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1 Säkerhet

1.1 Säkerhetsanvisningar

1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs, följ och förvara följande säkerhetsinstruktioner för framtida bruk. Beakta alla varningar på 
enheten och i driftsinstruktionerna innan du använder enheten.
1. Rengöring – Koppla bort enheten från uttaget innan du rengör den. Följ de instruktioner 

som följer med enheten. I allmänhet räcker det att använda en torr trasa när enheten ska 
rengöras men du kan också använda en fuktad, luddfri trasa eller ett sämskskinn. Använd 
inte flytande rengöringsmedel eller rengöringsmedel på sprejburk.

2. Värmekällor – Installera inte enheten nära värmekällor som radiatorer, värmeelement, 
kaminer eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

3. Ventilation – Öppningarna i enhetens hölje är till för ventilation så att enheten inte 
överhettas och driften kan fungera felfritt. Täpp inte till och täck inte över dessa 
öppningar. Enheten får placeras i ett skyddshölje endast om ventilationen är tillräcklig 
och om tillverkarens instruktioner följs.

4. Vatten – Använd inte enheten i närheten av vatten, till exempel nära badkar, tvättställ, 
diskhoar, tvättkorgar, i en fuktig eller våt källare, nära simbassänger, utomhus eller i 
något utrymme som klassas som våtrum ifall den inte är helt installerad och tätad. Minska 
risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt, 
ifall den inte är helt installerad och tätad.

5. Om främmande föremål eller vätska kommer in i enheten – Tryck aldrig in något föremål 
i enhetens öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter 
eller kortsluta delar, något som kan leda till brand eller elektriska stötar. Undvik att spilla 
vätska på enheten ifall den inte är helt installerad och tätad. Undvik att ställa kärl med 
vätskor på enheten (t.ex. vaser eller koppar) ifall enheten inte är helt installerad och 
tätad.

6. Blixtnedslag – Som extra skydd vid åskväder eller när enheten lämnas obevakad och 
oanvänd under en längre tid ska du dra ur stickkontakten från vägguttaget och koppla 
ifrån kabelsystemet. Då kan enheten inte skadas av blixtnedslag och överbelastning av 
kraftledningen.

7. Justering av kontroller – Justera endast de kontroller som anges i driftsinstruktionerna. 
Felaktig justering av andra kontroller kan skada enheten. Om du använder kontroller eller 

FARA! 
Hög risk: Den här symbolen anger omedelbar fara som "Farliga spänningsnivåer" inuti 
produkten.
Om du inte tar hänsyn till detta leder det till elektriska stötar, allvarliga eller livshotande 
kroppsskador.

VARNING! 
Mellanhög risk: Visar på en potentiellt farlig situation.
Om den inte undviks kan den leda till mindre eller måttliga personskador.

VIKTIGT! 
Låg risk: Visar på en potentiellt farlig situation.
Om denna inte undviks kan den leda till skador på egendom eller risk för skador på enheten.
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justeringar eller utför procedurer som inte anges i den här dokumentation kan det leda 
till att du utsätts för farlig strålning.

8. Överbelastning – Överbelasta inte eluttag och förlängningssladdar. Det kan leda till 
brand eller elektriska stötar.

9. Skydd av nätsladd och kontakt – Skydda nätsladden och stickkontakten så att de inte 
blir trampade på, kommer i kläm under saker som ställs på eller mot dem vid eluttagen 
och vid enheten. På enheter som är avsedda att användas med 230 V AC, 50 Hz ska 
nätsladden överensstämma med de senaste versionerna av IEC 60227. På enheter som är 
avsedda att användas med 120 V AC, 60 Hz ska nätsladden överensstämma med de 
senaste versionerna av UL 62 och CSA 22.2 nr 49.

10. Frånkoppling av ström – Enheterna får ström när nätsladden är ansluten till strömkällan. 
Alla enheter saknar huvudströmbrytare, istället används nätsladdskontakten för att 
koppla ifrån strömmen.

11. Strömkällor – Använd enheten endast tillsammans med den strömkälla som anges på 
märketiketten. Innan du fortsätter, se till att koppla ifrån strömmen från den kabel som 
ska anslutas till enheten.
– Se användningsinstruktionerna för batteridrivna enheter.
– Använd endast rekommenderade eller godkända strömkällor för enheter med extern 

strömförsörjning.
– För enheter som använder strömbegränsade strömkällor måste dessa uppfylla 

EN60950. Alternativ strömförsörjning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
– För 24 VAC-enheter ska inspänningen inte överstiga ±10%, or 28 VAC. Kablage som 

tillhandahålls av användaren måste uppfylla lokala elföreskrifter (strömstyrka klass 
2). Jorda inte strömkällan vid väggkontaktens stift eller vid stiften i enhetens 
elkontakt.

– Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du ska använda, kontakta 
återförsäljaren eller det lokala elbolaget.

12. Service – Försök inte att själv utföra serviceåtgärder på enheten. Om du öppnar eller tar 
bort skyddshöljet kan du utsättas för skadliga spänningsnivåer eller andra faror. Service 
ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

13. Skada som kräver service – Koppla ifrån enheten från huvudströmkällan och lämna 
enheten till kvalificerad servicepersonal om en skada skulle uppstå på enheten, till 
exempel om:
– nätsladden eller stickkontakten skadas
– enheten utsatts för fukt, vatten eller olämpligt väder (regn, snö etc.)
– vätska spillts på eller i utrustningen
– ett föremål fallit ner i enheten
– enheten tappats eller enhetens skyddshölje är skadat
– enheten visar tydliga prestandaförändringar
– enheten inte fungerar normalt när den används korrekt enligt driftsanvisningarna.

14. Reservdelar – Se till att serviceteknikern använder de reservdelar som anges av 
tillverkaren eller att de har samma karakteristika som originaldelar. Alternativ som inte är 
godkända kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

15. Säkerhetskontroll – Säkerhetskontroller för att avgöra om enheten fungerar korrekt ska 
utföras efter det att service eller reparationer slutförts på enheten.

16. Installation - Installationen ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och enligt 
tillämpliga lokala föreskrifter.

17. Tillägg, ändringar eller modifieringar – Använd endast tillbehör som anges av 
tillverkaren. Ändringar av utrustningen som inte uttryckligen godkänts av Bosch kan göra 
garantin ogiltig eller, vid användaravtal, upphäva rätten att använda utrustningen.
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1.3 Viktiga anmärkningar

Allpolig strömbrytare – Anslut en allpolig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 
mm för varje pol, till byggnadens elnät. Om ytterhöljet måste öppnas vid service eller vid 
andra åtgärder ska du använda den här allpoliga strömbrytaren som huvudströmbrytare för att 
slå av strömmatningen till enheten.
Kamerasignal - skydda sladden med ett primärt skydd om signalen ska skickas längre än ca 40 
meter, i enlighet med NEC800 (CEC avsnitt 60).
Koaxialjordning:
– Om ett yttre kabelsystem ansluts till enheten ska kabelsystemet jordas.
– Anslut utomhusutrustning till enhetens ingångar endast efter det att enhetens 

jordanslutning anslutits till ett jordat uttag eller jordningsterminalen anslutits ordentligt 
till jord.

– Koppla ifrån enhetens ingående anslutningar från utomhusutrustning innan jordkontakten 
eller jordpolerna kopplas ifrån.

– Följ tillämpliga säkerhetsföreskrifter som att jorda alla utomhusenheter som ansluts till 
den här enheten.

USA -modeller enbart – Avsnitt 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA Nr 70 innehåller 
information om jordning av fästanordning och hållare, koaxialkabel till urladdningsenhet, 
storlek på jordledare, placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder och krav på 
jordelektroden.

Elektronisk övervakning - Enheten är endast avsedd att användas på allmänna platser. Enligt 
federala lagar i USA är det strikt förbjudet att spela in muntlig kommunikation i hemlighet.
Miljöpolicy – Bosch satsar på miljön. Enheten är konstruerad för att vara så miljövänlig som 
möjligt.
Enhet känslig för elektrostatisk urladdning – Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när du 
hanterar CMOS/MOS-FET för att undvika elektrostatisk urladdning.
OBS! Använd jordade handledsband och följ säkerhetsföreskrifterna för ESD när du hanterar 
kretskort som är känsliga för statisk elektricitet.
Säkringsklass – Som skydd för enheten ska ledningskretsen vara avsäkrad med en säkring på 
högst 16 A. Det ska överensstämma med NEC800 (CEC avsnitt 60).
Flytt – Bryt strömmen innan enheten flyttas. Var försiktig när du flyttar enheten. Våld eller 
stötar kan leda till att enheten och dess hårddiskar skadas.

EU-direktiv som täcks av denna försäkran:
72/9/EC-lågspänningsdirektiven

89/336/EEC EMC-direktivet

Tillbehör – Placera inte enheten på ostadiga ställningar, stativ, hållare eller fästen. Enheten 
kan falla ner och få eller orsaka allvarliga skador. Använd endast vagnar, ställningar, stativ, 
hållare eller bord som anges av tillverkaren. Om du använder en vagn måste du vara försiktig 
när du flyttar vagnen och apparaten så att enheten inte faller av. Om vagnen stannas hastigt, 
utsätts för alltför stor kraft eller körs på ojämnt underlag kan vagnen med enheten välta. 
Montera enheten enligt tillverkarens instruktioner.

Kassering - Din Bosch-produkt är konstruerad och tillverkad av material och komponenter av 
hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. Den här symbolen innebär att uttjänta 
elektroniska och elektriska apparater ska samlas in och inte får slängas tillsammans med 
hushållssopor. I allmänhet finns separata insamlingssystem för uttjänta elektroniska och 
elektriska produkter. Kassera dessa enheter på en miljövänlig återvinningsstation enligt 
Europeiskt direktiv 2002/96/EG.
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Utomhussignaler – Installation av utomhussignaler, speciellt ifråga om avståndet från ström- 
och belysningsledare och överspänningsskydd, ska överensstämma med NEC725 och NEC800 
(CEC regel 16-224 och CEC avsnitt 60).
Permanent ansluten utrustning – Installera en extern, lättåtkomlig brytare.
Utrustning med stickkontakt – Montera utgångsuttaget nära utrustningen så att det är lätt att 
komma åt.
Återinkoppling av ström – Om enheten tvingas stänga av strömmen på grund av att den 
angivna drifttemperaturen överskridits kopplar du bort strömkabeln och väntar i 30 sekunder 
innan du ansluter den igen.
Strömsladdar - Placera inte enheten nära luftledningar, strömkretsar eller elbelysning och inte 
heller där den kan komma i kontakt med sådana strömledningar, kretsar, eller belysning.
SELV - Alla ingångs- och utgångsportar är säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV). 
SELV-kretsar får anslutas endast till andra SELV-kretsar.
ISDN-kretsarna betraktas som telefonnätspänning. Därför får inte SELV-kretsen anslutas till 
TNV-kretsar.
Systemjord/säkerhetsjord
Systemjord (video) indikeras med symbolen .

