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960H

u Maksimum güvenlik sağlayan köşeye monte
edilebilen, kavramasız tasarım

u Ultra yüksek çözünürlüklü 960H sensör

u Kameranın tam altına gelen zemin de dahil olmak
üzere küçük bir odanın tamamını görüntüler

u 9 m'ye (30 feet) kadar gizli gece görüş sağlayan
940 nm aydınlatıcı

u IP65 sınıfı suya dayanıklılık

FLEXIDOME corner 9000 IR, kavranamayan (no-grip) ve
kolayca tutulup sökülemeyen tasarım özellikleriyle
saldırılara karşı dayanıklı ve köşeye monte edilebilen
bir kameradır. Suya karşı dayanıklı bu dome kamera,
720TVL çözünürlüğe sahip yüksek performanslı 960H
1/3 inç CCD sensörüne sahiptir. Sensör, entegre
kızılötesi aydınlatma ve gelişmiş görüntü işleme
teknolojisi; ortam aydınlatma koşullarında ve hatta
tamamen karanlık odalarda yüksek riskli ve saldırılara
açık uygulamalarda 7/24 etkili profesyonel gözetim
sağlamak için bir araya gelmiştir.
Ultra geniş lens, kameranın tam altındaki zemin de
dahil olmak üzere küçük bir odanın tamamını
görüntülemesine olanak tanır. Nezarethane, asansör ve
psikiyatri bakım odaları gibi uygulamalarda kamerayı
kavrayıp tutmak veya asılmak imkansız olduğundan, bu
tür uygulamalar için maksimum güvenlik sağlar.

Sistem Bilgileri

Köşeye monte edilebilen, saldırılara karşı dayanıklı
tasarım
Yenilikçi tasarım; kameraya yönelik zarar verme,
bağlantı kesme ve devre dışı bırakma gibi girişimlerin
en sert olanlarına karşı bile koruma sağlarken odanın
köşesine mükemmel bir şekilde uygulanacak gömme
yerleştirme işlemini mümkün kılar. Mükemmel 45º'lik

açı, tüm kabloları saklar ve kameranın altı da dahil
olmak üzere 4,5 x 4,5 m (15 x 15 feet) genişliğinde bir
odanın tamamen görüntülenmesini sağlar. Saldırı riski
taşıyan bireylerin bulunduğu ortamlarda maksimum
güvenlik sağlamak için bu kamerada tutup
kavranabilecek bir nokta bulunmamaktadır.

Kızılötesi aydınlatma
Kamera, gece gündüz çarpıcı görüntüler sağlayan
kızılötesi aydınlatmanın gücünü sunar. Kızılötesi ışın
yayan LED'ler, günümüzdeki en gelişmiş gece görüşü
seviyesi için gizli ve etkili gece görüşü sağlar.
Yoğunluğu ayarlanabilen kızılötesi LED'ler sayesinde ön
planda aşırı parlak kısımlar ve arka planda düşük ışıklı
karanlık kısımlar oluşması engellenir.

Gerçek gece/gündüz geçişi
Kamera, tüm aydınlatma koşulları altında net
odaklamayı korurken canlı gündüz renkleri ve kızılötesi
aydınlatma altında üstün gece görüntülemesi sağlayan
mekanik filtre teknolojisine sahiptir. Ayrıca kamera,
mükemmel aktif kızılötesi gece görüşü sağlamak için
yakın kızılötesi dalga boyu alanında olağanüstü
spektral yanıt özelliğine sahiptir.



Kurulum kolaylığı
Kamera geniş açılı lensler sayesinde 4,5 x 4,5 m'lik
(15 x 15 feet) bir odayı tamamen kapsadığı için
odaklama veya yatay/dikey ayarlara gerek yoktur.
Kameraya +12 VDC veya 24 VAC güç kaynaklarından
güç verilebilir.
Önceden programlanmış altı adet bağımsız çalışma
modu, tipik uygulamaları destekler ancak özel
durumlar için tamamen programlanabilir. Modlar arası
geçiş, Bilinx ile veya harici alarm girişinin
tetiklenmesiyle kolaydır.
Kurulumu kolaylaştıran birçok özellik bulunmaktadır:

• Video BNC ve açık kablolar üzerinde güç konektörleri.
• Dahili test şekli oluşturucu, kabloları test etmek ve

hataları bulmak için sinyal üretir.
• Dahili OSD denetim masası, kamera ayarlarının

yerinde yapılmasına olanak tanır.
• Birden fazla dil seçenekli Ekranüstü Menü (OSD).

