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1 Veiligheid

1.1 Veiligheidsmaatregelen

GEVAAR! 
Hoog risico: dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, 
zoals "gevaarlijke spanning" in het product.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een 
elektrische schok en ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING! 
Middelhoog risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of 
middelzwaar letsel het gevolg zijn.

LET OP! 
Laag risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan materiële schade 
ontstaan of bestaat het risico dat het apparaat zelf wordt 
beschadigd.
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1.2 Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies, volg ze op, en 
bewaar ze zodat u ze ook in de toekomst kunt raadplegen. 
Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de 
gebruiksaanwijzing in acht alvorens het apparaat te gebruiken.
1. Reinigen - Normaal gesproken volstaat reiniging met een 

droge doek. U kunt echter ook een vochtige pluisvrije doek 
of leren zeemlap gebruiken. Gebruik geen vloeibare 
schoonmaakproducten of spuitbussen.

2. Warmtebronnen - Installeer dit apparaat niet in de buurt 
van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingen, ovens 
of andere apparaten die warmte genereren (zoals 
versterkers).

3. Water - Mors geen vloeistof op het apparaat.
4. Bliksem - Neem voorzorgsmaatregelen om het apparaat te 

beschermen tegen schade door bliksem en stroomstoten.
5. Instelling van bedieningselementen - Stel alleen de 

bedieningselementen in die volgens de 
bedieningsvoorschriften mogen worden ingesteld. Bij 
onjuiste instelling van andere bedieningselementen kan 
het apparaat beschadigd raken.

6. Voeding - Sluit het apparaat alleen aan op een lichtnet met 
het voltage vermeld op het etiket op het apparaat.

7. Onderhoud - Voer zelf geen onderhoud aan dit apparaat 
uit, tenzij u hiertoe bevoegd bent. Laat onderhoud over aan 
professionele servicemonteurs.

8. Vervangende onderdelen - Maak uitsluitend gebruik van 
vervangende onderdelen die door de fabrikant worden 
aanbevolen.

9. Installatie - Installeer dit apparaat zoals beschreven in 
deze handleiding en in overeenstemming met de ter 
plaatse geldende richtlijnen.

10. Toebehoren, wijzigingen of modificaties - Maak 
uitsluitend gebruik van toebehoren dat, en accessoires die 
door de fabrikant worden aanbevolen. Elke wijziging of 
aanpassing van de apparatuur die niet expliciet door Bosch 
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is goedgekeurd, kan het recht op garantie laten vervallen 
of, in het geval van een autorisatieovereenkomst, het recht 
van de gebruiker om de apparatuur te bedienen 
tenietdoen.

1.3 Belangrijke opmerkingen

Afvalverwerking - Uw Bosch-product is ontworpen en 
gefabriceerd met materialen van hoge kwaliteit en 
componenten die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen 
worden. Dit pictogram geeft aan dat elektronische en 
elektrische apparatuur die het einde van de levensduur heeft 
bereikt, apart dient te worden gehouden en gescheiden van 
huishoudelijk afval te worden afgevoerd. Er bestaan meestal 
gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte 
elektrotechnische en elektronische apparatuur. Lever deze 
apparatuur in bij een geschikt verzamelpunt voor recycling, 
overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

WAARSCHUWING! 
Spanning uitschakelen bij netstroomversies: Het apparaat 
wordt van spanning voorzien zodra het netsnoer op de 
voedingsbron is aangesloten. De stekker van het netsnoer is de 
“hoofdschakelaar” voor het apparaat. Breng bij insteekbare 
apparatuur de stekkerbus in de buurt van de apparatuur aan, 
zodat deze goed toegankelijk is.