Säkerhetsjord (ström) indikeras med symbolen .
Systemjord används endast för att följa säkerhetsstandarder eller installationsmetoder i vissa 
länder. Bosch rekommenderar inte att systemjorden ansluts till säkerhetsjord om detta inte är 
ett uttryckligt krav. Om emellertid systemjorden och säkerhetsjorden är anslutna och 
jordslingor orsakar störningar i videosignalen använder du en isoleringstransformator (säljs 
separat av Bosch).

Jordning av enheten - se till att jorda systemet med strömkontaktens jordanslutning vid 
montering av enheten i miljöer där den kan utsättas för fukt (se Sektion 5.1 Krav för 
strömkabel, Sidan 17).
Videoavbrott – Videoavbrott är en naturlig del i digitala videoinspelningar, därför kan Bosch 
Security Systems inte hållas ansvarigt för skador som uppkommer genom att videoinformation 
saknas. För att minimera risken för bortfall av digital information rekommenderar Bosch 
Security Systems att flera, redundanta inspelningssystem används, och rutiner för 
säkerhetskopiering av all analog och digital information.

VIKTIGT! 
Att ansluta systemjord till säkerhetsjord kan resultera i jordslingor som kan skada CCTV-
systemet.
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1.4 FCC- & ICES-överensstämmelse
FCC-information
(Endast modeller för USA och Kanada)
Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digital utrustning av klass B i 
enlighet med avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. De här gränserna har beräknats så att de ger 
rimligt skydd mot störningar när utrustningen installeras i en bostad. Utrustningen alstrar, 
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar av 
radiokommunikation om den inte monteras och används i enlighet med instruktionerna. Dock 
finns det inga garantier för att störningar inte inträffar vid montering i ett enskilt fall. Om 
utrustningen orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att 
utrustningen stängs av och slås på igen, rekommenderas användaren att försöka åtgärda 
problemet på ett eller flera av följande sätt:
– rikta mottagarantennen åt ett annat håll eller placera den på en bättre plats
– öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
– anslut utrustningen till ett uttag på en annan ledning än där mottagaren är ansluten
– rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Avsiktliga eller oavsiktliga ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är 
ansvarig för överensstämmelsen får inte utföras. Alla sådana ändringar kan upphäva 
användarens rätt att bruka utrustningen. Vid behov ska användaren rådgöra med 
återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om lämpliga åtgärder.
Hjälp för användaren finns i följande broschyr från Federal Communications Commission: How 
to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Broschyren finns att beställa från U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

1.5 UL-certifiering
Ansvarsfriskrivning
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestanda eller tillförlitlighet vad gäller 
säkerhet och signaler för den här produkten. UL har endast testat brand-, stöt- och/eller 
olycksfallsrisker enligt UL:s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 
2044. UL-certifiering täcker inte prestanda och tillförlitlighet vad gäller säkerhet eller signaler 
för den här produkten.
UL GÖR INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER OCH UTFÄRDAR INGA CERTIFIKAT VAD 
GÄLLER PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHET FÖR SÄKERHETS- OCH SIGNALRELATERADE 
FUNKTIONER FÖR DEN HÄR PRODUKTEN.

Ansvarsfriskrivning
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestanda eller tillförlitlighet vad gäller 
säkerhet och signaler för den här produkten. UL har endast testat brand-, stöt- och 
olycksfallsrisker enligt UL:s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 
60950-1. UL-certifiering täcker inte prestanda och tillförlitlighet vad gäller säkerhet eller 
signaler för den här produkten.
UL GÖR INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER OCH UTFÄRDAR INGA CERTIFIKAT VAD 
GÄLLER PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHET FÖR SÄKERHETS- OCH SIGNALRELATERADE 
FUNKTIONER FÖR DEN HÄR PRODUKTEN.
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1.6 Certifieringar för explosionsskydd
Kamera avsedd för användningar i farliga miljöer
Bosch Security Systems B.V.
NEN-65-kameramodeller
12–24 V DC, 12–24 V AC, klass 2, 20 watt (max 1,5 A)

Kontrollnummer 3RR9
Klass I, grupp C och D; klass II, grupp E, F och G, klass III
Klass I, zon 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 < Ta < 60 °C

1.7 Ledinformation

Kontakta Bosch Security Systems om du vill veta mer om de flamsäkra lederna.

Ledgänga (alla modeller) Beteckning Lutni
ng 
(mm)

Helt 
ingängad

Djup på 
ingängning (mm)

Bakre hölje på kopplingslådan till 
kopplingslådans anslutningsplatta

M 103 2 7 14,5

Hölje till kopplingslådans 
anslutningsplatta

M 103 2 7 18,5

Matning för öppning på 
blankningselement till kopplingslådans 
anslutningsplatta (fyra öppningar 
finns)

3/4-14" NPT E/T 5 E/T

Hölje och frontkåpa/front M 103 2 8 18,5

VARNING! 
För att minska risken för antändning av farliga gaser måste ledningsrör ha en tätning som är 
fäst i höljets vägg.

VARNING! 
ÖPPNAS EJ OM OMGIVNINGEN KAN INNEHÅLLA EXPLOSIVA GASER.
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1.8 Anmärkningar från Bosch
Copyright
Den här handboken tillhör Bosch Security Systems och är skyddad av upphovsrättslagar. Med 
ensamrätt.

Varumärken
Alla maskinvaru- och programproduktnamn som används i det här dokument är troligen 
registrerade varumärken och måste hanteras i enlighet med det.

OBS!
Den här handboken har sammanställts med stor noggrannhet och informationen i den har 
noggrant verifierats. Texten var fullständig vid tryckningen. Det pågående utvecklingsarbetet 
av produkterna kan medföra att innehållet i handboken kan komma att ändras utan 
föregående meddelande. Bosch Security Systems påtar sig inget ansvar för skador som 
uppstår direkt eller indirekt på grund av fel, försummelser eller avvikelser mellan handboken 
och den beskrivna produkten.

Mer information
För ytterligare information, kontakta närmaste Bosch Security Systems eller besök vår 
webbplats på www.boschsecurity.com.

1.9 Garanti/ansvarsbegränsning
EX65 har 3 års garanti.

BOSCH Security Systems garanterar att dess produkter levereras material- eller 
tillverkningsfel vid normal användning och service under de garantiperioder som anges i 
tillhörande prismatris eller publiceras på annat sätt.

Köparen ska följa tillämpliga datablad för att säkerställa att driftvillkoren motsvarar 
specifikationerna.

Garantin är ogiltig om (i) produkten inte används i enlighet med installations- eller 
omgivningskrav, mekaniska eller elektriska krav eller temperaturrelaterade krav, eller (ii) om 
eventuella fel beror på felaktig användning, missbruk, skadegörelse, försummelse, felaktig 
installation eller tillämpning, förändringar, olyckor eller försummelser vid hantering, lagring, 
transport eller hantering eller om de ursprungliga identitetsmarkeringarna har tagits bort, 
förvrängts eller förändrats, åsknedslag, elektricitet, vatten, eld, miljöfaror eller andra skador 
eller force majeure eller annan påverkan som ligger utanför riktlinjerna för användning.

Föregående garanti förutsätter att köparen (i) omgående författar ett skriftligt krav och (ii) 
inom rimlig tid ger BOSCH Security Systems tillfälle att inspektera och testa produkten som 
uppges vara defekt. Sådana inspektioner kan utföras på köparens ägor. BOSCH Security 
Systems kan begära att produkten returneras på köparens bekostnad. BOSCH Security 
Systems är dock inte ansvarig för kostnader relaterade till packning, inspektion eller arbete i 
anslutning till produktreturer. Ingen produkt godkänns för garantiservice om den inte åtföljs 
av en returfullmakt från BOSCH.
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BOSCH Security Systems ansvar är begränsat till endast ersättning (ny eller renoverad 
produkt), reparation eller tillgodohavande av återstående inköpspris enligt BOSCH Securitys 
beslut. Detta omfattar alla produkter som köparen returnerar under garantiperioden eller 
tjänster som köparen har rapporterat omgående och som BOSCH Security godkänner enligt 
garantin.

BOSCH Security Systems garanti kan inte utökas, minskas eller påverkas, och inga 
förpliktelser eller ansvar uppkommer från BOSCH Securitys framställning eller tekniska råd, 
anläggningar eller tjänster i anslutning till köparens beställning av produkterna som anges 
nedan.

Mer information om garantin för denna produkt finns i avsnittet Warranty Repair på Boschs 
kundtjänstwebbplats på www.boschsecurity.us/en-us/Service/CustomerCare.
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2 Beskrivning
EX65 explosionsskyddad kamera är en smart och högpresterande övervakningskamera för 
explosiva miljöer. Kameran använder Dinion 2X-bildhantering och ger oöverträffad bildkvalitet 
även vid dålig belysning. Konstruktionen av elpolerat rostfritt 316L-stål ger det bästa 
omgivningsskydd som är tillgängligt idag. EX65 är anpassad för enkel installation och levereras 
som en förmonterad enhet med inbyggd kopplingslåda. Genom någon av de fyra (4)  3/4" 
ledningshålen (M20-adapter medföljer PAL-versioner) görs anslutningar till den behändiga 
kopplingsplinten, och det finns plats för mer kablage. Via kopplingslådan kommer du också åt 
fiberoptikmodulen (tillval) som ger möjlighet till längre kablar i miljöer med elektromagnetisk 
interferens.

