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960H

u Provedení No-Grip pro rohovou montáž zaručuje
maximální bezpečnost

u Snímací prvek 960H s mimořádně vysokým
rozlišením

u Sleduje celou malou místnost, včetně prostoru
přímo pod sebou

u Osvětlovací jednotka s vlnovou délkou 940 nm pro
skryté noční vidění do vzdálenosti 9 m

u Vodotěsná s krytím IP65

Kamera FLEXIDOME corner 9000 IR je kamera pro
rohovou montáž odolná proti mechanickému
poškození, která se vyznačuje provedením No-Grip bez
ukotvení. Tato vodotěsná kamera s kopulovitým krytem
využívá 1/3palcový snímací prvek CCD 960H
s rozlišením 720 TV řádků. Snímací prvek, integrované
infračervené osvětlení a pokročilá technologie
zpracování obrazu umožňují nepřetržité efektivní
profesionální sledování ve velmi rizikových aplikacích
s nebezpečím vandalismu za libovolných okolních
světlených podmínek, dokonce i ve zcela temných
místnostech.
Díky ultraširokoúhlému objektivu dokáže kamera
sledovat celou malou místnost, včetně podlahy pod
kamerou. Kameru nelze uchopit ani uvolnit, čímž
poskytuje maximální bezpečnost pro aplikace, jako
jsou vězeňské cely, výtahy a místnosti
v psychiatrických léčebnách.

Přehled systému

Konstrukce pro rohovou montáž, odolná proti
mechanickému poškození
Inovativní konstrukce zajišťuje, že kamera dokonale
pasuje do rohu místnosti, který ji chrání i před
nejbrutálnějšími pokusy o zničení, sejmutí nebo
vyřazení z provozu. Ostrý úhel 45° umožňuje skrýt

veškerou kabeláž a poskytovat úplné pokrytí místnosti
o rozměrech 4,5 × 4,5 m, včetně prostoru pod
samotnou kamerou. Kamera není z důvodu zajištění
maximální bezpečnosti v prostředích s rizikovými
osobami opatřena žádnými místy ukotvení.

Infračervené osvětlení
Kamera využívá výkon infračerveného osvětlení
k poskytování vynikajícího obrazu ve dne nebo v noci.
Diody LED vydávající infračervené světlo dosahují
účinného skrytého nočního vidění, které poskytuje
nejvyspělejší úroveň nočního vidění, jaká je v současné
době k dispozici. Infračervené diody LED
s nastavitelnou intenzitou odstraňují přesvětlené
oblasti v popředí a podexponovaná pozadí.

Přepínání skutečných režimů Den/Noc
Kamera obsahuje technologii mechanického filtru,
která zajišťuje živé barvy ve dne a výjimečné zobrazení
v noci při infračerveném osvětlení a zachovává ostrý
obraz za všech světelných podmínek. Kamera se
vyznačuje také pozoruhodnou spektrální citlivostí
v blízkosti infračervené části spektra, a umožňuje tak
vynikající aktivní infračervené noční vidění.



Snadná instalace
Není potřeba nastavovat zaostření nebo otočení/
naklánění, protože kamera díky širokoúhlému objektivu
poskytuje úplné pokrytí místnosti o rozměrech
4,5 × 4,5 m.
Kamera může být napájena napájecími zdroji +12 V DC
nebo 24 V AC.
Šest nezávislých předprogramovaných provozních
režimů podporuje typické aplikace, ale lze je také plně
naprogramovat pro jednotlivé situace. Jednotlivé
režimy lze snadno přepínat pomocí technologie Bilinx
nebo externího poplachového vstupu.
K dispozici je několik dalších funkcí usnadňujících
instalaci:

• Konektory BNC videosignálu a napájení jsou na
volných přívodech.

• Vestavěný generátor testovacích obrazců vytváří
signály pro testování a hledání závad kabelů.

• Vestavěný ovládací panel OSD umožňuje úpravu
nastavení kamery přímo na místě.

• K dispozici jsou vícejazyčné nabídky zobrazované na
obrazovce (OSD).

