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960H

u Montagem em canto, design "no-grip" para maior
segurança

u Sensor de ultra-alta resolução de 960H

u Permite visualizar na totalidade uma pequena
divisão, incluindo a área directamente por baixo da
câmara

u Projector de 940 nm para uma visão nocturna
dissimulada até 9 m (30 pés)

u À prova de água, em conformidade com a norma
IP65

A FLEXIDOME corner 9000 IR é uma câmara para
montagem em canto, anti-vandalismo, que se
caracteriza pelo seu design "no-grip" sem pontos de
ancoragem. Esta câmara dome à prova de água utiliza
um sensor CCD de 1/3 pol. e 960H de elevado
desempenho com uma resolução de 720 TVL. O
sensor, a iluminação por infravermelhos integrada e a
tecnologia de processamento de imagem avançado
são combinados para permitir uma vigilância
profissional eficaz 24 horas por dia, 7 dias por semana
em aplicações de alto risco e propensas a actos de
vandalismo, sob quaisquer condições de iluminação
ambiente, mesmo em salas completamente escuras.
A objectiva ultra grande angular permite visualizar na
totalidade uma pequena divisão, incluindo o chão por
baixo da câmara. É impossível agarrar ou ficar
suspenso nesta câmara, o que proporciona a máxima
segurança para aplicações como salas de detenção,
elevadores e salas de tratamento psiquiátrico.

Generalidades (sistema)

Montagem em canto, design anti-vandalismo
Graças ao seu design inovador, esta câmara adapta-se
na perfeição a cantos de divisões, oferecendo uma
protecção superior contra as mais violentas tentativas
para destruir, retirar ou desactivar a câmara. O

apertado ângulo de 45° oculta toda a cablagem e
permite a cobertura completa de uma divisão de
4,5 x 4,5 m (15 x 15 pés), incluindo a área por baixo
da câmara. A câmara não tem pontos de ancoragem,
permitindo uma segurança máxima em ambientes de
alto risco.

Iluminação por infravermelhos
A câmara aproveita a potência da iluminação por
infravermelhos para oferecer excelentes imagens
diurnas ou nocturnas. Os LED emissores de
infravermelhos permitem obter uma visão nocturna
dissimulada e eficaz para obter o desempenho mais
avançado actualmente disponível em termos de visão
nocturna. Com os LED de infravermelhos de
intensidade ajustável, os excessos de luminosidade no
primeiro plano e a subexposição do fundo são
eliminados.

Verdadeira comutação dia/noite
A câmara integra a tecnologia de filtro mecânico para
permitir obter cores vivas durante o dia e imagens
excepcionais durante a noite, graças à iluminação por
infravermelhos, mantendo sempre uma focagem nítida
em todas as condições de luminosidade. A câmara
também possui uma excelente resposta espectral na



região próxima dos infravermelhos para permitir uma
visão nocturna incomparável com infravermelhos
activos.

Fácil de instalar
Não são necessários quaisquer ajustes de focagem ou
rotação horizontal/vertical, pois a câmara, com a sua
objectiva de grande angular, proporciona cobertura
completa de uma sala de 4,5 x 4,5 m (15 x 15 pés).
A câmara pode ser alimentada por fontes de
alimentação de +12 Vdc ou 24 Vac.
Seis modos de funcionamento independentes e pré-
-programados suportam aplicações comuns, embora
possam ser totalmente programados para situações
específicas. A comutação entre modos é simples,
usando a tecnologia Bilinx ou a entrada externa de
alarme.
Estão disponíveis várias outras características que
facilitam a instalação:

• Conectores de alimentação e BNC de vídeo em
condutores com extremidade descarnada.

• Um gerador integrado de padrões de teste produz
sinais para testar e detectar problemas nos cabos.

• Um painel de controlo OSD integrado permite ajustar
as definições da câmara no local.

• Visualização no ecrã (OSD) multilingue.