2.1 Packa upp
Packa upp och hantera den elektroniska utrustningen varsamt. Meddela speditören 
omedelbart om en artikel ser ut att ha skadats under transporten.
Bekräfta att alla delar i listan Artikellista ingår, se nedan. Meddela omedelbart en kundtjänst- 
eller försäljningsmedarbetare på Bosch Security Systems om någon artikel saknas. 
Originalemballaget är den säkraste behållaren som kan användas för att transportera enheten 
och måste användas om enheten returneras för service. Spara den för eventuellt framtida 
bruk.

2.2 Artikellista

2.2.1 Artiklar som medföljer produkten

2.2.2 Användarartiklar

Antal Objekt

1 EX65 Explosionsskyddad kamera

1 Solskydd

4 M4-bultar med brickor för solskydd

1 1,5-millimeters insexnyckel

1 Multiverktyg

1 Användarhandbok

Antal Objekt

3 M6-bultar 1,0 x 16 mm med låsbrickor

1 Flaska med Jet-Lube® NCS-30-fett (efter behov)

1 Tub Molykote® BG 20-fett (efter behov)

1 Tub LA-CO Slic-Tite®-pasta med PTFE (efter behov)



14 sv | Planering EX65 Explosionsskyddad kamera

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

3 Planering
Läs informationen nedan innan du installerar enheten. Det här avsnittet innehåller information 
om dimensioner och riktlinjer som hjälper dig planera installationen.

3.1 Måttritningar

Bild 3.1 Framifrån

Bild 3.2 Från sidan

135
5.30

128
5.04

102
4.01

116
4.57

125
4.93

114
4.50

208
8.18

471
18.54

100
3.94

381
15.01

90°
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Bild 3.3 Underifrån

3.2 Förberedelser innan du börjar
– Ta reda på drivspänningen vid installationsplatsen. Kretskortet ställs automatiskt in på 

att använda 12 V DC eller 24 V AC. Enheten kan drivas med spänningar från 10,5 V DC till 
40 V DC eller 12 V AC till 28 V AC utan risk för skador, men vi rekommenderar att 
spänningsintervallet hålls inom det som anges i Sektion 1.6 Certifieringar för 
explosionsskydd.

– Alla enheter har testats före leverans. Vi rekommenderar att du kontrollerat att enheten 
fungerar innan du installerar den.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

VIKTIGT! 
Vi rekommenderar att installatören använder ett antistatarmband eller laddar ur eventuell 
statisk elektricitet till jord innan han eller hon hanterar elektroniska komponenter.
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4 Installation
Det här kapitlet innehåller riktlinjer för installation av EX65. Det är viktigt att du följer stegen.

Välj en lämplig installationsmetod utifrån explosionsskyddsföreskrifterna på 
installationsplatsen. Följ alla lokala regler och lagar. Det är viktigt att du tänker på följande 
under installationen:
– Vi rekommenderar att du justerar kameraobjektivet före installationen, eftersom det 

kräver att enheten öppnas, se Sektion 6 Konfiguration, Sidan 20.
– Enhetens främre och bakre hättor måste tas bort innan det går att komma åt den 

inbyggda elektroniken och justera objektivet. Fästskruvarna på hättorna är åtdragna från 
fabrik. Det är enklare att ta bort den främre hättan när solskyddet är borttaget.

– Se till att gängorna är rena och smorda med Jet-Lube® NCS-30-fett eller motsvarande när 
du drar åt hättorna.

– Se till att O-ringarna är rena och smorda med Molykote® BG 20-fett (från Dow Corning) 
eller motsvarande innan du drar åt hättorna.

– Se till att alla 3/4" NPT-pluggar är ordentligt åtdragna i 3/4"-öppningarna för NPT-
ledningsrör och därefter förseglade med LA-CO Slic-Tite®-pasta med PTFE enligt 
tillverkarens anvisningar på produktetiketten.

– Se till att ledningsdragningen är korrekt och att produkten har förseglats ordentligt, 
antingen med en ledningsrörsförsegling eller kabelbox och kabel som är specificerad för 
den avsedda miljön. Stryk gängtätningspasta LA-CO Slic-Tite®-pasta med PTFE på alla 
gängor till ledningsrör och kabelboxar.

– Följ noga respektive tillverkares anvisningar för smörj- och tätningsmedel.
– Om du använder kabelboxar måste de vara godkända enligt ATEX och IECEx för Ex d IIB 

Gb och Ex tb IIIB Db IP67 vid minst 85 °C.
– Alla ledningsrörsöppningar som inte används ska förses med en 3/4-14" NPT-stopplugg 

godkänd för farliga miljöer av klass I, grupp C och D, klass II, grupp E, F och G samt klass 
III; klass I, zon 1, AEx d IIB; AEx tD 21; Ex d IIB; DIP A21 som anges när de medföljer 
enheten.

– Oanvända ledningsrörsöppningar ska stängas med medföljande rörplugg.
– Enhetens yttemperatur är alltid lägre än 85 °C när den används i omgivningstemperaturer 

på –50 °C till 60 °C (–58 °F till 140 °F).
– Om enheten startas vid temperaturer lägre än -40 °C kan det uppstå en fördröjning från 

det att strömmen slås på tills det visas en bild.
– Leden mellan kopplingslådan och höljet säkras av en permanent gänglåsning. Leden ska 

inte tas bort, eftersom det kan skada flamvägen.
– Enheten stöttestades vid 2 J. Den ska installeras där den inte utsätts för stötar. 
– Använd kablage som är avsett för låga temperaturer om omgivningstemperaturen kan bli 

lägre än –10 °C.

VARNING! 
Tillför ingen ström till enheten i explosiva miljöer innan höljet är helt installerat, de främre och 
bakre hättorna är åtdragna och alla öppningar är pluggade och förseglade på rätt sätt. Koppla 
bort strömmen innan du servar eller tar isär enheten.
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5 Anslutningar
Du kommer åt alla nödvändiga anslutningar genom att ta bort ändkåpan, som sitter lätt 
åtkomlig baktill i EX65.

5.1 Krav för strömkabel

Anslut ström från ett nätaggregat av klass 2 med utspänning 12–24 V AC eller 12–24 V DC. 
Använd en flertrådig kabel av typen AWG16 till AWG22 eller en enkelledare av typen AWG16 
till AWG26 och ta bort 5 mm av isoleringen.

5.1.1 Guide för ledningslängd
I den här tabellen anges maximala ledningslängder för ledningar av typerna AWG 14, 16 och 
18 som är anslutna till en kamera med 24 V AC. 

5.2 Krav för koaxialkabel

OBS!
Var försiktig så att du inte tappar ändkåporna, eftersom kåpans gängor kan skadas.

VARNING! 
Koppla bort strömmen från strömförsörjningskabeln innan du fortsätter. Kontrollera att 
enhetens spänning stämmer överens med den använda strömförsörjningsenhetens spänning 
och typ.

Kabelstorlek Flertrådig kabel: AWG 16 till 22
Enkelledarkabel: AWG 16 till 26

Kabelform Rund

Ledare 2-ledarversion

Miljöanpassad Anpassad för utomhusbruk

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

Samtliga modeller 20 289 m
(949 fot)

182 m
(597 fot)

114 m
(376 fot)

Kabeltyp RG-59/U för längder < 300 m (1 000 fot)
RG-11/U för längder < 600 m (2 000 fot)

Kabelstorlek Ytterdiameter mellan 4,6 mm och 7,9 mm (0,181 (till 0,312 tum)

Kabelform Rund

Skärm > 93% flätad kopparskärm

Central ledare Flertrådig kopparkärna

DC-motstånd < 15 ohm/1 000 m (RG-59/U)
< 6 ohm/1 000 m (RG-11/U)

Kabelimpedans 75 Ohm

Klassificeringsorgan UL

Miljöanpassad Anpassad för utomhusbruk

Temperaturklassificering > 80 °C

Källor Belden 9259
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5.3 Krav för larmkabel
EX65-kopplingsblocket innehåller en larmutgång.

5.4 Krav på fiberoptisk kabel
Med en del EX65-modeller kan du överföra video via en analog multimodefiber istället för via 
en koaxialkabel.

5.5 Skapa anslutningar
Skapa anslutningar med hjälp av följande bild:

Bild 5.1 EX65-kabelanslutningsterminatorer

Maximal 
ledningsdiameter 

AWG 22–28 för både flertrådig och enkelledare

Kopplingskapacitet för 
utgående larmrelä

Maximal spänning 30 V AC eller +40 V DC. Max 0,5 A kontinuerligt, 
10 VA.

Multimode

Fibertyp 50/125 µm, 62,5/125 µm, multimode glasfiber med låg förlust

Maximalt avstånd 4 km

Videobandbredd 5 Hz till 10 MHz

Våglängd 850 nm

Krav Fibermottagare Bosch LTC 4642 vid systemets styrenhetsände

Terminalkontakt ST

1 Terminaler för inkommande strömkablar och utgående larmkablar
2 För internt bruk i kameran. ANSLUT INGA KABLAR till dessa terminaler
3 Ström in (12–24 V DC/12–24 V AC)
4 Ström in (12–24 V DC/12–24 V AC)
5 Larm ut
6 Larm ut
7 BNC-kontakt eller fiberoptisk ST-kontakt (beroende på läge)
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1. Lossa fästskruvarna på den bakre hättan med den medföljande insexnyckeln. Lossa den 
bakre hättan med det medföljande multiverktyget. Skydda O-ringen genom att vrida ett 
kvarts varv medurs för varje halvt varv som du lossar moturs. (se Figur 5.2 nedan).
Obs! Var försiktig så att du inte tappar hättorna. Gängorna kan skadas.

Bild 5.2 Borttagning av hättan med multiverktyget

2. Skruva loss den bakre hättan för hand.
3. För in kablar för ström, larm (om det används) och video genom något av de fyra 3/4"-

hålen för ledningsrör.
4. Anslut en av strömkabelns ledare till terminal 3 och den andra till terminal 4.

Obs! Terminalerna för inkommande ström skiljer inte mellan olika polaritet.

5. Anslut de utgående larmkablarna till terminal 5 och 6.
6. För standardvideomodeller ansluter du koaxialkabeln för video via en BNC-hankontakt till 

terminal 7. 
Obs: En UTP-adapter (VDA-455UTP) finns tillgänglig som ett valbart tillbehör som låter 
UTP-videokabeln anslutas till BNC-kontakten.