Technologie Bilinx
Technologie Bilinx umožňuje obousměrnou komunikaci
integrovanou do videosignálu této kamery. Instalační
pracovníci mohou kontrolovat stav kamer, měnit jejich
nastavení a dokonce i aktualizovat firmware prakticky
z libovolného místa připojení k videokabelu.
Technologie Bilinx zkracuje čas potřebný na servis
a instalaci, umožňuje přesnější konfiguraci a nastavení
a všestranně zlepšuje výkon. Navíc využívá standardní
videokabel i pro přenos poplachových a stavových
zpráv, což uživatelům nabízí rozsáhlé možnosti bez
nutnosti jakékoli další instalace.

Dokonalá kvalita obrazu
Pro jemné doladění kvality obrazu podle potřeb
instalačního prostředí je k dispozici mnoho nastavení.
Patří mezi ně:

• Inteligentní kompenzace protisvětla – automaticky
a dynamicky kompenzuje silné protisvětlo

• Inverze špičkové úrovně bílé – omezuje oslnění od
přesvícených oblastí

• Kontrast a ostrost – zesílí detaily v jasných nebo
zamlžených záběrech

• Zvýšení citlivosti SensUp – citlivost se výrazně zvýší,
a to 10×

• Výchozí závěrka – zlepšuje detekci pohybu v režimu
automatické expozice

• Dynamické potlačení šumu – dynamicky potlačuje
šum v obraze

Maskování privátních zón
Patnáct různých privátních zón umožňuje blokovat
určité části scény. Můžete předem naprogramovat
maskování libovolné části scény.

Videodetekce pohybu
Vestavěný detektor pohybu v obraze umožňuje zvolit
čtyři programovatelné oblasti s prahovými hodnotami
citlivosti. Při zjištění pohybu mohou být zobrazeny

poplachy ve videosignálu, sepnuto výstupní relé nebo
přenesena poplachová zpráva prostřednictvím
komunikace Bilinx.

Typické aplikace
• Vězeňské cely
• Nemocniční pokoje intenzivní pooperační péče
• Místnosti v psychiatrických léčebnách
• Oblasti s nebezpečím vandalismu

Certifikáty a osvědčení

Standardy IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC část 15, podčást B, třída B

 Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické
kompatibilitě

 EN 55022/24 třída B

 VCCI J55022 V2 / V3

 AS/NZS CISPR 22 (odpovídá normě CISPR 22)

 ICES-003 třída B

 EN 50121-4

Certifikace
produktu

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Ochrana proti
vniknutí

IP65

Ochrana před
nárazem

IK10

Oblast Certifikace

Evropa CE

USA UL
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Poznámky k instalaci/konfiguraci

Rozměry
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Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Vstupní napětí +12 V DC nebo 24 V AC

Příkon Max. 6,48 W (12 V DC)
Max. 12,24 VA (+24 V AC)

Snímací prvek 1/3palcový snímací prvek CCD 960H
s rozlišením 720 TV řádků, duální závěrka
s širokým dynamickým rozsahem

Systém PAL nebo NTSC

Celkový počet pixelů
(H × V)

1 028 × 596 (PAL)
1 028 × 508 (NTSC)

Efektivní pixely (H × V) 976 × 582 (PAL)
976 × 494 (NTSC)

Citlivost (3 200 K, odrazivost scény 89 %, F/1,2)

 Plný
videoobraz
(100 IRE)

Použitelný
obraz
(50 IRE)

Použitelný
obraz
(30 IRE)

Barevný
režim

0,5 lx
(0,046 5 fc)

0,09 lx
(0,083 7 fc)

0,04 lx
(0,003 72 fc)

Barevný
režim
+
10× zvýšen
á citlivost
funkcí
SensUp

0,05 lx
(0,004 65 fc)

0,009 lx
(0,000 837 fc)

0,004 lx
(0,000 372 fc)

Černobílý
režim

0,2 lx
(0,018 6 fc)

0,04 lx
(0,003 72 fc)

0,02 lx
(0,001 86 fc)

Černobílý
režim
+
10× zvýšen
á citlivost
funkcí
SensUp

0,02 lx
(0,001 86 fc)

0,004 lx
(0,000 372 fc)

0,002 lx
(0,000 186 fc)