WAARSCHUWING! 
Alpolige voedingsschakelaar: Breng een alpolige 
voedingsschakelaar met een contactscheiding van ten minste 3 
mm in elke pool, aan in de elektrische installatie van het 
gebouw.
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1.4 Conformiteit FCC en ICES
Informatie over FCC & ICES
(Alleen voor modellen voor VS en Canada)
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn 
vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B, 
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen 
schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit 
apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan tevens 
schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken 
als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de 
instructies. Garantie dat in een bepaalde situatie geen 
interferentie zal plaatsvinden, wordt echter niet gegeven. Als dit 
apparaat schadelijke interferentie van radio- en 
televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen is vast te stellen door 
het apparaat uit en in te schakelen, kan de gebruiker een of 
meer van de volgende maatregelen nemen om dit probleem op 
te lossen:
– draai of verplaats de ontvangstantenne;
– vergroot de afstand van het apparaat tot de ontvanger;
– sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere 

groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten;
– raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of tv-

technicus.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen 
worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het 
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik 
van het apparaat door de gebruiker komen te vervallen. Indien 
nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer of een 
ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te 
verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende 
boekje van de Federal Communications Commission: "How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" 
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(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit 
boekje is verkrijgbaar bij de U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

1.5 UL-certificering
Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of 
betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product getest. UL heeft 
uitsluitend getest op de risico's van brand, schok en/of 
ongevallen, zoals beschreven in UL’s norm(en) voor de veiligheid 
van CCTV-apparatuur, UL 2044 (Safety for Closed Circuit 
Television Equipment). De UL-certificering heeft geen betrekking 
op de prestaties of betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE 
GARANTIE OF CERTIFICERING MET BETREKKING TOT DE 
PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE 
BEVEILIGINGS- OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE 
VAN DIT PRODUCT.

Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of 
betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product getest. UL heeft 
uitsluitend getest op de risico's van brand, schok en/of 
ongevallen, zoals door UL beschreven in Standard(s) for Safety 
for Information Technology Equipment, UL 60950-1. De UL-
certificering heeft geen betrekking op de prestaties of 
betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE 
GARANTIE OF CERTIFICERING MET BETREKKING TOT DE 
PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE 
BEVEILIGINGS- OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE 
VAN DIT PRODUCT.
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1.6 Opmerkingen van Bosch
Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security 
Systems en is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten 
voorbehouden.

Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document 
zijn waarschijnlijk gedeponeerde handelsmerken en dienen als 
zodanig te worden behandeld.

Opmerking:
Deze handleiding is met grote zorg samengesteld en de 
informatie hierin is grondig geverifieerd. De tekst was op het 
moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de 
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van 
de gebruikershandleiding echter zonder kennisgeving 
veranderen.  Bosch Security Systems aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit 
uit gebreken, onvolledigheden of afwijkingen tussen de 
gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
dichtstbijzijnde vestiging van Bosch Security Systems of onze 
website bezoeken: www.boschsecurity.nl
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2 Inleiding

2.1 Productkenmerken
De Dag/nacht-camera is een professionele dag/nacht-
bewakingscamera met digitale 10-bits signaalverwerking. De 
Dag/nacht-camera is eenvoudig te installeren en klaar voor 
gebruik. Deze camera biedt een goede beeldkwaliteit.
Enkele productkenmerken:
– Dag/nacht-camera met mechanisch schakelbaar IR-filter
– Verbeterde videobewegingsdetectie 
– Tegenlichtcompensatie (BLC)
– Automatische detectie van objectief
– Objectiefwizard voor eenvoudige backfocus
– Alarmingang en relaisuitgang

2.2 Uitpakken
Pak de apparatuur voorzichtig uit en ga er voorzichtig mee om.
De verpakking bevat:
– Dag/nacht-camera
– CCD-beschermingskapje (gemonteerd op camera)
– Reserve objectiefconnector (male)
– Deze instructies
Als apparatuur blijkt te zijn beschadigd tijdens transport, 
verpak het dan in de oorspronkelijke verpakking en neem 
contact op met de vervoerder of de leverancier.

WAARSCHUWING! 
Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden 
geïnstalleerd. De installatie dient in overeenstemming met de 
ter plaatse geldende richtlijnen voor elektrische apparatuur te 
worden uitgevoerd.

