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VEILIGHEID
Waarschuwing: Kijk niet door de lens naar de zon. Dit kan 
leiden tot het verlies van het gezichtsvermogen.
Let op: Richt de lens niet op de zon. Dit kan brand 
veroorzaken.

Toepassingen
Deze 1/2" videodiafragma zoomlenzen zijn optische lenzen van hoge 
kwaliteit die geschikt zijn voor geavanceerde CCTV-camera's.

Videodiafragma
Het videodiafragma stelt, naar gelang de lichtcondities, het diafragma 
automatisch in. Hierdoor wordt optimale beeldkwaliteit verkregen in 
situaties waar verschillende lichtniveaus aanwezig zijn, bijvoorbeeld buiten.

Zoom en focus
Zoom en focus worden aangedreven door motoren waardoor er hele 
scherpe foto's kunnen worden gemaakt, van groothoek tot telefoto.

Aansluiting en montage
De lenzen zijn uitgerust met twee kabels met connectors en een C- of CS-
cameravatting.

* met handmatige diafragma-uitschakeling.

Typenummer Zoom Montage

LTC 3283/20 6x, 8-48 mm CS

LTC 3283/40 10x, 7,5-75 mm CS

LTC 3283/50 10x, 7,5-75 mm, pre-pos. C

LTC 3293/20 15x, 8-120 mm C

LTC 3293/30* 15x, 8-120 mm, pre-pos. C

LTC 3793/50*  18x, 8-144 mm, pre-pos. C

LTC 3293/40 20x, 12-240 mm C

LTC 3293/50 20x, 12-240 mm, pre-pos. C
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Automatische diafragma-aansluiting: Een kabel van 200 mm met een 
4-polige EIAJ plug.

Aansluiting van zoom en focus: Een kabel van 400 mm met een 8-polige 
connector.

Montage van lens:
U monteert de lens als volgt op de camera:
1. Schroef de lens rechtsom net zover in de lensvatting tot deze stopt.
2. Draai de lens terug naar de gewenste positie (er is een frictiekoppeling 

tussen de bevestiging en de lensvatting waarbij om een hoek van 
330° kan worden gedraaid).

Besturingen

Besturing van zoom en focus
Zoom en focus worden door specifieke signalen bestuurd die door de 
zoom-/focusbesturing via de aansluitkabel voor zoom/focus worden 
geleverd. Wanneer de signalen aanwezig zijn, worden de zoom- en 
focusmotoren aangezet en wanneer er geen signalen zijn, stoppen de 
motoren.

Automatische lichtniveauregeling (ALC)
De ALC-potentiometer kan op 'Av' (average = gemiddeld) worden 
ingesteld, zodat de donkere gedeelten van het beeld gedetailleerder 
worden of op 'Pk' (peak = top), zodat de lichtere gedeelten van het beeld 
gedetailleerder worden. De normale instelling is de middenpositie.

Niveau
De 'level' (niveau) potentiometer stelt de belichting en de werkniveaus van 
de lens/camera in. Wanneer de niveau-instelling te hoog is (het diafragma 
is te ver open), worden bepaalde delen van het beeld of het gehele beeld 
overbelicht (wit). Is de niveau-instelling te laag (het diafragma is te ver 
dicht), dan is er weinig contrast in het beeld en vertoont het beeld ruis en is 
het korrelig.
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Afstellingen

Instelprocedure
Om de lens/camera in te stellen monteert u eerst de lens, sluit u de auto-
diafragmalenskabel aan, vervolgens sluit u de camera op een monitor aan 
en als laatste sluit u de camera en de monitor op de netvoeding aan.
1. Als er geen videosignaal is, stelt u "LEVEL" en "ALC" in totdat er een 

beeld op de monitor verschijnt.

2. Sluit u de zoom-/focuskabel op de zoom-/focusconnector aan.
3. Stelt u de lens scherp.
4. Stelt u "LEVEL" en "ALC" in totdat het beeld helder en scherp is.