7. För fiberoptiska videomodeller ansluter du en terminerad fiberoptisk kabel till ST-
honkontakten. 

8. Se till att O-ringen och gängorna är rena och smorda innan du sätter tillbaka den bakre 
hättan. Dra åt den bakre hättan med hjälp av det medföljande multiverktyget. Se till att O-
ringen ligger rätt. Se efter åtdragningen till att det inte finns någon glipa mellan hättan 
och höljet.

9. Dra åt fästskruvarna på den bakre hättan med den medföljande insexnyckeln.

VIKTIGT! 
Anslut till terminalblockets terminaler på vänster sida. Anslut inte någonting till terminalerna 
på den högra sidan.
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6 Konfiguration
Justera kameraobjektivet
Du måste ta bort den främre hättan före eventuella justeringar. Du kanske måste ta bort det 
inre monteringsfästet för att komma åt objektivkontrollerna.
Du kan fjärrjustera kameran via Bilinx-gränssnittet "via koax" eller direkt i kameran om du tar 
bort det inre monteringsfästet. När Bilinx-kommunikationslänken är aktiv är kamerornas 
knappar avaktiverade. Se Sektion 8 Funktion, Sidan 24 för mer information.
1. Lossa fästskruvarna på den främre hättan med den medföljande insexnyckeln.

Obs: Var försiktig så att du inte tappar ändkåporna, eftersom kåpans gängor kan skadas.

2. Lossa den främre hättan med det medföljande multiverktyget. Skydda O-ringen genom 
att vrida ett kvarts varv medurs för varje halvt varv som du lossar moturs.

3. Skruva loss den främre hättan för hand. Du kan ta bort solskyddet, så blir det lättare att 
ta bort den främre hättan.

4. Så här justerar du objektivet och kommer åt Dinion-menyknapparna:
a. Lossa de tre (3) bultarna (siffran 1 nedan) som håller fast det inre monteringsfästet. 

Använd multiverktyget.

b. Dra ut fästet ur ytterhöljet.
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Bild 6.1 Kameran har dragits ut ur ytterhöljet

5. Lossa fästskruvarna till objektivet för att justera fokus och zoom.
6. Justera bildfokus med fästskruven märkt N <— —> ∞.

– Vrid fästskruven åt vänster för att flytta fokus mot (N) (nära) (inzoomning).
– Vrid fästskruven åt höger för att flytta fokus mot (F) (fjärr) / oändlighet (∞) 

(utzoomning).
7. Justera telefoto- eller vidvinkelinställningarna med hjälp av fästskruven märkt T <— —> W.

– Vrid fästskruven åt vänster för att öka brännvidden (telefoto) 
– Vrid fästskruven åt höger för at minska brännvidden (vidvinkel).

8. Dra åt objektivfästskruvarna igen när fokusjusteringen är slutförd.
9. Se Sektion 8 Funktion, Sidan 24 för att justera via Dinion 2X-huvudmenyn på ett mer 

detaljerat sätt.
10. Skjut tillbaka det inre monteringsfästet i kamerans ytterhölje. Se till att det fäster baktill i 

ytterhöljet. Fästet ska inte rotera, och kameran ska vara helt i våg.
11. Säkra det inre monteringsfästet genom att dra åt de tre (3) bultarna med en 10 mm 

nyckel.
12. Se till att O-ringen och gängorna är rena och smorda innan du sätter tillbaka den främre 

hättan. Dra åt den bakre hättan med hjälp av det medföljande multiverktyget. Se till att O-
ringen ligger rätt. Se efter åtdragningen till att det inte finns någon glipa mellan hättan 
och höljet.

13. Dra åt fästskruvarna på den främre hättan med den medföljande insexnyckeln.

1 Inre monteringsfäste
2 Dinion 2X-kamera
3 Dinion-menyknappar
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7 Montering

7.1 Montera EX65
Följ alla lokala föreskrifter för kabeldragning och installation av explosionsskyddade 
ytterhöljen.

Följande installationsriktlinjer måste följas:
– Placera enheten så att den inte enkelt kan störas, vare sig avsiktligt eller oavsiktlig.
– Välj monteringsdetaljer och en yta som håller för utrustningens vikt under alla förutsedda 

villkor för vibrationer och temperatur. 
– Säkra alla ledningar.

EX65 kan fästas i ett kompatibelt Bosch-fäste med M6-bultar eller annat lämpligt fäste med 
M6-bultar eller 1/4"–20-bultar. Se till att fästet är dimensionerat för åtminstone tre gånger 
systemets vikt. Matcha hålen i fästbygeln med hjälp av Figur 7.1 nedan.

Bild 7.1 Vy underifrån med fästbygel

1. Välj en monteringsplats. Förbered den vid behov genom att förborra och gänga tre 
stycken M6-hål på 1,0 x 20 mm i en linje med 30 mm centrumavstånd och i linje med 
önskat övervakningsmål (se Figur 7.1).

2. Leta upp tre rostfria M6-bultar på 1,0 x 16 mm med låsbrickor. Se till att fästytan och 
bultarnas gängor är rena och fria från skräp.

3. Applicera eventuellt några droppar medelstarkt gänglåsningsmedel på bultarna enligt 
tillverkarens anvisningar.

4. Säkra fästbygeln (se Figur 7.1, siffra 1) i fästytan med M6-bultarna på 1,0 x 16 mm och 
låsbrickor. Använd en 10 mm nyckel eller det medföljande multiverktyget. Dra inte åt helt.

VIKTIGT! 
Se till att den valda platsen är skyddad från fallande föremål och oavsiktlig kontakt med 
fallande föremål, och inte heller är i vägen för personer i närheten. Följ alla tillämpliga 
byggnadsregler.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4
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5. Lossa de sex M6-bultarna något på båda sidor om fästbygeln med hjälp av en 10 mm 
nyckel eller det medföljande multiverktyget. Justera EX65 så att den pekar mot det 
önskade övervakningsmålet (se bilderna nedan).

6. Dra åt alla fästbultar med 4,1–6,8 Nm.
7. Anslut kablarna enligt anvisningarna i Sektion 5 Anslutningar, Sidan 17. Följ alla lokala 

regler och föreskrifter som gäller för explosionsskyddad utrustning.
8. Anslut jordkabeln på ytterhöljets botten till passande jord (jordledning eller jordad 

rörledning).

7.2 Installera solskyddet
1. Rikta in fästhålen i solskyddet mot de gängade hålen i huset på EX65.
2. För in de medföljande M4-bultarna genom solskyddets bulthål i enhetens hus och dra åt 

för hand.
3. Dra åt de medföljande bultarna till 2,0 Nm med hjälp av en 7 mm nyckel eller det 

medföljande multiverktyget.
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8 Funktion
Kameran ger normalt en optimal bild utan behov av vidare justering. Avancerade 
inställningsalternativ finns tillgängliga i ett menysystem för att få bästa resultat under 
särskilda förhållanden. Dina ändringar införs i kameran omedelbart, vilket gör det lätt att 
jämföra inställningarna före och efter ändringarna.

8.1 Menyer

8.1.1 Menyerna på översta nivån
Det finns två menyer i den övre nivån: menyn Main (huvudmeny) och menyn Install 
(installation). Båda menyerna har funktioner som kan väljas direkt och undermenyer för mer 
detaljerad konfigurering. Menyn Main (huvudmeny) låter dig välja och ställa in 
bildförbättringsfunktionerna. Menyn Install (installera) låter dig ange 
installationsinställningarna. Följ stegen nedan för att komma åt menyerna.
1. Öppna luckan på sidan av kameran. 

2. Lås upp bakfokuslåsets låsknapp.

3. Sök upp de fem navigeringsknapparna bakom luckan på sidan av kameran.

Bild 8.1 Knappsats för avancerade kamerainställningar

Förklaring Beskrivning
1 Uppknapp
2 Högerknapp
3 Nerknapp
4 Vänsterknapp
5 Knappen Menu/Select (meny/välj) (i mitten)

Bosch

Bosch
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4. Så här kommer du åt menyerna:
– För att öppna menyn Main (huvudmenyn) håller du ner knappen i mitten nedtryckt i 

mindre än 1 sekund. Menyn Main (huvudmeny) visas på bildskärmen. Om du inte är 
nöjd med dina ändringar kan du alltid återkalla standardvärdena för läget.

– För att öppna menyn Install (installationsmenyn) håller du ner knappen i mitten 
nedtryckt i mer än 2 sekunder.

8.1.2 Menynavigeringsknappar
Navigeringen i menysystemet utförs via fem knappar.
– Använd upp- eller nerpilarna för att bläddra genom en meny.
– Använd vänster-/högerpilarna för att förflytta dig mellan alternativen eller för att ändra 

inställningarna 
– Om du befinner dig i en meny tryck snabbt två gånger på menu/select-knappen (meny/

välj) för att återställa valt objekt.
– För att stänga alla menyer samtidigt håller du knappen menu/select (meny/välj) nedtryckt 

tills menydisplayen försvinner eller så trycker du på Exit (avsluta) flera gånger.
Vissa menyer stängs automatiskt efter cirka två minuter. Andra måste stängas manuellt.

8.2 Fördefinierade lägen
Det finns sex fördefinierade lägen med inställningar som underlättar konfigureringen. Du kan 
välja ett av de sex lägena i undermenyn Install/Mode (installation/läge). Lägena definieras 
enligt det följande:
1. 24 timmar

Standardinstallationsläge för att erhålla stabila bilder över en 24-timmarsperiod. 
Inställningarna har optimerats för installation direkt efter att produkten har packats upp.

2. Traffic (trafik)
Spela in föremål som rör sig snabbt med standardslutaren vid olika ljusförhållanden.

3. Low light (svagt ljus)
Ger extra förbättring, som AGC och SensUp för att ge användbara bilder vid förhållanden 
med svagt ljus.

4. Smart BLC
Inställningar som har optimerats för att fånga detaljer vid hög kontrast och extrema 
ljusförhållanden.

5. Low noise (lågt brus)
Förbättringarna är inställda för att minska bildbrus. Användbar för DVR- och IP-
lagringssystem med villkorad uppdatering eftersom brusreduceringen medför att det 
lagringsutrymme som krävs minskar.