LET OP! 
De cameramodule is een gevoelig apparaat en moet voorzichtig 
worden behandeld.
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3 Verbindingen

3.1 Aansluiting van de voedingskabel

3.1.1 Zwakstroomcamera's:

Afbeelding 3.1 Voedingsaansluiting voor laagspanning

Sluit de voeding van een 24 VAC of 12 VDC klasse 2 
voedingsbron als volgt aan:
– Gebruik een meeraderige kabel van 0,3 tot 1,3 mm² of een 

massieve kabel van 0,12 tot 1,3 mm² en strip 10 mm van 
de isolatie.

– Druk de nokjes naar binnen en breng de kabels aan. 
Opmerking
Deze aansluitingen zijn niet polariteitsgevoelig.

LET OP! 
Voordat u de aansluiting tot stand brengt, moet de 
voedingsbron losgekoppeld zijn van de voedingskabel. Zorg dat 
de spanning van het apparaat overeenkomt met de spanning en 
type van de voedingsbron.

VIDEO

12 VDC
24 VAC

ALARM

10 mm
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3.1.2 Netstroomcamera's

Afbeelding 3.2 Voedingsaansluiting voor netstroom

Sluit het netsnoer van een netstroomcamera aan op een 
230 VAC voedingsuitgang.

3.2 Videoverbinding

Afbeelding 3.3 BNC-connectoren

3.2.1 Uitgang videosignaal
De camera is voorzien van een BNC-connector voor het 
aansluiten van een videocoaxkabel met male BNC-connector. 

VIDEO

ALARM

VIDEO

ALARM

Video BNC
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3.3 Alarm- en relaisconnector

Afbeelding 3.4 Pinnen van alarm- en relaisconnector

– Max. draaddiameter 0,6 tot 0,3 mm voor zowel meeraderig 
als massief. Strip 5 mm van de isolatie.

– Relais normaal geopend (NO); geen alarm.
– Schakelcapaciteit uitvoerrelais alarm: max. spanning 30 

VAC of +40 VDC. Max. stroom: 0,5 A continu, 10 VA.
– Alarmingang: TTL-logica, +5 V nominaal, max. +40 VDC, DC 

gekoppeld met 22 kOhm pull-up tot +3,3 V.
– Alarmingang: te configureren als actief laag of actief hoog.
– Max. 42 V toegestaan tussen de massa van de camera en 

elk van de relaispinnen.

Pin Alarm-aansluiting

1 Alarmingang massa 

2 Alarmingang

3 Relaisuitgang contact 1

4 Relaisuitgang contact 2

ALARM

1 4

5 mm 
(0.2 in)
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3.4 Objectiefvatting
De camera kan worden gebruikt met CS-vatting objectieven. 
Objectieven met C-vatting kunnen worden gemonteerd met een 
objectiefadapterring. Voor de beste beeldprestaties worden 
objectieven met DC-iris aanbevolen. De camera detecteert 
automatisch het type objectief dat wordt gebruikt en 
optimaliseert op basis hiervan de prestaties. Er is een 
mannelijke reserve objectiefconnector meegeleverd.

Opmerking
Als er kortsluiting wordt geconstateerd op de 
objectiefconnector, geeft het on-screen display (OSD) de 

LET OP! 
Om beschadiging van de CCD-sensor te vermijden wanneer u 
een objectief met C-vatting gebruikt, monteert u een 
objectiefadapterring (niet meegeleverd) op de camera voordat 
u het objectief monteert.
Objectieven die zwaarder zijn dan 0,5 kg moeten apart worden 
gesteund.

