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1 Informacje ogólne
Niniejsza skrócona instrukcja instalacji odnosi się do wszystkich 
modeli VOT-320. 

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z 
rozbudowaną pomocą online dla urządzenia VOT-320.
Skrócona instrukcja instalacji, instrukcja instalacji i obsługi oraz 
najnowsze oprogramowanie układowe w innych językach 
dostępne są na stronie www.boschsecurity.pl.

OSTRZEZENIE! 
Ze względu na zgodność z przepisami bezpieczeństwa, 
uziemienie i przewody łączące zawsze należy podłączyć do 
głównego kołka uziemiającego.
Urządzenia VOT-320 należy używać jedynie w połączeniu z 
zasilaczem SELV.

UWAGA! 
Należy zapoznać się z zaleceniami i ostrzeżeniami podanymi w 
odpowiednim rozdziale instrukcji instalacji i obsługi (patrz płyta 
CD). Dokumentacja ta zawiera ważne informacje na temat 
instalacji i obsługi urządzenia.
Informacje podane w niniejszej skróconej instrukcji instalacji 
odnoszą się tylko do podstawowych czynności instalacyjnych 
urządzenia VOT-320 i nie zastępują pełnej instrukcji obsługi.
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2 Zawartość zestawu
– 1 sieciowa kamera termicznaVOT-320
– 5 bloków zacisków
– 1 narzędzie do regulacji ostrości (do współpracy z 

obiektywami WFOV)
– 1 wtyk RJ45
– 10 wkrętów, 2 podkładki oraz 2 podkładki zabezpieczające 

do 
mocowania obudowy

– 3 antysabotażowe wkręty torx do zablokowania zatrzasków
– 1 klucz torx
– 4 dławiki
– 3 nakrętki do dławików
– 3 zatyczki do nieużywanych dławików
– 1 skrócona instrukcja instalacji
– 1 płyta CD
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3 Rozpakowanie

– Sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone i zawiera 
wszystkie elementy.

– W przypadku wykrycia uszkodzeń zlecić kontrolę w firmie 
Bosch Security Systems.
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4 Instalacja i podłączenie

4.1 Montowanie kamery

– W celu zamocowania kamery do głowicy uchylno-
obrotowej należy użyć dwóch odpowiednich śrub, 
podkładek i podkładek sprężystych. W celu zabezpieczenia 
przed odkręceniem należy wraz z wkrętami założyć 
podkładki sprężyste.

UWAGA! 
Kamera musi być prawidłowo oraz w bezpieczny sposób 
zamocowana do powierzchni montażowej, której nośność musi 
być wystarczająca, aby utrzymać ciężar obudowy z 
zainstalowaną kamerą. Zachować ostrożność przy wyborze 
wysięgników montażowych lub głowic uchylno-obrotowych (nie 
wchodzą w skład zestawu) do instalacji. Podczas wyboru 
powierzchni montażowej należy wziąć pod uwagę ciężar 
obudowy z zainstalowaną kamerą.
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4.2 Przygotowanie do instalacji

– Otworzyć pokrywę, zwalniając trzy zatrzaski znajdujące się 
z boku obudowy.

– Zamocować dławiki.
– Niepotrzebne otwory zatkać odpowiednimi zatyczkami.

UWAGA! 
Należy upewnić się, czy wszystkie łączniki zostały właściwie 
dokręcone w celu zachowania ich wodoszczelności. 
Niewłaściwe uszczelnienie przepustów może spowodować 
przedostanie się wody do obudowy oraz uszkodzenie kamery i 
obiektywu. 
Przy wyprowadzeniu okablowania przez tylną część obudowy 
należy stosować pętlę ściekową.
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4.3 Uziemienie

– Poluzować wkręt ustalający w tylnej części obudowy 
kamery obok symbolu uziemienia.

– Usunąć ze śruby jedynie najniżej położoną podkładkę 
ząbkowaną.

– W przypadku mocowania kamery do głowicy uchylno-
obrotowej należy najpierw przymocować do śruby 
odpowiedni przewód łączący. Do uziemienia należy użyć 
przewodu o przekroju co najmniej 18 AWG. Przymocować 
przewód uziemiający do śruby. Nałożyć z powrotem 
najniżej położoną podkładkę ząbkowaną.

– Upewnić się, czy została zachowana następująca kolejność:
a. Wkręt
b. Podkładka ząbkowana
c. Przewód łączący prowadzący do górnej części 

obudowy
d. Przewód łączący prowadzący do modułu kamery
e. Wyłącznie w przypadku mocowania kamery do 

głowicy uchylno-obrotowej: przewód łączący 
prowadzący do głowicy uchylno-obrotowej

f. Przewód uziemiający
g. Podkładka ząbkowana

– Dokręcić śrubę.

UWAGA! 
Ze względu na zgodność z przepisami bezpieczeństwa, 
uziemienie i przewody łączące zawsze należy podłączyć do 
głównego kołka uziemiającego.
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4.4 Łączenie szeregowe

– Jeśli wymagane jest połączenie szeregowe z urządzeniem 
VOT-320, należy podłączyć odpowiednie przewody do 
bloku zacisków.

– Podłączyć blok zacisków do górnego pomarańczowego 
gniazda w urządzeniu VOT-320.