Procedure voor zoomen en scherpstellen:
1. Stel met behulp van de zoombesturingssignalen de zoom op "TELE" 

in.
2. Stel met behulp van de focusbesturingssignalen het beeld scherp.
3. Stel met behulp van de zoombesturingssignalen de gewenste hoek in.
4. Als het beeld door het zoomen onscherp wordt, moet u de achterfocus 

afstellen (zie het volgende gedeelte).

Achterfocus afstellen:
1. Kies een relatief groot voorwerp, iets wat gemakkelijk kan worden 

scherpgesteld.
2. Stel de zoom op 'WIDE' (groothoek) in en stel de achterfocus van de 

camera in (zie de instructies voor de camera).
3. Stel de zoom op 'TELE' in en stel het beeld scherp met de lens.
4. Herhaal de bovenstaande procedures diverse keren, totdat het beeld 

aan beide einden van het zoombereik (WIDE en TELE) scherp is.

LEVEL ALC

L H Av Pk



Videodiafragma zoomlens | Installatiehandleiding 

Bosch Security Systems | 2004-51

NL | 4

Niveau- en ALC-afstellingen:
1. Kies een redelijk goed verlichte scène.
2. Stel de 'ALC'-besturing op de middenpositie in.
3. Draai de 'LEVEL'-knop naar 'L' tot het diafragma dicht is. 

(Op de monitor staat een korrelig beeld met laag contrast.)
4. Draai nu de 'LEVEL'-knop langzaam in de richting van 'H' om het 

diafragma te openen. Het contrast van het beeld wordt beter en de 
ruis wordt minder. 'Automatic Gain Control' van de camera is nu 
actief.

5. Stel de 'LEVEL'-knop in op de positie waar de ruis is verdwenen en 
de grote witte delen van het beeld nog net niet zijn uitgewist.

Kabelaansluiting

Videodiafragma

Zoom, focus en diafragma
Voorinstelling potentiometer (alleen bij modellen met voorinstelling 
[pre-pos.])

Pen Polariteit

1 Voeding

2 Niet gebruikt

3 Videosignaal

4 Aarde

Pen Functie

7 Voeding pot.

1 Zoom loper

8 Pot. retour

3 Focus loper

12

34

Videodiafragma
Connector
(Gezien vanaf 
soldeerzijde)

Videodiafragma
Connector
(Gezien vanaf 
soldeerzijde)

6

8

3

5
2

4

1

7

8-polig vrouwelijk 
Connector 
(Gezien vanaf 
soldeerzijde)
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Focus/Zoom (4-draads besturing - 8-polige connector)

Focus/Zoom (3-draads besturing - 8-polige connector)

* verbindt pen 2 met 6.

Pen Polariteit Richting

Focus 5 + Dichtbij

2 -

5 - Oneindig

2 +

Zoom 4 + Tele

6 -

4 - Groothoek

6 +

Pen Polariteit Richting

Focus 5 + Dichtbij

5 - Oneindig

2-6* Algemeen

Zoom 4 + Tele

4 - Groothoek

2-6* Algemeen
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Inschakelen van handmatig diafragma (alleen bij LTC 3293/30 en LTC 3793/50)

Opmerking: Als de violetkleurige draad niet is aangesloten, werkt het 
diafragma automatisch.

Specificaties

Kleur Polariteit Richting

Voor het inschakelen 
van het handmatige 
diafragma moeten de 
violetkleurige draad en 
zwarte draad met elkaar 
worden verbonden

Geel + Diafragma 
open

Bruin -

Geel - Diafragma 
dicht

Bruin +

Beeldformaat: ½-inch

Spanningsbereik diafragma: 8 - 12 VDC

Spanning zoom/focus: 12 VDC

Stroomverbruik:

Diafragma: 50 mA (max.)

Zoom: 85 mA (max.)

Focus: 55 mA (max.)

Videosignaal: Video/Sync 1 Vp-p of Video 0.7 Vp-p

Impedantie: 10k Ohm

Temperatuurbereik: -10 tot +50°C
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