Afbeelding 3.5 Een objectief 

monteren

Afbeelding 3.6 Objectiefconn

ector

Bosch

Bosch

Pin Video-irisobjectief Objectief met 
DC-iris

1 Voeding (11,5 V max. ±0,5, 50 mA) Dempspoel - 

2 Niet gebruikt Dempspoel +

3 Videosignaal 1 Vtt 1 kOhm Aanstuurspoel +

4 Aarde Aanstuurspoel -
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foutmelding LENS SHORT CIRCUIT (kortsluiting objectief) 
weer. Het objectiefcircuit wordt automatisch uitgeschakeld om 
interne beschadiging te voorkomen. Verwijder de 
objectiefconnector en controleer de aansluitpinnen.

3.5 Backfocus instellen
Stel de backfocus in om de beeldscherpte te optimaliseren voor 
zowel hoge als lage lichtsterkten. Gebruik de unieke objectief-
wizard. U bent er dan van verzekerd dat het opgenomen object 
altijd scherp blijft, ook als er wordt scherpgesteld bij maximale 
diafragma-opening (bijvoorbeeld 's nachts).
– Als u de backfocus instelt voor varifocale objectieven, moet 

u voor een scherp beeld de instelling in zowel de 
groothoek- als in de telestand uitvoeren voor zowel veraf 
als dichtbij.

– Als u de backfocus instelt voor zoomobjectieven, moet u 
ervoor zorgen dat het op te nemen object in het gehele 
zoombereik van het objectief scherp blijft.

De backfocus instellen:
1. Open het schuifje aan de zijkant van de camera.

1. Ontgrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.

2. Houd de middelste toets langer dan 1 seconde ingedrukt 
tot het menu Install (Installeren) wordt weergegeven. 

3. Selecteer Wizard en verplaats de cursor naar het item Set 
Back Focus Now (Backfocus nu instellen). 

Bosch
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4. Draai aan de backfocus-ring voor de vereiste instelling. 

5. Vergrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.

6. Houd de middelste toets langer dan 1 seconde ingedrukt 
tot alle menu's verdwijnen.

7. Sluit het zijpaneel.

Opmerking:
Lees de installatiehandleiding van het zoomobjectief voor 
informatie over de backfocus van het objectief.

Bosch

Bosch
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3.6 De camera bevestigen
De camera kan zowel aan de bovenzijde als de onderzijde 
worden bevestigd (1/4-inch 20 UNC-schroefdraad). Het 
bevestigingspunt aan de onderzijde is geïsoleerd van aarde om 
aardingslussen te voorkomen.

Afbeelding 3.7 Een camera monteren

3.7 Schakelen tussen dag/nacht
De camera heeft een gemotoriseerd infraroodfilter. Het 
mechanische infraroodfilter kan worden verwijderd bij weinig 
licht of bij infraroodtoepassingen via de configuratie-
instellingen van de software.
Als u de schakelstand Auto hebt ingeschakeld, schakelt de 
camera het filter automatisch in en uit naargelang het 
lichtniveau dat op dat moment wordt waargenomen. Het 
schakelniveau is programmeerbaar. Bij de schakelmodus Auto 
geeft de camera voorrang aan beweging (de camera geeft 
scherpe beelden weer zonder vervaging door beweging zolang 
het lichtniveau dit toelaat) of kleur (de camera geeft beelden in 
kleur weer zolang het lichtniveau dit toelaat). De camera 
herkent infraroodverlichte scènes om ongewenste schakeling 
naar de kleurenstand te voorkomen. 
Het infraroodfilter kan op twee manieren worden geregeld:
– via een alarmingang, of
– automatisch op basis van het geobserveerde lichtniveau.

LET OP! 
Richt de camera/het objectief nooit rechtstreeks op de zon. Dit 
kan de sensoren beschadigen.
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4 Programmering
Normaal gesproken geeft de camera een optimaal beeld zonder 
dat er verdere instellingen nodig zijn. Er zijn echter ook 
geavanceerde instellingsopties beschikbaar in een 
menusysteem voor het verkrijgen van de beste resultaten onder 
speciale omstandigheden.
Uw wijzigingen worden meteen toegepast door de camera, 
zodat u de oude en nieuwe instellingen eenvoudig kunt 
vergelijken.