Černobílý
režim + IR
zapnuto

0,0 lx 0,0 lx 0,0 lx

Poměr signál–šum > 50 dB

Videovýstup Kompozitní videosignál 1 Všš, 75 ohmů

Synchronizace Interní, síťovým kmitočtem

Závěrka Automatická (1/50 [1/60] až
1/100 000), volitelná, pevná, bez blikání,
výchozí

Zvýšení citlivosti Nastavitelné od vypnuto až po 10×

Skutečné režimy
Den/Noc

Barevný, černobílý, automatický

Dynamický modul XF-Dynamic, HDR, inteligentní
kompenzace protisvětla

Dynamický rozsah 94 dB (široký dynamický rozsah)

Dynamické potlačení
šumu

Omezení 2D šumu, omezení 3D šumu

Automatické řízení zisku
(AGC)

Volitelně zapnuto nebo vypnuto (0 až
40 dB)

Inteligentní kompenzace
protisvětla

Zapnuto nebo vypnuto

Inverze špičkové úrovně
bílé

Zapnuto nebo vypnuto
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Vyvážení bílé ATW, vnitřní; ATW, venkovní; ATW
s uchováním v paměti a manuální

Zvýšení kontrastu Nízká úroveň, střední úroveň, vysoká
úroveň

Ostrost Volitelná úroveň zvýšení ostrosti

ID kamery Upravitelný řetězec 17 znaků, volitelné
umístění

Generátor testovacích
obrazců

Barevný pruh, Rastr, Impuls, Impuls +,
Šrafovaný

Režimy 6 přednastavených programovatelných
režimů

Dálkové ovládání Obousměrná komunikace Bilinx po
koaxiálním kabelu

Videodetekce pohybu 4 oblasti, plně programovatelné

Maskování privátních
zón

15 nezávislých oblastí, plně
programovatelných

E-Zoom Až 16×

Digitální stabilizace
obrazu

Zapnuto nebo vypnuto

Jazyk OSD Angličtina, francouzština, němčina,
španělština, portugalština, zjednodušená
čínština, ruština

Noční vidění

Infračervené diody LED 3 diody LED s vysokou účinností, 940 nm

Dosah infračerveného
světla

9 m

Objektiv

Typ objektivu Pevná ohnisková vzdálenost 2,0 mm,
F/2,0

Objímka objektivu Připevnění k desce

Horizontální zorné pole 139°

Vertikální zorné pole 104°

Připojení

Analogový videovýstup Konektor BNC (1 Všš, 75 ohmů CVBS,
PAL/NTSC)

Poplachový vstup 0 až 3,3 V DC, aktivní při nízké úrovni
nebo při vysoké úrovni

Poplachový výstup 60 V DC nebo 60 V AC (max.), zatěžovací
proud: 1 A (max.)

Mechanické hodnoty

Rozměry (š × v × h) 240 × 146 × 169 mm

Hmotnost Přibližně 1 840 g

Prostředí

Provozní teplota −10 °C až +50 °C

Skladovací teplota −30 °C až +60 °C

Vlhkost Relativní vlhkost 20 % až 90 % (bez
kondenzace)

Informace o objednání

FLEXIDOME AN corner 9000
Integrovaná infračervená analogová kamera 960H No-
Grip pro rohovou montáž, PAL
Číslo objednávky VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Integrovaná infračervená analogová kamera 960H No-
Grip pro rohovou montáž, NTSC
Číslo objednávky VCN-9095-F121

Hardwarové příslušenství

S1460 Servisní/monitorový kabel
Konektor 2,5 mm na BNC pro analogové kamery
a kamery IP, 1 m
Číslo objednávky S1460

UPA-2420-50 Napájecí zdroj
220 V AC, 50 Hz, výstup 24 V AC, 20 VA
Číslo objednávky UPA-2420-50

UPA-2430-60 Napájecí zdroj
120 V AC, 60 Hz, výstup 24 V AC, 30 VA
Číslo objednávky UPA-2430-60

NCA-CMT-GF Šedý přední kryt pro kamery FLEXIDOME
corner 9000
Šedý přední kryt s okénkem pro indikátory LED
a průhlednou kopulí
Číslo objednávky NCA-CMT-GF

Softwarové příslušenství

VP‑CFGSFT Konfigurační software
pro kamery využívající technologii Bilinx, zahrnuje
adaptér VP-USB
Číslo objednávky VP-CFGSFT
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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