnia części obrazu w celu skompensowania dużych różnic w kontraście, 
kiedy tylko część obrazu jest jaskrawo oświetlona (np. osoba na tle wejścia oświetlonego 
promieniami słonecznymi). Patrz także Smart BLC (Inteligentna kompensacja tła).

L

Lens Wizard (Asystent optymalizacji obiektywu)
Asystent Lens Wizard jest używany do ustawiania tylnej odległości ogniskowej. Otwiera 
całkowicie przysłonę, zachowując zarazem poprawny poziom sygnału wizyjnego przy użyciu 
przysłony elektronicznej.

Lux (Luks)
Międzynarodowa (SI) jednostka miary intensywności światła. Odpowiada oświetleniu 
powierzchni znajdującej się w odległości 1 metra od jednej świecy.
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O

OSD
Menu ekranowe, czyli menu wyświetlane na ekranie monitora.

P

Privacy Masking (Maskowanie stref prywatności)
Możliwość zamaskowania określonego obszaru w celu wyłączenia go z obserwacji na potrzeby 
zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony prywatności i 
dostosowania do specyficznych uwarunkowań miejsca instalacji.

PWIE
Peak White Inverse Engine (Mechanizm odwracania wartości szczytowej bieli): białe obszary 
rozjaśnione są automatycznie zamieniane na czarne, w celu zredukowania jasnych plam. Jest 
to przydatne w przypadku rejestracji ruchu lub monitoringu parkingów.

R

Region of Interest (Obszar zainteresowania)
Określony obszar w polu widzenia wykorzystywany przez algorytm detekcji ruchu w celu 
wykrywania ruchu.

Resolution (Rozdzielczość)
Miara szczegółowości elementów obrazu. W systemach analogowych jest podawana zwykle w 
poziomych liniach TV. Im więcej jest linii TV, tym wyższa jest rozdzielczość.

S

Saturation (Nasycenie)
Amplituda sygnału chrominancji wpływająca na intensywność kolorów.

Sensitivity (Czułość)
Miara ilości światła wymaganego do otrzymania standardowego sygnału wizyjnego. Czułość 
jest wyrażana w luksach (patrz Lux).

SensUp (Zwiększenie czułości)
Funkcja zwiększająca czułość kamery poprzez wydłużenie czasu integracji w przetworniku 
CCD (obniżenie czasu otwarcia migawki z 1/50 s na 1/5 s). Jest to osiągane przez integrację 
sygnału z kilku kolejnych pól obrazu w celu zredukowania szumów.

Signal-to-noise ratio (Stosunek sygnał / szum)
Stosunek między przydatnym sygnałem wizyjnym a niepożądanym szumem wyrażony w dB.

Smart BLC (Inteligentna kompensacja tła)
Inteligentna kompensacja tła umożliwia automatyczną kompensację przez kamerę jasnych 
obszarów w scenach o wysokim kontraście bez konieczności definiowania okna lub obszaru.
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U

UTP (Nieekranowana skrętka)
Rodzaj kabla typu skrętka nie chronionego ekranem. Żyły w skrętce są skręcone wokół siebie 
w celu zminimalizowania zakłóceń pochodzących od innych par żył w kablu. Nieekranowana 
skrętka jest głównym typem kabla używanym w telefonii oraz najczęściej używanym typem 
kabla do budowania sieci komputerowych.

V

VMD (Wizyjna detekcja ruchu)Video Motion Detection (Wizyjna detekcja ruchu): algorytm detekcji ruchu, który 
porównuje aktualny obraz z obrazem referencyjnym i oblicza liczbę pikseli (patrz Pixel), które 
zmieniły się pomiędzy dwoma obrazami. Jeśli liczba pikseli przekracza zdefiniowany przez 
użytkownika próg, wyzwalany jest alarm.

W

WDR (Wide Dynamic Range – Szeroki zakres dynamiki)
Zakres dynamiki kamery to różnica między minimalnym a maksymalnym akceptowalnym 
poziomem sygnału. Do poprawnego rejestrowania sceny i utrwalenia obrazu o bardzo niskim i 
bardzo wysokim poziomie oświetlenia wymagany jest szeroki zakres dynamiki.



Kamera do obszarów zagrożonych eksplozją 
EX65

Indeks | pl 57

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08
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awarie 45
B
balans bieli 36
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D
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demontaż obiektywu kamery 47
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dynamiczna redukcja szumów 35
I
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L
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M
maskowanie stref prywatności 44
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montaż 25
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ostrość 24
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R
regulacja ogniskowania 48
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wielomodowy 20
Synchronization (Synchronizacja) 40
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T
teleobiektyw 24
tryby 28
tryby konfiguracji 28
V
VMD (Wizyjna detekcja ruchu) 37
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W
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