4.1 Menu's

4.1.1 Menu's op het hoogste niveau
Er zijn twee menu's op het hoogste niveau: het menu Main 
(hoofdmenu) en het menu Install (Installeren) Deze menu's 
bevatten functies die rechtstreeks kunnen worden geselecteerd 
of via submenu's voor meer gedetailleerde instellingen.
– Om het menu Main (hoofdmenu) te openen, houdt u de 

menu-/selectietoets (in het midden) korter dan 1 seconde 
ingedrukt. Het menu Main (hoofdmenu) wordt 
weergegeven op de monitor. Selecteer de 
beeldverbeteringsfuncties en stel deze in. Herstel de 
standaardwaarden wanneer u niet tevreden bent met de 
wijzigingen.

– De camera beschikt tevens over het menu Install 
(Installeren) waarin u instellingen voor de installatie kunt 
configureren. Om het menu Install (Install) te openen, 
houdt u de menu-/selectietoets (in het midden) langer dan 
2 seconden ingedrukt.
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4.1.2 Menunavigatie
Met behulp van de vijf toetsen die zich achter het zijpaneel 
bevinden, kunt u binnen de verschillende menu's navigeren.

– Gebruik de pijltoetsen om door een menu te bladeren.
– Gebruik de pijltoetsen links/rechts om opties te kiezen of 

parameters in te stellen.
– Als u in een menu tweemaal snel op de menu-/

selectietoets drukt, wordt voor het geselecteerde item de 
fabrieksinstelling hersteld.

– Als u in één keer alle menu's wilt afsluiten, houdt u de 
menu/selectietoets ingedrukt totdat de menuweergave 
verdwijnt of selecteert u de optie Exit (Afsluiten).

Sommige menu's sluiten automatisch na ongeveer twee 
minuten, andere menu's moeten handmatig gesloten worden.

Afbeelding 4.1 Zijpaneel Afbeelding 4.2 Menu/selectie-

toets

Afbeelding 4.3 Navigatie 

Toets omhoog
Menu-/selectietoets (in het midden)

Toets naar rechts

Toets omlaag
Toets naar links

Bosch
Bosch
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4.2 Structuur van het hoofdmenu

Onderdeel Selectie Omschrijving

Level (Niveau) -15 tot +15 Videoniveauregeling: een positieve 
waarde is geschikt voor donkere 
omstandigheden; een negatieve 
waarde is geschikt voor zeer lichte 
omstandigheden.

Shut/AGC 
(Sluiter/AGC)

Submenu Beeldverbetering en prestaties

Day/Night 
(Dag/nacht)

Submenu Regeling van het schakelen tussen dag/
nacht

BLC On (Aan), 
Off (Uit), 

Kies On (Aan) om de 
tegenlichtcompensatie (BLC) in te 
schakelen

Color (Kleur) Submenu Witbalans en kleurweergave

Sync 
(Synchronisati
e)

Internal 
(Intern)
Line Lock

Internal (Intern) - vrije 
camerabediening. 
Line Lock - de AC-voeding 
vergrendelen.

Vphase 
(Verticale 
fase)

 0, 2. . . 358 Hiermee stelt u de verticale fase in 
(alleen beschikbaar als sync = line 
lock).

Exit (Afsluiten) Het menu sluiten.
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4.2.1 Submenu Shutter/AGC (Sluiter/AGC)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Shutter 
(Sluiter)

AES, FL, 
Fixed (Vast)

AES (automatische sluiter): de camera 
stelt automatisch de optimale 
sluitertijd in FL: in deze stand 
(knippervrij) wordt interferentie met 
lichtbronnen vermeden (alleen 
gebruiken voor objectieven met video-
iris of DC-iris). FIXED (Vast) - voor 
gebruik van een vaste sluitertijd.