Tecnologia Bilinx
Bilinx é uma tecnologia com capacidade de
comunicação bidireccional incorporada no sinal de
vídeo desta câmara. Os instaladores podem verificar o
estado, alterar as definições da câmara e até actualizar
o firmware a partir de praticamente qualquer local ao
longo do cabo de vídeo. A tecnologia Bilinx reduz o
tempo de instalação e de assistência, proporciona
maior precisão de configuração e ajuste e melhora o
desempenho global. Além disso, a tecnologia Bilinx
utiliza o cabo de vídeo standard para transmitir
mensagens de estado e de alarme, a fim de
proporcionar um melhor desempenho sem que seja
necessário executar procedimentos de instalação
adicionais.

Desempenho de imagem ideal
Existem várias definições disponíveis para o ajudar a
optimizar o desempenho da imagem para que
corresponda ao seu ambiente da instalação. Estas
incluem:

• BLC Inteligente - compensa automaticamente e
dinamicamente a contraluz forte

• Inversão do pico de brancos - reduz o ofuscamento
de áreas com iluminação intensa

• Contraste e nitidez - melhora os detalhes em cenas
claras ou com neblina

• SensUp - a sensibilidade é drasticamente aumentada
por um factor de 10

• Obturador predefinido - melhora o desempenho de
movimentos no modo de exposição automática

• Redução dinâmica de ruído - reduz dinamicamente o
ruído na imagem

Máscaras de privacidade
Quinze zonas de privacidade diferentes permitem
ocultar partes específicas de uma cena. Pode pré-
-programar qualquer parte da cena para que lhe seja
aplicada uma máscara.

Detecção de movimentos de vídeo
O detector de movimentos de vídeo incorporado
permite-lhe seleccionar quatro áreas programáveis
com limites de sensibilidade individuais. Quando é
detectado movimento, os alarmes podem ser
apresentados no sinal de vídeo, o relé de saída pode
ser fechado ou pode ser transmitida uma mensagem
de alarme através de Bilinx.

Aplicações típicas
• Salas de detenção
• Salas de recobro de hospitais
• Salas de tratamento psiquiátrico
• Locais propensos a actos de vandalismo

Certificados e Aprovações

Normas CEI 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC Parte 15, Subparte B, Classe B

 Directiva CEM 2004/108/CE

 EN 55022/24 classe B

 VCCI J55022 V2/V3

 AS/NZS CISPR 22 (igual a CISPR 22)

 ICES-003 classe B

 EN 50121-4

Certificações do
produto

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

Protecção contra
entrada

IP65

Protecção contra
impacto

IK10

Região Certificação

Europa CE

EUA UL
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Planeamento

Dimensões
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Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de entrada +12 Vdc ou 24 Vac

Consumo de energia 6,48 W máx. (12 Vdc)
12,24 VA máx. (+24 Vac)

Sensor de imagem 960H, CCD de 1/3 pol., sensor com
resolução de 720 TVL, obturador duplo de
amplo alcance dinâmico (WDR)

Sistema PAL ou NTSC

Total de píxeis (H x V) 1028 x 596 (PAL)

1028 x 508 (NTSC)

Píxeis efectivos (H x V) 976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Sensibilidade (3200 K, reflectividade da cena a 89%, F1.2)

 Vídeo
completo
(100 IRE)

Imagem
utilizável
(50 IRE)

Imagem
utilizável
(30 IRE)

Cor 0,5 lx
(0,0465 fc)

0,09 lx
(0,0837 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

Cor
+ SensUp
10x

0,05 lx
(0,00465 fc)

0,009 lx
(0,000837 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

Monocromá
tica

0,2 lx
(0,0186 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

0,02 lx
(0,00186 fc)

Monocromá
tica
SensUp 10x

0,02 lx
(0,00186 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

0,002 lx
(0,000186 fc)