6. Analog systems (analoga system)
Använd det här läget om kameran är ansluten till ett rent analogt system (t.ex. en 
matrisväxlare med videobandspelare) eller till en CRT-bildskärm. Användbart läge för 
utvärdering/visning av kameran när den är direkt ansluten till en CRT-bildskärm.
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8.3 Kommunikation för kamerastyrning (Bilinx)
Den här kameran är utrustad med en sändare/mottagare med koaxialanslutning för 
kommunikation (kallas också Bilinx). I kombination med VP-CFGSFT kan kamerainställningen 
ändras från vilken punkt som helst längs koaxialkabeln. Alla menyer går att nå på distans vilket 
ger fullständig kontroll över kameran. Med den här kommunikationsmetoden är det också 
möjligt att avaktivera kamerans egna knappar. För att undvika kommunikationsförluster för en 
installerad kamera är valet Communication On/Off (kommunikation av/på) inte tillgängligt när 
fjärrkontrollen används. Den här funktionen kan endast nås med kameraknapparna. Bilinx-
kommunikation kan endast avaktiveras med knapparna på kameran.

Avaktiverade kameraknappar
När Bilinx-kommunikationslänken är aktiv är kamerans knappar avaktiverade. 
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8.4 Huvudmenyns struktur

8.4.1 Undermenyn Mode (läge)

Objekt Urval Beskrivning

Läge Undermeny Installerar driftslägen 1 till 6

ALC Undermeny Video level control (videonivåkontroll) 

Shutter/AGC (slutare/AGC) Undermeny Slutare och automatisk förstärkningskontroll 

Dag/natt Undermeny Dag/natt för lägena färg/svartvitt

Enhance/Dynamic Engine 
(förbättring/dynamisk 
motor)

Undermeny Bildförbättring och -prestanda

Färg Undermeny Vitbalans och färgåtergivning

VMD Undermeny Videorörelseavkänning

Objekt Urval Beskrivning

Läge 1 till 6 Väljer driftsläge.

Mode ID (läges-
ID)

Alfanumeriskt Lägesnamn (max 11 tecken)

Copy active 
mode (aktivt 
kopieringsläge)

Tillgängliga 
lägesnummer

Kopierar aktuella lägesinställningar till valt 
lägesnummer.

Default mode 
(standardläge)

Undermeny Återställer fabriksinställningarna för kameran.

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.
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8.4.2 Undermenyn ALC

8.4.3 Undermenyn Shutter/AGC (slutare/AGC)

Objekt Urval Beskrivning

ALC-level (ALC-
nivå)

-15 till +15 Väljer intervallet som ALC kommer att användas inom. Ett 
positivt värde är mer användbart vid förhållanden med 
svagt ljus. Ett negativt värde är mer användbart vid mycket 
ljusa förhållanden.
Viss ALC-justering kan förbättra motivinnehållet när 
Smart/BLC har aktiverats.

Peak/average 
(topp/
genomsnittlig)

-15 till +15 Justerar balansen mellan topp och genomsnittlig 
videostyrning. Ett negativt värde innebär att 
genomsnittliga ljusnivåer prioriteras och ett positivt att 
höga ljusnivåer prioriteras. Videobländarobjektiv: välj en 
genomsnittlig nivå för bästa resultat (höga värden kan 
orsaka svängningar).

ALC-speed 
(ALC-hastighet)

Slow, 
medium, fast 
(långsam, 
medelsnabb, 
snabb)

Justerar hastigheten på videons nivåkontrollslinga. För de 
flesta motiv bör den bibehållas vid standardvärdet.

DVR/IP Encoder 
(DVR/IP-kodare)

On, Off (på, 
av)

On (på) - Kamerautgången är optimerad för anslutning till 
en DVR- eller IP-kodare för att kompensera för 
komprimeringsmetoder.
Off (av) - Kamerautgången är optimerad för anslutning till 
ett analogt system (matrisväxlare eller bildskärm).

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.

Objekt Urval Beskrivning

Slutare AES, FL, Fixed (AES, 
FL, fast)

AES (auto-slutare) - kameran ställer automatiskt 
in optimal slutarhastighet.
FL - flimmerlöst läge undviker störningar från 
ljuskällor (rekommenderas endast för användning 
med video-iris eller DC-irisobjektiv).
FAST - möjliggör en användarjusterad 
slutarhastighet.

Default (AES) 
shutter 
(standardslutar
e (AES)) 
eller
Fixed shutter 
(fast slutare)

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

I AES-läge försöker kameran bibehålla den valda 
slutartiden så länge som ljusnivån på platsen är 
tillräcklig.
I läget Fixed (fast) väljer du slutartid.
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8.4.4 Undermenyn Day/Night (dag/natt)

Actual shutter 
(faktiskt 
slutarläge)

Visar kamerans faktiska slutarläge för att 
underlätta jämförelse av ljusnivåer och optimal 
slutartid under installation.

Gain control 
(förstärkningsko
ntroll)

On, Fixed (på, fast) On (på) - kameran ställer automatiskt in 
förstärkningen till lägsta möjliga värde som 
behövs för att bibehålla en bra bild.
Fixed (fast) - ställer in det fasta AGC-värdet.

Maximum AGC 
(maximalt ACG)
eller
Fixed AGC (fast 
AGC)

0 till 30 dB Välj det maximala värde som förstärkningen får ha 
under AGC-drift.
Väljer förstärkningsinställningen för drift vid 
Fixed gain (fast förstärkning) (0 är ingen 
förstärkning).

Actual AGC 
(faktisk AGC)

Visar det faktiska AGC-värde från kameran för att 
underlätta jämförelse av förstärkningsnivån med 
ljusnivåer och bildkvalitet.

SensUp 
Dynamic 
(dynamisk 
SensUp)

Off (av), 2x, 3x, …, 10x Väljer faktorn kamerans känslighet ska ökas med.
När den är aktiv kan visst brus eller vissa fläckar 
synas i bilden. Detta är normalt kamerabeteende. 
Den kan även orsaka rörelseoskärpa för rörliga 
objekt.

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.

Objekt Urval Beskrivning

Objekt Urval Beskrivning

Dag/natt Auto, Color 
(färg), 
Monochrome 
(svartvitt)

Auto - kameran stänger av eller sätter på IR-filtret 
beroende på motivets belysningsnivå.
Monochrome (svartvitt) - IR-filtret tas bort, vilket ger 
komplett IR-känslighet. 
Color (färg) - kameran ger alltid en färgsignal oavsett 
ljusnivåerna. 

Switch level 
(omkopplingsniv
å)

-15 till +15 Ställer in videonivån i läget Auto vid vilket kameran 
kopplar om till svartvitt läge. 
Ett lågt (negativt) värde betyder att kamera kopplar om till 
svartvitt vid en lägre ljusnivå. Ett högt (positivt) värde 
betyder att kameran kopplar om till svartvitt vid en högre 
ljusnivå.
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8.4.5 Undermenyn Enhance/Dynamic Engine (förbättring/dynamisk motor)

Prioritet Motion, Color 
(rörelse, färg)

I läget AUTO:
Color – kameran ger färgbilder så länge som ljusnivån är 
tillräcklig.
Motion - kameran minimerar rörelseoskärpa så länge som 
ljusnivån är tillräcklig (kameran växlar över till svartvitt 
läge tidigare än i läget Color).

IR contrast (IR-
kontrast)

Enhanced, 
Normal 
(förbättrad, 
normal)

Enhanced (förbättrad) - kameran optimerar kontrasten i 
tillämpningar med hög IR-belysningsnivå. Välj det här läget 
för IR-ljuskällor (730 till 940 nm) och för motiv med gräs 
och gröna löv.
Normal - kameran optimerar kontrasten i monoprogram 
med synlig belysning.

Color burst 
(mono) 
(färgdel)

On, Off (på, 
av)

Off - färgdelen i videosignalen stängs av i svartvitt läge.
On - färgdelen är aktiv även i svartvitt läge (krävs av en del 
DVR-spelare och IP-kodare).

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.

Objekt Urval Beskrivning

Objekt Urval Beskrivning

Dynamic Engine 
(dynamisk 
motor)

Off (av), XF-
DYN, 2X-
DYN*, 
SmartBLC

Off (av): - stänger av alla automatiska motivdetaljer och 
förbättringar (endast rekommenderad för testning).
XF-DYN: - extra intern bearbetning aktiveras för 
tillämpningar med svag belysning (trafik, o.s.v.).
2X-DYN: - 2X-dynamiken lägger till dubbelexponering av 
sensorn till XF-DYN-funktionerna. I svåra ljusförhållanden 
blandas bildpunkter från båda exponeringarna för att 
skapa en mer detaljerad bild (använd 2X-DYN när 
SmartBLC inte krävs).
SmartBLC: - BLC-fönster och viktningsfaktor definieras 
automatiskt. Kameran justerar dessa dynamiskt för 
skiftande ljusförhållanden. Omfattar alla fördelar hos 2X-
DYN.

Autoblack 
(automatisk 
svartnivå)

On, Off (på, 
av)

Autoblack On (automatisk svartnivå på) ökar automatiskt 
detaljrikedomen också när motivkontrasten inte är 
fullständig på grund av dis, dimma, osv.

Black level 
(svartnivå)

-50 till +50 Justerar förskjutningsnivån för svart.
Ett lågt (negativt) värde ger en mörkare nivå. Ett högt 
(positivt) värde ger en ljusare nivå och kan ge större 
detaljrikedom i de mörkare områdena.
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8.4.6 Undermenyn Color (färg)

Skärpa -15 till +15 Justerar bildens skärpa. 0 motsvarar standardläget.
Ett lågt (negativt) värde minskar bildens skärpa. Ökad 
skärpa ger större detaljrikedom. 
Extra skärpa kan ge större detaljrikedom på bilder av 
nummerskyltar, ansiktsuttryck och kanterna på vissa ytor.

Dynamic noise 
reduction 
(dynamisk 
brusreducering)

Auto, Off 
(auto, av)

I läget AUTO minskar kameran automatiskt bruset i bilden.
Det kan orsaka viss rörelseoskärpa hos objekt som rör sig 
ovanligt snabbt precis framför kameran. Detta kan 
korrigeras genom att bredda siktfältet eller välja Off (av).