Gain 
(Versterking) 

On, Off 
(Aan, Uit)

On (Aan) - de camera stelt de 
versterking automatisch in op de laagst 
mogelijke waarde die nodig is om een 
goed beeld te verkrijgen.
Off (Uit) - AGC uitschakelen.

AutoBlack On, Off 
(Aan, Uit)

Wanneer Autoblack is ingeschakeld, 
verbetert automatisch de 
zichtbaarheid van details zelfs wanneer 
het scènecontrast onvolledig is als 
gevolg van nevel, mist, etc.

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het 
hoofdmenu.
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4.2.2 Submenu Day/Night (Dag/Nacht)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Day/Night 
(Dag/nacht)

Auto, Color 
(Kleur), 
Monochrome 
(Zwart/wit)

Auto - de camera schakelt het IR-
sperfilter in en uit, afhankelijk van het 
belichtingsniveau van de scène.
Monochrome (Zwart/wit) - het IR-
sperfilter wordt uitgeschakeld voor 
volledige infraroodgevoeligheid. 
Color (Kleur) - de camera produceert 
altijd een kleursignaal ongeacht de 
lichtniveaus. 

Switch level 
(Ander 
niveau)

-15 tot +15 Hiermee stelt u het videoniveau in op 
Auto, waarbij de camera overschakelt 
naar zwart/wit-opnamen. 
Een lage (negatieve) waarde houdt in 
dat de camera bij een lager lichtniveau 
overschakelt naar zwart/wit-opnamen. 
Een hoge (positieve) waarde houdt in 
dat de camera bij een hoger lichtniveau 
overschakelt naar zwart/wit-opnamen.

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het 
hoofdmenu.
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4.2.3 Submenu Color (Kleur)

Onderdeel Selectie Omschrijving

White balance 
(Witbalans)

ATW, 
AWBhold

ATW - in de ATW-stand (Auto Tracking 
White balance) wordt de witbalans 
voortdurend automatisch aangepast 
voor een optimale kleurenweergave. 
AWBHold - ATW stoppen en de 
bijbehorende kleurinstellingen 
opslaan. 

Red Gain 
(Roodversterki
ng)

-5 t/m +5 Stelt de roodversterking in om het 
witpunt te optimaliseren.

Blue Gain 
(Blauwverster
king) 

-5 t/m +5 Stelt de blauwversterking in om het 
witpunt te optimaliseren.

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het 
hoofdmenu.
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4.2.4 Submenu VMD (alleen op afstand via Bilinx)

Onderdeel Selectie Omschrijving

VMD Off (Uit), 
Silent (Stil), 
OSD

Off (Uit) - Video Motion Detection 
(VMD, videobewegingsdetectie) is 
uitgeschakeld.
Silent (Stil) - videobeweging genereert 
stil alarm.
OSD - videobeweging genereert een 
alarmmelding op het scherm

VMD area 
(VMD-
gebied)

Submenu Selecteer deze optie om het 
gebiedsinstellingsmenu te openen en 
het detectiegebied te definiëren.

Motion 
indicator 
(Bewegingsin
dicator)

Hiermee wordt de piek van de gemeten 
beweging in het geselecteerde gebied 
aangegeven. Druk op de rechter, linker 
of middelste navigatietoets om te 
resetten.

VMD 
sensitivity 
(VMD-
gevoeligheid)

Stel het gewenste niveau in voor de 
bewegingsgevoeligheid. Hoe langer de 
witte balk, hoe meer beweging nodig is 
om het VMD-alarm te activeren. Als het 
bewegingsniveau hier boven komt, 
wordt het alarm geactiveerd.

OSD alarm 
text 
(Alarmtekst 
OSD)

Alphanumeric 
(Alfanumeriek
)

Tekst voor alarm op on-screen 
display(maximaal 16 karakters).