Bilinx teknolojisi
Bilinx, kameranın video sinyaline entegre çift yönlü
iletişim özelliğidir. Kurulumu yapanlar, video kablosu
üzerinde neredeyse her yerden kameranın durumunu
kontrol edebilir, kamera ayarlarını değiştirebilir ve
hatta cihaz yazılımını güncelleyebilir. Servis ve kurulum
süresini kısaltan Bilinx, daha doğru kurulum ve ayar
sağlayarak toplam performansı arttırır. Ayrıca Bilinx,
alarm ve durum mesajlarını aktarmak için standart
video kablosu kullanarak ek kurulum adımları olmadan
mükemmel performans sağlar.

İdeal görüntü performansı
Görüntü performansını kurulum ortamınıza uyacak
şekilde ayarlamak için birçok ayar bulunur. Bu ayarlar
şunlardır:

• Smart BLC (Akıllı BLC): güçlü arka ışığı otomatik ve
dinamik olarak dengeler

• Peak White Invert (Tepe Beyaz Dönüştürmesi): Çok
ışıklı alanlardan gelen parlamayı azaltır

• Kontrast ve netlik: Parlak veya sisli sahnelerin
ayrıntılarını artırır

• SensUp: Hassasiyeti 10 katlık faktörle büyük ölçüde
arttırır

• Varsayılan obtüratör: Otomatik pozlama modunda
hareketli nesne görüntüleme performansını artırır

• Dinamik gürültü azaltma: Görüntüdeki gürültüyü
dinamik olarak düşürür

Privacy masking (Gizlilik maskelemesi)
On beş farklı gizlilik maskeleme bölgesi, sahnenin
belirli bölgelerinin görülmesinin engellenmesini sağlar.
Maskelenecek sahnenin herhangi bir bölgesini önceden
programlayın.

Video Hareket Algılama
Entegre video hareket detektörü, hassasiyet eşiklerine
sahip dört programlanabilir alan seçmenizi sağlar.
Hareket algılandığında alarmlar video sinyalinde
görüntülenebilir, röle çıkışı kapatılabilir veya alarm
mesajı, Bilinx yoluyla iletilebilir.

Tipik uygulamalar
• Nezarethaneler

• Hastane odaları
• Psikiyatrik bakım odaları
• Saldırıya eğilimli alanlar

Sertifikalar ve Onaylar

Standartlar IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf B

 EMC direktifi 2004/108/EC

 EN 55022/24 sınıf B

 VCCI J55022 V2 / V3

 AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22'ye eşdeğer)

 ICES-003 sınıf B

 EN 50121-4

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

IP Koruma Sınıfı IP65

Darbelere karşı
koruma

IK10

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

ABD UL
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Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Boyutlar
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Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel özellikler

Giriş gerilimi +12 VDC veya 24 VAC

Güç tüketimi 6,48 W maks. (12 VDC)
12,24 VA maks. (+24 VAC)

Görüntü Sensörü 960H, 1/3 inç CCD, 720TVL sensör
çözünürlüğü, WDR çift obtüratör

Sistem PAL veya NTSC

Toplam piksel (Yatay x
Düşey)

1028 x 596 (PAL)
1028 x 508 (NTSC)

Etkin pikseller (Yatay x
Dikey)

976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Hassasiyet (3200 K, sahne yansıması %89, F1.2) inç

 Tam video
(100 IRE)

Kullanılabilir
resim
(50 IRE)

Kullanılabilir
resim
(30 IRE)

Renkli 0,5 lx
(0,0465 fc)

0,09 lx
(0,0837 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

Renkli
+ SensUp
10x

0,05 lx
(0,00465 fc)

0,009 lx
(0,000837 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

Siyah-Beyaz 0,2 lx
(0,0186 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

0,02 lx
(0,00186 fc)

Siyah-Beyaz
SensUp 10x

0,02 lx
(0,00186 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

0,002 lx
(0,000186 fc)

Siyah-Beyaz
+ IR açık

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

Sinyal-Gürültü Oranı >50 dB

Video Çıkışı Kompozit video 1 Vpp, 75 ohm

Senkronizasyon Dahili, Hat Kilidi

Obtüratör Otomatik (1/50 [1/60] - 1/100000)
seçilebilir, sabit, titreşimsiz, varsayılan