UWAGA! 
Zwrócić uwagę na etykiety na module kamery urządzenia 
VOT-320 oraz prawidłową pozycję w stosunku do bloku 
zacisków.



VOT-320 Instalacja i podłączenie | pl 11

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Skrócona instrukcja instalacji F.01U.266.039 | V5.5 | 2012.03

4.5 Połączenia linii alarmowych i 
przekaźnikowych

– Podłączyć przełączniki alarmowe do odpowiednich 
zacisków.

– Podłączyć przekaźniki wyjściowe do odpowiednich 
zacisków.

– Podłączyć blok zacisków do pomarańczowych gniazd w 
urządzeniu VOT-320.

UWAGA! 
Zwrócić uwagę na etykiety na module kamery urządzenia 
VOT-320 oraz prawidłową pozycję w stosunku do bloku 
zacisków.
Zwrócić uwagę na poniższe parametry techniczne przekaźników 
wyjściowych:
maks. 30 V, 200 mA
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4.6 Podłączanie do głowicy uchylno-obrotowej

– Podłączyć urządzenie VOT-320 do odpowiedniej głowicy 
uchylno-obrotowej:

– Połączyć przewód uziemienia od głowicy uchylno-
obrotowej do śruby GND w dolnej wewnętrznej części 
obudowy.

Górny rząd: 1 Obrót w prawo

2 Obrót w lewo

3 Wspólne P/T

4 Pozycja obrotu

5 Pozycja pochylenia

Dolny rząd: 1 Odchylenie w górę

2 Odchylenie w dół

3 Wspólne P/T

4 Obwód powrotny PP (–)

5 Obwód zasilania PP (+)
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4.7 Połączenie sieciowe

– Zacisnąć przewody zgodnie z obowiązującą normą EIA/TIA:

– Podłączyć urządzenie VOT-320 do sieci poprzez gniazdo 
RJ45.

Styk EIA/TIA-568-A EIA/TIA-568-B

1 biało-zielony biało-pomarańczowy

2 zielony pomarańczowy

3 biało-pomarańczowy biało-zielony

4 niebieski niebieski

5 biało-niebieski biało-niebieski

6 pomarańczowy zielony

7 biało-brązowy biało-brązowy

8 brązowy brązowy
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4.8 Podłączanie zasilania

– Podłączyć kable zasilacza do bloku zacisków.
– Podłączyć blok zacisków do pomarańczowego gniazda w 

urządzeniu VOT-320.
– Włożyć wtyczkę kabla zasilacza do odpowiedniego gniazda.

UWAGA! 
Urządzenia VOT-320 należy używać jedynie w połączeniu z 
zasilaczem SELV, który odpowiada następującym parametrom: 
napięcie wyjściowe 24 VAC, min. 33,6 VA bez głowicy uchylno-
obrotowej.
Zwrócić uwagę na etykiety na module kamery urządzenia 
VOT-320 oraz prawidłową pozycję w stosunku do bloku 
zacisków.
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4.9 Regulacja obiektywu WFOV

Kamery z obiektywem 9 mm, 13 mm i 19 mm charakteryzują się 
szerokim polem widzenia (WFOV). Może wystąpić konieczność 
regulacji ogniskowania. Inne obiektywy są ustawione fabrycznie 
i nie wymagają regulacji.
– W celu sprawdzenia obrazu należy podłączyć monitor do 

gniazda BNC.
– Poluzować cztery śruby mocujące modułu kamery.
– Unieść moduł kamery i przesunąć go w tył w celu uzyskania 

dostępu do obiektywu.
– Przymocować narzędzie do regulacji ostrości obiektywu i 

obracać nim w celu uzyskania odpowiedniej ostrości.
– Odłączyć narzędzie do regulacji ostrości.
– Unieść moduł kamery i przesunąć z powrotem do pozycji 

pierwotnej.
– Przykręcić śruby i odłączyć monitor.
– Zamknąć pokrywę obudowy oraz zabezpieczyć zatrzaski za 

pomocą wkrętów antysabotażowych i klucza torx 
dostarczonego w zestawie.
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5 Konfiguracja

5.1 Przypisywanie adresu IP

– Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, zainstalować program 
Bosch Video Client z płyty CD.

– Uruchomić program Bosch Video Client.

– Kliknąć  aby uruchomić program 
Configuration Manager. System automatycznie 
przeszukuje sieć pod kątem kompatybilnych urządzeń.

– Gdy na liście jest wyświetlane urządzenie VOT-320, 
automatycznie włącza się kreator konfiguracji. W 
przeciwnym razie kliknąć Kreator konfiguracji... w menu 
Narzędzia.

– Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
w oknie Kreator konfiguracji.

UWAGA! 
Przed wykorzystaniem urządzenia VOT-320 w obrębie sieci, 
należy nadać mu prawidłowy adres IP i odpowiednią maskę 
podsieci.
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5.2 Testowanie konfiguracji

– Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP 
modułu w polu adresu URL (np. http://192.168.0.116), aby 
sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do 
sieci.

– Do nawigacji korzystać z łączy na górze stron WWW.

UWAGA! 
Kartę graficzną komputera należy ustawić na 16- lub 32-bitową 
głębię kolorów. W przeciwnym wypadku komputer nie będzie 
wyświetlał obrazów z kamer.
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