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het 
hoofdmenu.
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Een gebied selecteren voor VMD-blindering 
Om een gebied in te stellen voor VMD-blindering, opent u het 
menu Gebied door de optie VMD Area (VMD-gebied) in het 
VMD-menu te selecteren. Als u het menu Area (Gebied) opent, 
wordt het huidige gebied weergegeven waarbij de 
linkerbovenhoek knippert. De knipperende hoek van het beeld 
kunt u verplaatsen met de pijltoetsen omhoog, omlaag, links en 
rechts. Als u op de menu-/selectietoets drukt, gaat de 
knipperende cursor naar de tegenoverliggende hoek. U kunt 
deze nu verplaatsen. Als u nogmaals op de selectietoets drukt, 
is het gebied gedefinieerd en sluit u het menu Area (Gebied).
Er is één programmeerbaar VMD-gebied.

Opmerking:
Als VMD is ingeschakeld, kunnen normale lichtfluctuaties of 
omgevingsfactoren bijdragen aan ongewenste alarmen. Daarom 
wordt aanbevolen de VMD-getriggerde alarmuitgang van de 
camera niet aan te sluiten op een bewaakt alarmsysteem, 
omdat de ongewenste alarmen als storend kunnen worden 
ervaren.
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4.3 Structuur van menu Install (Installeren)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Type objectief Auto, 
Manual 
(Handmatig)
, DC-iris, 
Video

Auto: - de camera selecteert 
automatisch het type objectief.
Modus Manual (Handmatig), DC-iris en 
Video: het bijbehorende objectief 
selecteren om de camera de juiste 
objectiefmodus te laten gebruiken.

Lens Wizard 
(Objectiefwiza
rd)

Submenu Selecteren om het backfocuspunt van 
de combinatie camera-objectief te 
optimaliseren.

Comm On, Off 
(Communica
tie Aan, Uit)

Communicatie in- of uitschakelen.

Alarm Submenu De alarmingangs en -
uitgangsfunctionaliteit programmeren.

Defaults 
(Standaardinst
ellingen)

Submenu Hiermee worden de 
standaardinstellingen voor alle modi 
hersteld.
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4.3.1 Submenu Lens Wizard (Objectiefwizard)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Detected lens 
(Gedetecteerd 
objectief)

Geeft het type weer van het 
gedetecteerde objectief als 
automatische detectie van het type 
objectief wordt gebruikt.

Set Backfocus 
now 
(Backfocus nu 
instellen)

 Selecteren om de iris volledig te 
openen. Volg de onderstaande 
instructies voor het instellen van de 
backfocus voor uw type objectief.
Na het scherpstellen, blijft het object 
waarop is scherpgesteld onder alle 
lichtomstandigheden scherp in beeld.

Set LVL 
(Niveau 
instellen)

Alleen voor objectieven met video-iris.
Stel de niveauregeling op het objectief 
in om de niveaudetectie-indicator te 
centreren (zie hieronder).

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het menu 
Install (Installeren).
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Het DC-irisobjectief instellen:
1. Ontgrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.
2. Ga naar het menu Lens Wizard (Objectiefwizard).
3. In het menu is Set Back Focus Now (Backfocus nu 

instellen) gemarkeerd.
4. Draai aan de backfocus-ring voor de vereiste instelling.
5. Vergrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.
6. Sluit het menu.

Het handmatige irisobjectief instellen:
1. Ontgrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.
2. Zet het objectief op de maximale lensopening.
3. Draai aan de backfocus-ring voor de vereiste instelling.
4. Vergrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.
5. Pas de objectiefopening aan de scène aan.

Het video-irisobjectief instellen:
1. Ontgrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.
2. Ga naar het menu Lens Wizard (Objectiefwizard).
3. In het menu is Set Back Focus Now (Backfocus nu 

instellen) gemarkeerd.
4. Draai aan de backfocus-ring voor de vereiste instelling.
5. Vergrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.
6. Kies Set LVL (Niveau instellen) in het menu; de balk Level 

(Niveau) wordt weergegeven.
7. Richt de camera naar de scène waar deze het meest op zal 

zijn gericht.
8. Stel de niveaupotentiometer op het objectief in totdat de 

balk Level (Niveau) in de middenpositie staat.
9. Sluit het menu.
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4.3.2 Submenu Alarm

Onderdeel Selectie Omschrijving

Alarm In 
(Alarmingang) 
- Active 
(Actief)

None 
(Geen), high 
(hoog), low 
(laag)

Selecteer None (Geen) om de 
alarmingang uit te schakelen. Selecteer 
Active-high (Actief-hoog) of Active-low 
(Actief-laag) voor de 
alarmingangsaansluiting.