Inversion av 
höga vitnyanser

On, Off (på, 
av)

Använd Peak White Invert (inversion av höga vitnyanser) 
för att minska bländning från CRT/LCD-displayen. 
Använd i ANPR/LPR-tillämpningar för att minska bländning 
från strålkastare. (Testa på plats för att säkerställa att det 
faktiskt förbättrar tillämpningen och inte distraherar 
säkerhetssystemets operatörer.)

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.

Objekt Urval Beskrivning

Objekt Urval Beskrivning

Vitbalans ATW, 
AWBhold, 
Manual 
(manuell)

ATW - automatisk spårning av vitbalans. Gör det möjligt 
för kameran att konstant göra justeringar för optimal 
färgåtergivning. 
AWBHold - pausar ATW:n och sparar färginställningarna. 
Manual (manuell) - röd-, grön- och blåförstärkning kan 
manuellt ställas in i ett önskat läge.

Hastighet Fast, Medium, 
Slow (snabb, 
medelsnabb, 
långsam)

Justerar hastigheten för vitbalansens kontrollslinga. 

Red gain 
(rödförstärkning)

-5 till +5

-50 till +50

ATW och AWBhold (AWB-håll) - justerar 
rödförstärkningen så att vitpunkten optimeras.
Manual (manuell) - justerar den röda förstärkningen.

Blue gain 
(blåförstärkning) 

-5 till +5

-50 till +50

ATW och AWBhold (AWB-håll) - justerar den blå 
förstärkningen så att vitpunkten optimeras.
Manual (manuell) - justerar den blå förstärkningen.

Green gain 
(grönförstärkning) 

-50 till +50 Manual (manuell) - justerar den gröna förstärkningen.
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8.4.7 Undermenyn VMD

Välja ett område för VMD-maskering 
Konfigurera ett område för VMD-maskering, gå till områdesmenyn genom att välja alternativet 
VMD Area (VMD-område) på menyn VMD. När du går in i menyn Area (område) visas aktuellt 
område med ett blinkande övre vänster hörn. Bildens blinkande hörn kan flyttas med 
pilknapparna för upp, ned, vänster och höger. Tryck på valknappen så flyttas den blinkande 
markören till det motsatta hörnet, som nu går att flytta. Tryck på valknappen igen för att låsa 
området och gå ur områdesmenyn.
Det finns ett programmerbart VMD-område.

Obs!
När VMD är aktiverat kan normala ljusfluktuationer eller miljöfaktorer bidra till falska positiva 
larm. Därför rekommenderar vi att du inte ansluter kamerans VMD-utlösta larmutgång till ett 
övervakat larmsystem, eftersom falska positiva larm kan vara besvärliga.

Mättnad -15 till +5 Justerar färgmättnaden. -15 ger en svartvit bild. 

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.

Objekt Urval Beskrivning

Objekt Urval Beskrivning

VMD Off, Silent, 
OSD (av, tyst, 
OSD)

Off (av) - Video Motion Detection (videorörelseavkänning, 
VMD) är av.
Silent (tyst) - videorörelse genererar tyst larm.
OSD - videorörelse genererar ett textmeddelande på 
skärmen.

Undermenyn 
VMD area (VMD-
område)

Undermeny Välj detta för att gå till menyn för områdeskonfigurering 
för att definiera avkänningsområdet.

Motion indicator 
(rörelseindikato
r)

Indikerar toppen av avkänd rörelse inom valt område. 
Tryck antingen på höger-, vänster- eller 
mittnavigationsknappen om du vill återställa.

VMD sensitivity 
(VMD-
känslighet)

Ställer in rörelsekänsligheten till önskad nivå. Ju längre 
den vita stapeln är, desto mer rörelse krävs för att aktivera 
VMD-larmet. Rörelser som överskrider den här nivån 
aktiverar larmet.

OSD alarm text 
(OSD-larmtext)

Alfanumeriskt Text för skärmvisning av larm (max 16 tecken).

EXIT (avsluta) Återgår till huvudmenyn.
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8.5 Strukturen på menyn Install (installation)

8.5.1 Undermenyn Language (språk)

Objekt Urval Beskrivning

Språk Undermeny Välj språk på skärmmenyn

Objektivguide Undermeny Välj detta för att optimera bakfokuspunkten för kameran/
objektivet.

Synkronisering Undermeny Ställer in synkroniseringsparametrar

Alarm I/O (in-/
utgång för larm)

Undermeny Programmering av larmingångens och -utgångens 
funktioner.

Anslutningar Undermeny Anslutningsparametrar

Test signal 
(testsignal)

Undermeny Testmönster och texter

Kamera-ID Undermeny Välj detta för att gå in i undermenyn ID

Sekretessmaske
ring

Undermeny Ställer in ett maskeringsområde

Default ALL 
(standard för 
alla)

Undermeny Återställer alla inställningar för alla lägen till 
fabriksinställningar

Objekt Urval Beskrivning

Språk Engelska
Spanish
French
German
Portuguese 
(portugisiska)
Polish
Italian
Dutch
Russian

Visar menyerna på skärmmenyn på valt språk.

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).
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8.5.2 Undermenyn Lens wizard (objektivguide)

8.5.3 Undermenyn Synchronization (synkronisering)

OBS!
De här alternativen ställs in på fabriken. Inga ytterligare förändringar är nödvändiga.

Objekt Urval Beskrivning

Objektivtyp Auto 
(automatisk), 
Manual 
(manuell), 
DC-iris (DC-
bländare), 
Video

Auto: - typen av objektiv väljs automatiskt
Lägena Manual, DC-iris, Video: välj den objektivtyp 
som passar för att tvinga kameran till korrekt 
objektivläge.

Detected (detektering) Visar typen av objektiv som detekterats när 
automatisk objektivavkänning används.

Set backfocus now 
(ställ in bakfokus nu)

 Detta väljer du för att öppna bländaren helt. Följ 
anvisningarna nedan för att ställa in bakfokus för 
din särskilda objektivtyp.
Efter fokusering av objektivet finns objektet kvar i 
fokus under alla ljusförhållanden.

Set LVL (ställ in LVL) Endast för videobländarobjektiv.
Justera nivåkontrollen på objektivet för att 
centrera nivåavkänningsindikatorn (se nedan).

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).

Objekt Urval Beskrivning

Synkronisering Internt
Line lock 
(strömlås)
HV lock (HV-
lås) 
Genlock

Välj Internal (internt) för fristående kameradrift. 
Välj Line lock (strömlås) för att låsa strömtillförseln.
Välj HV lock (HV-lås) för att låsa kameran vid den 
synksignal som skickas till SYNC-kontakten. 
Välj Genlock för att låsa kamerans underbärvåg vid den 
signal som skickas till SYNC-kontakten.

Horizontal phase 
(horisontell fas)

-25 . . 0 . . +25 Justerar förskjutningsvärdet för den horisontella fasen.

Subphase 
(underbärvågens 
fas)

 0, 2 . . . 358 Justerar underbärvågens fas.

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).
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8.5.4 Undermenyn Alarm I/O (in-/utgång för larm)

8.5.5 Undermenyn Connections (anslutningar)

Objekt Urval Beskrivning

Alarm input 
(larmingång)

None (ingen), 
high (hög), 
low (låg)

Välj none (ingen) för att avaktivera larmingången. Välj 
active-high (aktiv, hög) eller active-low (aktiv, låg) för 
larmingångskontakten.

Alarm action 
(larmåtgärd)

None (ingen),
Läge 1 till 6
Mono

Väljer kamerans driftläge när larmingången är aktiv.

Alarm output 
(larmutgång)

VMD,
External 
device (extern 
enhet),
Night mode 
active 
(nattläge 
aktivt), 
Filter toggle 
(aktivering/
avaktivering 
av filter)

VMD: - utgångsrelät sluter vid VMD-larm.
External device (extern enhet): - gör utgångsrelät 
tillgängligt för fjärrkommunikationsenheter.
Night mode active (nattläge aktivt): - utgångsrelät sluter 
när kameran är i svartvitt läge.
Filter toggle (aktivering/avaktivering av filter): - 
utgångsrelät sluter precis innan IR-filtret börjar röra sig 
och öppnar när videonivån stabiliserats (2 till 3 sekunder)

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).

Objekt Urval Beskrivning

Sync. input 
(synkingång)

High Z (högt 
Z-värde), 
75 ohm

Välj 75 ohm om den externa synkingången inte 
avslutas någon annanstans.

Notch filter 
(brusfilter)

On, Off (på, 
av)

Sätter på eller stänger av brusfiltret. Brusfiltret kan ta 
bort ett Moiré-mönster eller färgartefakter som 
orsakas av tätt liggande mönster (t.ex. vertikala 
säkerhetsgaller över fönster).

Bilinx Comms. 
(Bilinx-
kommunikation)

On, Off (på, 
av)

I Off-läge är Bilinx-kommunikationen avaktiverad.

Camera buttons 
(kameraknappar)

Enable 
(aktivera), 
disable 
(avaktivera)

Aktivera eller avaktivera kameraknapparnas funktion.
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8.5.6 Undermenyn Test signal (testsignal)

Cable compensation 
(kabelkompensation)

Off (av), 
Default 
(standard), 
RG59, RG6, 
Coax12

Kabelkompensation används för att slippa behöva 
använda förstärkare vid långa koaxialanslutningar på 
upp till 1000 m. För bästa möjliga resultat väljer du 
den typ av koaxialkabel som används eller default 
(standard) om du inte vet vilken typ som används.

Compensation level 
(kompensationsivå)

0, 1, 2, . . .+15 Anger nivån av kabelkompensation

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).

Objekt Urval Beskrivning

Objekt Urval Beskrivning

Show camera ID 
(visa kamera-ID)

Off (av), On (på) Välj On (på) för att lägga till kamerans ID till 
videotestsignalen.

Test pattern 
(testmönster)

Color bars 100 % 
(färgstaplar 
100 %), Grayscale 
11-step (gråskala i 
11 steg), Sawtooth 
2H (sågtand 2H), 
Checker board 
(schackbräde), 
Cross hatch 
(rutmönster), 
UV plane (UV-plan)

Välj önskat testmönster för att underlätta installation 
och felsökning.

