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1 Aan de slag
Installeer en bekabel de AutoDome volgens de Installatiehandleiding van het AutoDome 
modulaire camerasysteem van Bosch. Een basissysteem bestaat uit een bedieningspaneel, 
een matrixswitcher, een monitor en de benodigde bekabeling. De volledige instructies voor de 
installatie en configuratie van deze systeemcomponenten treft u aan in de afzonderlijke 
handleidingen bij deze producten.

1.1 Inschakelen
Als u de AutoDome inschakelt, duurt het tien (10) seconden voordat de dome met de Homing-
fase begint. Tijdens de Homing-fase beweegt de camera naar links en naar rechts, omhoog en 
omlaag. Bovendien wordt de objectieffocus ingesteld. De volledige Homing-fase duurt 
ongeveer 40 seconden, waarna het introductiescherm wordt weergegeven.

Afbeelding 1.1 Voorbeeld van VG4 Introductiescherm

Het introductiescherm toont het type AutoDome, de geïnstalleerde camera, de 
firmwareversies voor verschillende bestanden en het huidige IP-adres (als de AutoDome 
beschikt over de IP-communicatiemodule). De (P) rechts van de AutoDome serie geeft aan 
dat de AutoDome over de optionele modules voor het handhaven van interne druk beschikt.

1.2 Bediening van de AutoDome
De meest gebruikelijke manieren om met de AutoDome te communiceren zijn:
– Via een bedieningspaneel en OSD-menu's (On-Screen Display). Deze methode is het 

meest gebruikelijk en wordt in deze handleiding beschreven.
– Via het AutoDome Configuratieprogramma op een pc samen met Bilinx VP-USB 

(hardware) of het RS-232/485-communicatieprotocol. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding voor Configuration tool for imaging devices voor instructies.

– Via een grafische gebruikersinterface (GUI) op een pc zoals de Bosch DiBos 8 software. 
Raadpleeg de DiBos 8 gebruikershandleiding voor instructies.

– Via de Bosch IP-webinterface die met de IP-communicatiemodule wordt meegeleverd.
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1.2.1 Basisfuncties van het bedieningspaneel
In de onderstaande tabellen worden de basisfuncties van een standaardbedieningspaneel en 
de beschikbare functies voor het bedienen van een AutoDome camera samengevat.

Tabel 1.1 Basisfuncties bedieningspaneel

Tabel 1.2 Basisbediening van een AutoDome camera met het bedieningspaneel

Basisfuncties 
bedieningspaneel

Gebruik

Functietoetsen Een specifieke bedieningsinstelling selecteren.

Cijfertoetsen Een cijfer van 0 tot 9 invoeren.

Cameratoets Een cameranummer selecteren.

Enter-toets Een selectie invoeren.

Focustoets De objectieffocus instellen of in de OSD-modus een menuoptie 
selecteren.

Iris-toets De objectief-iris instellen of in de OSD-modus een menuoptie 
selecteren.

Toets-LED's Indicatie van actieve toetsen.

LCD Weergave van de huidige status.

Joystick Voor bediening van een PTZ-AutoDome camera.

Dome-bediening Bedieningswijze

Horizontaal bewegen 
(draaien)

Beweeg de joystick naar links of naar rechts.

Verticaal bewegen 
(kantelen)

Beweeg de joystick naar voren of naar achteren.

Inzoomen Draai de joystick rechtsom.

Uitzoomen Draai de joystick linksom.
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1.2.2 Bedieningspaneelcommando's
Bedieningspaneelcommando's bestaan uit drie (3) opeenvolgende elementen, en wel op de 
volgende manier: 1) een functietoets + 2) een of meer commandocijfertoetsen + 3) de Enter-
toets.
– Afhankelijk van het type bedieningspaneel zijn de functietoetsen voorzien van de 

aanduiding:
ON of AUX ON

OFF of AUX OFF

SET of SET SHOT

SHOT of SHOW SHOT

– Het bereik van de commandonummers is 1 t/m 999. Zie Hoofdstuk 6: 
Bedieningspaneelcommando's op nummer, voor een complete lijst met 
bedieningspaneelcommando's.

– De Enter-toets kan ook zijn voorzien van een label met teken 8?.
Het bedieningspaneelcommando om de AutoDome bijvoorbeeld continu 360º te laten 
draaien, luidt:
ON-1-ENTER(Druk eerst op de ON-toets, vervolgens op de cijfertoets 1 en ten slotte op 
ENTER.) 

1.3 Het camera-adres instellen
Zodra de AutoDome is ingeschakeld en de Homing-fase is beëindigd, dient u het camera-adres 
in te stellen. Naar wens kunt u tevens een wachtwoord toewijzen en een aantal 
standaardinstellingen van de AutoDome aanpassen.