Monocromá
tica + IV
ligados

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

Relação sinal/ruído >50 dB

Saída de vídeo Vídeo composto 1 Vpp, 75 ohm

Sincronização Interna, bloqueio de linha

Obturador Automático (1/50 [1/60] a 1/100 000)
seleccionável, fixo, sem cintilação,
predefinido

Aumentar sensibilidade Desligado regulável até 10x

Dia/Noite real Cor, Monocromático, Automático

Motor dinâmico XF-Dynamic, HDR, BLC inteligente

Alcance dinâmico 94 dB (WDR)

Redução dinâmica de
ruído

2D-NR, 3D-NR

AGC (controlo de ganho
automático)

AGC ligado ou desligado (0 - 40 dB)
seleccionável

BLC inteligente Ligada/Desligada

Inversão do pico de
brancos

Ligada/Desligada

Equilíbrio dos brancos ATW, interior; ATW, exterior; suspensão
ATW e manual

Melhoramento de
contraste

Baixo, Médio, Alto

Nitidez Nível de melhoramento da nitidez
seleccionável

ID da câmara Cadeia de edição de 17 caracteres,
posição seleccionável

Gerador de padrões de
teste

Barra de cor, Quadro, Impulso, Imp.
cruzado, Barra cruzada
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Modos 6 modos programáveis predefinidos

Controlo remoto Comunicação bidireccional coaxial Bilinx

Detecção de
movimentos de vídeo

4 áreas, totalmente programáveis

Máscaras de privacidade 15 áreas independentes, totalmente
programáveis

E-Zoom Até 16x

Estabilizador digital de
imagens

Ligado/Desligado

Idioma de OSD Inglês, francês, alemão, espanhol,
português, chinês simplificado, russo

Visão nocturna

LED com IV 3 LED altamente eficazes, 940 nm

Cobertura IV 9 m (30 pés)

Objectiva

Tipo de objectiva Fixa de 2,0 mm, F2.0

Montagem da objectiva Com placa montada

Campo de visão
horizontal

139°

Campo de visão vertical 104°

Ligação

Saída de vídeo analógico Conector BNC (CVBS de 1 Vpp e
75 Ohm, PAL/NTSC)

Entrada de alarme 0 a 3,3 Vdc, activa baixa ou activa alta

Saída de alarme 60 Vdc ou 60 Vac (máx.), corrente de
carga: 1 A (máx.)

Especificações mecânicas

Dimensões (L x A x P) 240 x 146 x 169 mm
(9,45 x 5,75 x 6,65 pol.)

Peso 1840 g (4,06 lb) aprox.

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

-10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F)

Temperatura de
armazenamento

-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)

Humidade 20% a 90% humidade relativa (sem
condensação)

Como encomendar

FLEXIDOME AN corner 9000
Câmara analógica com infravermelhos integrada, de
montagem em esquina, no-grip, 960H, PAL
N.º de encomenda VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Câmara analógica com infravermelhos integrada, de
montagem em esquina, no-grip, 960H, NTSC
N.º de encomenda VCN-9095-F121

Acessórios de hardware

S1460 Cabo de serviço/monitor
Conector de 2,5 mm para BNC para câmaras
analógicas e IP, 1 m
N.º de encomenda S1460

UPA-2420-50 Fonte de alimentação
220 Vac, 50 Hz, 24 Vac, 20 VA de saída
N.º de encomenda UPA-2420-50

UPA-2430-60 Fonte de alimentação
120 Vac, 60 Hz, 24 Vac, 30 VA de saída
N.º de encomenda UPA-2430-60

Cobertura protectora cinzenta NCA-CMT-GF FLEXIDO-
ME corner 9000
Cobertura protectora com janela LED e globo
transparente
N.º de encomenda NCA-CMT-GF

Opções de software

VP‑CFGSFT Software de configuração
para câmaras que utilizem Bilinx, inclui adaptador VP-
-USB
N.º de encomenda VP-CFGSFT
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Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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