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).
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8.5.7 Undermenyn Camera ID (kamera-ID)

Objekt Urval Beskrivning

Kamera-ID Här anger du ett kameranamn med 17 tecken. Använd 
vänster/höger för att ändra plats i strängen och upp/ned 
för att välja tecken. Använd Select (välj) för att avsluta.

Display ID pos. 
(visa ID-pos.)

Off (av), Top 
left (överst till 
vänster), Top 
right (överst till 
höger), Bottom 
left (längst ned 
till vänster), 
Bottom right 
(längst ned till 
höger)

Välj skärmposition för kamera-ID.

Camera ID 
border (kant för 
kamera-ID)

On, Off (på, av) Visar en grå kant bakom kamera-ID:t så att det blir 
lättare att läsa.

MAC-adress Visar MAC-adress (fabriksinställd, kan inte ändras).

Ticker bar 
(statusindikator)

On, Off (på, av) Statusindikatorn rör sig kontinuerligt för att visa att 
bilden visas direkt och att den inte är fryst eller spelas 
upp.

Display mode ID 
(visa läges-ID)

Off (av), Top 
left (överst till 
vänster), Top 
right (överst till 
höger), Bottom 
left (längst ned 
till vänster), 
Bottom right 
(längst ned till 
höger)

Visar kameraläget i vald position på skärmen.

EXIT (avsluta) Återgår till menyn Install (installation).
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8.5.8 Undermenyn Privacy masking (sekretessmaskering)

Välja ett område för sekretessmaskering 
För att konfigurera ett område för sekretessmaskering öppnar du områdesmenyn genom att 
välja alternativet Area (område) på sekretessmaskeringsmenyn. När du går in i menyn Area 
(område) visas aktuellt område med ett blinkande övre vänster hörn. Bildens blinkande hörn 
kan flyttas med pilknapparna för upp, ned, vänster och höger. Tryck på valknappen så flyttas 
den blinkande markören till det motsatta hörnet, som nu går att flytta. Tryck på valknappen 
igen för att låsa området och gå ur områdesmenyn.
Det finns fyra programmeringsbara sekretessmaskeringsområden.

8.5.9 Undermenyn Defaults (standardinställningar)

Objekt Urval Beskrivning

Pattern 
(mönster)

Black (svart), 
Grey (grått), 
White (vitt), 
Noise (brus)

Väljer mönster för alla maskeringar.

Mask 
(maskering)

1, 2, 3, 4 Fyra olika områden kan maskeras.

Aktiv On, Off (på, 
av)

Aktiverar eller avaktiverar var och en av de fyra maskerna.

Fönster Undermeny Välj detta för att öppna ett fönster där maskeringsområdet 
definieras.

Objekt Urval Beskrivning

Restore All 
(återställ alla)

No, Yes (nej, 
ja)

Återställer alla inställningar för de sex lägena till dessas 
(fabriksinställda) standardvärden. Välj YES (ja) och tryck 
sedan på knappen Menu/Select (meny/välj) för att 
återställa alla värden. 
När detta slutförts visas meddelandet RESTORED! 
(återställt).
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9 Felsökning

9.1 Kameraanvändning
Följande tabell är till för att hjälpa dig identifiera orsaken till felfunktioner och, om möjligt, 
åtgärda dem.

Felfunktion Möjliga orsaker Lösning

Ingen bildöverföring 
till fjärrplatsen.

Kamerafel. Anslut den lokala monitorn till kameran 
och kontrollera kamerafunktionen.

Fel på kabelanslutningar. Kontrollera alla kablar, pluggar, kontakter 
och anslutningar.

Felaktiga 
kabelanslutningar.

Se till att video- och synkanslutningarna 
inte är felkopplade.
Se till att polariteten är korrekt när du 
använder likström.

Ingen anslutning har 
upprättats, ingen 
bildöverföring.

Enhetens konfiguration Kontrollera alla konfigurationsparametrar.

Fel på installation. Kontrollera alla kablar, pluggar, kontakter 
och anslutningar.
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10 Underhåll

10.1 Reparationer

EX65 innehåller delar som kan bytas ut av kunden, bland annat främre och bakre hättor, 
Dinion 2X-kameran med objektiv och fästbygeln. Dessa delar erbjuds som reservdelar. 
Kontakta ditt lokala servicecenter för att få reda på hur du beställer dem.

10.2 Leverans och avfallshantering
Enheten måste överlämnas till en ny ägare tillsammans med den här installationshandboken. 
Enheten innehåller miljöfarliga material som måste kasseras i enlighet med regler för 
avfallshantering. Trasiga eller överflödiga enheter och delar ska kasseras på ett professionellt 
sätt eller tas till en lokal insamlingsstation för miljöfarligt avfall.

10.3 Ta bort kameran och objektivet
1. Ta bort kameraplattan som visas i steg 1- 3 i Sektion 6 Konfiguration, Sidan 20.

Bild 10.1 Kameran har dragits ut ur ytterhöljet

FARA! 
Koppla bort strömmen innan du servar eller tar isär enheten eller ytterhöljet. Ta aldrig bort 
fronten eller hättorna från EX65 utan att koppla bort strömmen.

VIKTIGT! 
Öppna aldrig Dinion 2X-kamerans hölje. Enheten innehåller inte några delar som användaren 
kan laga. Se till att allt underhåll och alla reparationer utförs av kvalificerad personal 
(elingenjörer eller specialister på nätverksteknologi). Om du är osäker så kontakta din 
leverantörs tekniska servicecenter.

Nummer Beskrivning
1 Inre monteringsfäste
2 Dinion 2X-kamera
3 Dinion-menyknappar
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2. Ta bort alla anslutningar från kamerans baksida.
3. Sök upp kamerans fästbult på botten av den skjutbara plattan. Ta bort bulten med en 

Phillips-skruvmejsel av storlek 3. 
4. Ta bort kameran från kameraplattan.
5. Ta bort objektivet från kameran.

10.4 Installera kameran och objektivet
1. Installera ett nytt objektiv i kameran.
2. Se till att kameran och objektivet är vända framåt och är parallella med den skjutbara 

plattan.
3. Sätt tillbaka fästbulten med en Phillips-skruvmejsel av storlek 3. Dra åt kamerafästbulten 

till 4,5 Nm.
4. Slutför bakfokusjusteringen enligt beskrivningen i avsnitt 10.5. Sätt tillbaka alla 

anslutningar på kamerans baksida på samma ställen som tidigare.
5. Sätt tillbaka den skjutbara plattan i ytterhöljet som visas i steg 9–12 i 

Sektion 6 Konfiguration, Sidan 20.

10.5 Bakfokusjustering
För att optimera bildskärpan under både starka och svaga ljusförhållanden justerar du 
bakfokusinställningen. Använd kamerans unika objektivguide. Det säkerställer att objektet 
som bevakas alltid är i fokus, även när bländaren är maximalt öppen (t.ex. på natten).– För 
bakfokusering av justerbara objektiv justerar du tills bilden är skarp i både tele- och 
vidvinkellägena på långt och kort avstånd.– Vid bakfokusering av zoomobjektiv ser du till att 
objektet som bevakas är i fokus i hela objektivets zoomområde. Så här justerar du bakfokus:
1. Öppna luckan på sidan av kameran.

2. Lås upp bakfokuslåsets låsknapp.

3. Håll mittknappen intryckt i mer än 2 sekunder tills menyn Install (installation) visas.
4. Välj Lens Wizard (objektivguide) och flytta markören till alternativet Set Back Focus Now 

(ställ in bakfokus nu).
5. Vrid bakfokusjusteringen efter behov.

Bosch

Bosch

Bosch
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6. Lås bakfokuslåsets låsknapp.

7. Håll mittknappen intryckt i mer än två (2) sekunder tills alla menyer försvinner.
8. Stäng skjutluckan på sidan.

10.6 Sätta tillbaka fästbygeln
1. Stäng av strömmen till EX65 och ta eventuellt bort alla anslutningar.
2. Ta bort de tre (3) M6-bultarna som håller fast fästbygeln i underlaget. Använd en 10 mm 

nyckel eller det medföljande multiverktyget.
3. Lägg EX65 på en säker plats.
4. Ta bort de sju (7) M4-bultarna som håller fast fästbygeln i underlaget. Använd en 7 mm 

nyckel eller det medföljande multiverktyget.
5. Installera en ny fästbygeln i omvänd ordning mot installationen. Dra åt de sju (7) M4-

bultarna med 2,0 Nm.
6. Slutför installationen enligt beskrivningen i Sektion 7 Montering, Sidan 22.

Bosch
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11 Tekniska data
Tekniska data – EX65-kamera

Elektrisk

Mek. specifikationer

Video

Modellnummer Spänning 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

Effektförbrukning (vanlig)

vid 12 V DC 6–10,2 W

vid 24 V AC 9,4–15,7 W

vid 12 V DC med fiberoptiskt tillval 7,7–11,3 W

vid 24 V AC med fiberoptiskt tillval 11,3–17,6 W

CCD-typ 1/3 tum interline, WDR dubbel slutare

Mått (H x B x L)

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

Vikt

– Rostfritt stål 12,9 kg

– Aluminium 6,4 kg

Konstruktion Elpolerat, rostfritt 316L-stål eller anodiserat aluminium

Visningsfönster 9 mm tjockt flytglas av borosilikat

Fästets panorerings- och 
lutningsintervall

Panorering: ±36°
Lutning: ±45°

Aktiva bildpunkter

PAL-modeller 752 x 582

NTSC-modeller 768 x 494

Horisontell upplösning 540 TVL

Signal/brus-förhållande > 50 dB

Videoutgång Kompositvideo 1 Vpp, 75 ohm
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Miljöanpassad

Drifttemperatur

– Standard1 – Aluminiummodeller -50 °C till 60 °C
– Modeller av rostfritt stål -50 °C till 55 °C

– med fiberoptiskt tillval1

Förvaringstemperatur -55 °C till 70 °C

Luftfuktighet, drift 0 % till 100 % relativ (kondenserande, efter installation och 
försegling)

Luftfuktighet, förvaring 20 till 98 % relativ (icke-kondenserande)

1. Uppvärmningsperiod krävs för kallstart vid -50 °C. 
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Ordlista

A

AES Automatic Electronic Shutter (automatisk elektronisk slutare) (se Elektronisk bländare).