Alarm In 
(Alarmingang) 
- Action (Actie)

None 
(Geen),
Mono 
(Zwart-wit)

Selecteren van de actie van de camera 
als de alarmingang actief is.

Alarm out 
(Alarmuitgang) 
- Action (Actie)

VMD,
Remote 
(Extern),
Day/Night 
(Dag/nacht), 
Folter move 
(Verplaatsin
g filter)

VMD: - uitgangsrelais wordt 
geactiveerd bij VMD-alarmen.
Remote (Extern): - het uitvoerrelais 
beschikbaar te maken voor externe 
communicatieapparatuur.
Day/Night (Dag/nacht): - uitgangsrelais 
wordt geactiveerd als de camera in 
zwart/wit-modus is.
Filter move (Verplaatsing filter): - 
uitgangsrelais wordt geactiveerd net 
voordat het infraroodfilter gaat 
bewegen en wordt uitgeschakeld als 
het videoniveau is gestabiliseerd (2 tot 
3 seconden)

Alarm out 
(Alarmuitgang) 
- Relay (Relais)

Normally 
Open, 
Normally 
Closed

Selecteer hoe het uitgangsrelais wordt 
geactiveerd. 

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het menu 
Install (Installeren).
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4.3.3 Submenu Defaults (Standaardinstellingen)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Restore All 
(Alles 
herstellen)

No (Nee), 
Yes (Ja)

Herstelt de standaardwaarden voor 
alle instellingen. Selecteer eerst YES 
(JA) en druk daarna op de menu-/
selectietoets om alle waarden te 
herstellen. 
Zodra dit is voltooid, wordt het bericht 
RESTORED! (HERSTELD) 
weergegeven.

EXIT 
(Afsluiten)

Hiermee keert u terug naar het menu 
Install (Installeren).
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5 Technische gegevens

5.1 Specificaties

Alle versies

Typenummer VBC-265/11 VBC-265/51

Nominale spanning +12 VDC
24 VAC (50 Hz)

230 VAC 50 Hz

Beeldsensor 1/3-inch interline CCD

Standaard PAL

Actieve pixels 752 x 582

Minimale belichting <0,26 lux, 30 IRE
<0,06 lux (zwart/wit), 30 IRE

Resolutie 540 TVL

SNR > 50 dB

Video-uitgang 1 Vtt, 75 ohm

Synchronisatie Keuze uit Intern of Line Lock

Sluiter AES (1/60 [1/50] tot 1/150000 [1/125000]), 
keuze uit automatisch, knippervrij, vast

Dag/nacht Kleur, Zwart-wit, Auto

AGC Keuze uit AGC aan (20 dB) of AGC uit (0 dB)

Tegenlichtcompensatie 
(BLC)

Eén gebied, gemeten in het midden

Witbalans ATW, AWBhold (2500 tot 10000K) 

Objectiefvatting CS-compatibel, geschikt voor objectief met C-
vatting met adapterring

ALC-objectief Automatische detectie video- of DC-iris

Videobewegingsdetect
ie (VMD)

Eén gebied, volledig programmeerbaar op afstand

Stroomverbruik 4 W

Afmetingen (H x B L) 58 x 66 x 122 mm zonder objectief

Gewicht 450 g zonder objectief
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Statiefbevestiging Twee 1/4-inch 20 UNC - geïsoleerd (onder) en 
niet geïsoleerd (boven)

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C

Bedieningselementen OSD met softkey-bediening
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