Hassasiyet Arttırma Kapalı (Off) ile 10x aralığında ayarlanabilir

Gerçek Gündüz/Gece Renkli, Siyah-Beyaz, Otomatik

Dynamic Engine
(Dinamik Motor)

XF-Dynamic, HDR, Smart BLC (Akıllı BLC)

Dinamik Aralık 94 dB (WDR)

Dinamik Gürültü Azaltma 2D-NR, 3D-NR

Otomatik Kazanç
Denetimi (AGC)

Otomatik Kazanç Denetimi (AGC) Açık
veya Kapalı (0 – 40 dB) olarak seçilebilir

Smart BLC (Akıllı BLC) Açık/Kapalı

Peak White Invert (Tepe
Beyaz Dönüştürmesi)

Açık/Kapalı

White Balance (Beyaz
Dengesi)

ATW İç Mekan, ATW Dış Mekan, ATW
tutma ve Manuel

Contrast Enhancement
(Kontrast İyileştirme)

Düşük, Orta, Yüksek

Sharpness (Netlik) Netlik artırma seviyesi seçilebilir

Camera ID (Kamera
Kimliği)

17 karakterli değiştirilebilir metin, konumu
seçilebilir

Test Şekli Üreteci Renk çubuğu, Izgara, İmpuls, Çapraz
İmpuls, Çapraz tarama,

Modlar 6 adet önceden ayarlanmış
programlanabilir mod
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Uzaktan Kumanda Bilinx koaksiyel iki yönlü iletişim

Video Hareket Algılama Tamamen programlanabilir 4 bölge

Privacy Masking (Gizlilik
Maskelemesi)

Tamamen programlanabilir 15 bağımsız
bölge

E-Yakınlaştırma 16x'e kadar

Dijital Görüntü
Sabitleyici

Açık/Kapalı

OSD Dili İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca,
Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, Rusça

Gece görüşü

IR LED'ler 3 adet yüksek verimli LED, 940 nm

IR kapsama alanı 9 m (30 feet)

Lens

Lens tipi Sabit 2,0 mm, F2.0

Lens montajı Ana karta monte edilmiş

Yatay görüş alanı 139°

Dikey görüş alanı 104°

Bağlantı

Analog video çıkışı BNC konektörü (1 Vpp 75 Ohm CVBS,
PAL/NTSC)

Alarm girişi 0 ila 3,3 VDC, aktif düşük veya aktif
yüksek

Alarm çıkışı 60 VDC veya 60 VAC (maks), yük akımı:
1 A (maks)

Mekanik Özellikler

Boyutlar (G x Y x D) 240 x 146 x 169 mm
(9,45 x 5,75 x 6,65 inç)

Ağırlık Yaklaşık 1840 g (4,06 libre).

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı -10 ºC - +50 ºC (14 ºF - +122 ºF)

Depoda saklama sıcaklığı -30 ºC ila +60 ºC (-22 ºF ila +140 ºF)

Nem %20 ila %90 bağıl nem (yoğuşmasız)

Sipariş Bilgileri

FLEXIDOME AN corner 9000
Köşeye monte edilebilen, kavramasız, 960H, entegre
kızılötesi analog kamera, PAL
Sipariş numarası VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Köşeye monte edilebilen, kavramasız, 960H, entegre
kızılötesi analog kamera, NTSC
Sipariş numarası VCN-9095-F121

Donanım Aksesuarları

S1460 Servis/Monitör Kablosu
Analog ve IP kameralar için BNC'ye 2,5 mm konektör,
1 m
Sipariş numarası S1460

UPA-2420-50 Güç Kaynağı
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA Çıkış
Sipariş numarası UPA-2420-50

UPA-2430-60 Güç Kaynağı
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 30 VA Çıkış
Sipariş numarası UPA-2430-60

NCA-CMT-GF FLEXIDOME corner 9000 Gri kaplama
LED pencere ve şeffaf dome camı ile gri kaplama
Sipariş numarası NCA-CMT-GF

Yazılım Aksesuarları

VP‑CFGSFT Konfigürasyon Yazılımı
Bilinx kullanan ve VP-USB Adaptörü içeren kameralar
için
Sipariş numarası VP-CFGSFT
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Temsil eden:

Turkey:     
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com
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