AutoBlack
En teknik som förstärker videosignalnivån så att en videosignal med full amplitud ges även när 
motivkontrasten inte är idealisk (vid t.ex. bländning, dimma, dis osv.). 

Automatisk bländare
Objektivets bländaröppning justeras automatiskt för att ge korrekt belysning av kamerans 
bildsensor. Med ett bländarobjektiv med direktdrift (DC) styr kameran storleken på 
öppningen. Ett videobländarobjektiv har regleringskretsen i själva objektivet.

Automatisk förstärkningskontroll (AGC)
Elektroniken som kontrollerar förstärkningen av videosignalen. AGC används vid ljussvaga 
förhållanden med bländaren helt öppen.

Automatisk nivåkontrolll (Auto Level ControL, ALC)
Justering av videonivån för att erhålla önskad nivå på ljusstyrkan. Detta kan göras elektroniskt 
eller med hjälp av en bländarkontroll.

Automatisk vitbalans (Auto White Balance, AWB)
En funktion som låter en färgkamera automatiskt justera utfärgen så att naturliga färger 
erhålls, oberoende av vilken belysning som används.

Avkänningsområde
Ett specifikt område inom siktfältet som används av den rörelsedetekterande algoritmen för 
att identifiera rörelse.

B

Bakfokus
Avståndet mellan bildplanet och objektivets bakre del. Korrekt justering av bakfokus 
säkerställer att kameran bibehåller fokus under olika förhållanden.

Bilinx
Ett kommunikationsformat som gör det möjligt att fjärrstyra, konfigurera och uppdatera 
genom videokabeln (koaxial eller passiv UTP).

Bilinx-adress
Adressen kan ställas in lokalt med hjälp av Bilinx konfigurationsverktyg för bildenheter 
(CTFID).

BLC (Back Light Compensation)
Smart motljuskompensation tillåter kameran att automatiskt kompensera för motiv med ljusa 
områden i ett motiv med hög kontrast utan att ett fönster eller ett område måste definieras.

Bländaröppning
Storleken på öppningen av bländaren som styr hur mycket ljus som når CCD-sensorn. Ju 
större F-tal desto mindre ljus når sensorn. En ökning med ett F-steg halverar mängden ljus 
som når sensorn.

Brett dynamiskt omfång (WDR)
En kameras dynamiska omfång är skillnaden mellan de lägsta och högsta signalnivåer som 
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godtas. Ett motiv som har både mycket låga och mycket höga belysningsnivåer kräver en 
kamera med ett stort dynamiskt omfång för att hantera detta på rätt sätt och skapa en bra 
bild.

Brännvidd
Avståndet från objektivets optiska centrum till bilden av ett föremål på ett oändligt avstånd 
från objektivet. Långa brännvidder ger ett litet siktfält (dvs. teleeffekt), medan korta 
brännvidder ger ett brett siktfält.

C

CCD (Charged Coupled Device)
En CCD är en typ av bildsensor som används i CCTV-kameror. Sensorn omvandlar ljusenergi 
till elektriska signaler.

CCD-format
Anger storleken på den kamerasensor som används. I allmänhet ger en större sensor en högre 
känslighet och därigenom en bättre bild. Formatet anges i tum, t.ex. 1/3 eller 1/2 tum.

D

Dag/natt (infrarödkänslig)
En kamera som har normal färgfunktion i situationer med tillräcklig belysning 
(dagförhållanden) men där känsligheten kan ökas vid dålig belysning (nattförhållanden). Detta 
görs genom att ta bort IR-filtret som krävs för bra färgåtergivning. Känsligheten kan ökas 
ytterligare genom att integrera ett antal fält för att förbättra kamerans signal/brus-förhållande 
(det kan medföra rörelseoskärpa).

Dynamisk brusreducering (DNR)
En digital bildbearbetningsteknik som mäter bruset (bildartefakter) i bilden och automatiskt 
sänker det.

E

Elektronisk bländare
Elektronisk bländare (eller AES - Automatic Electronic Shutter (automatisk elektronisk 
slutare)) justerar kamerans slutartid för att kompensera för ljusändringar. I vissa fall kan detta 
eliminera behovet av ett objektiv med automatisk bländare.

F

F-steg Se F-tal

F-tal
Standardmåttet för objektivets apertur, vilket är bländardiametern, delat med objektivets 
brännvidd. Ju lägre den maximala öppningen (F-tal eller F-steg) är, desto mer ljus passerar 
genom objektivet.

Färgtemperatur
Ett mått på den relativa färgen på belysningen. Används i allmänhet för att ange en kameras 
nödvändiga färgbalanskorrigering för att en bild med naturlig färger ska erhållas.
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I

Infraröd belysning
Elektromagnetisk strålning (ljus) med en våglängd som är längre än vad det mänskliga ögat 
kan uppfatta. IR-ljus är som mest framträdande vid skymning och gryning och i 
glödlampsbelysning. IR-belysning kommer i formen av lampor med olika filter, lysdioder eller 
laserenheter. CCD-sensorer är mindre känsliga för IR än synligt ljus, men IR kan medföra en 
betydande ökning av den totala belysningsnivån, vilket leder till en mycket bättre bild i mörka 
förhållanden.

IRE (Institute of Radio Engineers)
Ett mått på videoamplituden som delar upp området från botten av synk. till toppvitnivån i 140 
lika stora enheter - 140 IRE motsvarar 1V från topp till topp. Området för aktiv video är 100 
IRE. 

K

Känslighet
Ett mått på den mängd ljus som krävs för att ge en standardvideosignal. Känslighetsvärden 
anges i lux (se Lux).

L

Lux
Den internationella (SI) måttenheten för ljusintensitet. Motsvarar belysningen av en yta på en 
meters avstånd från ett ensamt stearinljus.

M

Motljuskompensation (Back Light Compensation, BLC)
Förstärker selektivt delar av bilden för att kompensera för stora kontrastskillnader när bara en 
del av bilden är ordentligt upplyst (t.ex. en person i en solbelyst dörröppning). Se även Smart 
BLC.

Mättnad
Amplituden på krominanssignalen som påverkar färgens livlighet.

O

Objektivguide
Objektivguiden används när bakfokus ställs in. Den öppnar bländaren helt medan den rätta 
videonivån bibehålls med användning av AES.

OSD
On-Screen Display (skärmmenyer): Menyer som visas på monitorns skärm.

P

PWIE
Motor för invertering av de starkaste områdena med vitt. Vita högdagrar blir automatiskt 
svarta för att minska ljusa områden. Användbar i trafik- och bilparkeringstillämpningar.
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S

Sekretessmaskering
Möjligheten att maskera ett specifikt område så att det inte kan ses, i överensstämmelse med 
sekretesslagar och särskilda lokala krav.

SensUp (sensitivity up)
Ökar kamerakänsligheten genom att öka integreringstiden för CCD-sensorn (kortare slutartid 
från 1/50 sek till 1/5 sek). Detta åstadkoms genom att integrera signalen från flera videofält i 
följd för att minska signalbruset.

Signal/brus-förhållande
Förhållandet mellan en användbar videosignal och oönskat brus, mätt i dB.

Siktfält
Måttet på det synliga område som ligger inom kamerans siktfält. Ju större brännvidd, desto 
mindre siktfält. Ju mindre brännvidd, desto större siktfält.

Skärpedjup
Avståndet från den närmaste till den mest avlägsna punkten som kan visas med skärpa. Ju 
mindre öppning desto större fältdjup.

Standardslutare
En funktion som gör det möjligt att låsa slutartiden till en kort inställning som eliminerar 
rörelseoskärpa och som ger detaljerade och skarpa bilder av snabbt rörliga föremål så länge 
belysningen är tillräcklig. När ljusnivån sjunker och andra justeringsmöjligheter har utnyttjats 
återgår slutaren till standardinställningen så att känsligheten bibehålls.

U

Upplösning
Mått på hur fina detaljer som kan betraktas i en bild. För analoga system uttrycks detta 
vanligen i horisontella TV-linjer eller TVL. Ju högre värde desto högre upplösning.

UTP (Unshielded Twisted Pair (oavskärmad partvinnad))
UTP-kabeln är en variant av tvinnade parledningar som inte skyddas av skärmning. 
Ledningarna i en tvinnad parkabel är lindade runt varandra för att minimera störningar från de 
andra tvinnade paren i kabeln. UTP är den främsta kabeltypen för telefonanvändning och den 
mest använda typen av nätverkskabel.

V

VMD Video Motion Detection (videorörelseavkänning): En algoritm för rörelseavkänning där 
kameran jämför den aktuella bilden med en referensbild och räknar antalet bildpunkter (se 
Bildpunkt) som har ändrats mellan de två bilderna. Ett larm genereras när antalet 
bildpunktsändringar överskrider ett värde som användaren konfigurerat.
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Automatisk förstärkningskontroll 29
B
Bilinx 26
blue gain (blåförstärkning) 31
C
color burst (färgdel) 30
D
Day/Night (dag/natt) 29
dynamic engine (dynamisk motor) 30
dynamic noise reduction (dynamisk brusreducering) 31
F
fel 39
felsökning 39
fiberoptisk

multimode 18
fokus 21
G
green gain (grönförstärkning) 31
I
installation 16, 22
installera kameraobjektiv 41
IR contrast (IR-kontrast) 30
J
justera fokus 41
K
kameraanslutningar 18
kamerakonfiguration 20
konfigurationslägen 25
L
lägen 25
M
menynavigering 25
montering 22
O
Objektivguide 33
P
peak white invert (inversion av höga vitnyanser) 31
privacy masking (sekretessmaskering) 38
R
red gain (rödförstärkning) 31
S
sätta tillbaka fästbygeln 42
saturation (mättnad) 32
slutare 28
solskydd 23
solskyddsinstallation 23
switch level (omkopplingsnivå) 29
Synkronisering 34
T
ta bort kameraobjektivet 40

telefoto 21
V
vidvinkel 21
VMD 32
VMD-maskering 32
W
white balance (vitbalans) 31
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