1.3.1 FastAddress 
FastAddress is een AutoDome functie waarmee u een camera-adres kunt instellen of wijzigen 
via het bedieningspaneel en schermmenu's.
Er zijn drie (3) FastAddress commando's:
– ON-999-ENTER: alle camera's zonder een adres in het systeem worden weergeven en 

geprogrammeerd.

– ON-998-ENTER: alle camera's met of zonder een adres in het systeem worden weergeven 
en geprogrammeerd.

– ON-997-ENTER: de huidige adresstatus van alle camera's in het systeem wordt gelijktijdig 
weergegeven.

AANWIJZING!In deze handleiding gelden voor de bedieningspaneelcommando's de volgende 
aanduidingen: ON, OFF, SET en SHOT. Raadpleeg de handleiding van het bedieningspaneel 
voor de geldende toetsaanduidingen.

AANWIJZING!U hoeft geen camera-adres in te stellen als de communicatie via Bilinx of 
Ethernet plaatsvindt. Zie de AutoDome installatiehandleiding om de AutoDome zo in te stellen 
dat hij via Bilinx of Ethernet communiceert.

AANWIJZING!Als een bedieningspaneel is ingesteld op een cameranummer dat al een adres 
heeft, reageert die camera ook op dit commando.
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Een adres toewijzen aan een camera zonder een adres:
1. Selecteer het gewenste cameranummer voor FastAddress. Het systeem geeft het 

cameranummer op het bedieningspaneel weer en het beeld op de bijbehorende monitor. 
2. Druk op #-ENTER ( # staat voor het nummer van de camera zonder adres).
3. Druk op ON-999-ENTER om de camera's zonder adres in het systeem op het scherm weer 

te geven.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm. Op het scherm verschijnt een bevestiging als 

FastAddress is voltooid.

Een adres wijzigen of verwijderen bij een camera met adres:
1. Selecteer het gewenste cameranummer voor FastAddress. Het systeem geeft het 

cameranummer op het bedieningspaneel weer en het beeld op de bijbehorende monitor. 
2. Druk op #-ENTER ( # staat voor het nummer van de camera met adres).
3. Druk op ON-998-ENTER om alle camera's in het systeem met of zonder adres op het 

scherm weer te geven.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm. Op het scherm verschijnt een bevestiging als 

FastAddress is voltooid.

1.4 Wachtwoorden instellen
Met wachtwoorden wordt de toegang tot vergrendelde commandomenu's beperkt. Niet-
vergrendelde commando's zijn voor alle gebruikers beschikbaar. Wachtwoorden bestaan uit 
vier (4) cijfers.

1.4.1 Speciale wachtwoorden

Een wachtwoord instellen of wijzigen (vergrendeld commando):
1. Druk op OFF-90-ENTER om de commandovergrendeling uit te schakelen.
2. Druk op SET-802-ENTER om het wachtwoordmenu te openen.
3. Beweeg de joystick omhoog of omlaag om een cijfer te kiezen. Beweeg de joystick naar 

rechts om naar de volgende cijferpositie te gaan.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm en sla het wachtwoord op. Op het scherm verschijnt 

een bevestiging.

AANWIJZING!FastAddress wordt opgeslagen in het permanente geheugen en verandert niet 
als de AutoDome wordt uitgeschakeld of de standaardinstellingen worden hersteld.

Wachtwoord Beveiligingsniveau

0000 
(standaard)

Beveiliging inschakelen: een gebruiker moet het 
ontgrendelingscommando OFF-90-ENTER invoeren voordat hij een 
vegrendeld commando kan uitvoeren.

9999 Alle beveiliging uitschakelen: alle gebruikers hebben toegang tot 
vergrendelde commando's.
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2 Navigatie in schermmenu's
De AutoDome wordt geprogrammeerd via de OSD-menu's (On-Screen Display). Om toegang 
te krijgen tot de OSD-menu's, dient u het hoofdmenu Instellingen te openen.
Menuopties met een asterisk (*) zijn standaardinstellingen, tenzij anders aangegeven.

2.1 Menu Instellingen
Via het menu Instellingen hebt u toegang tot alle programmeerbare AutoDome instellingen. 
Het is een vergrendeld menu waarvoor geldt dat de commandovergrendeling door de 
gebruiker moet worden opgeheven.

Het menu Instellingen openen (vergrendeld commando):
1. Druk op OFF-90-ENTER om de commandovergrendeling op te heffen.
2. Druk op ON-46-ENTER om het Setup-menu te openen.
3. Selecteer met de joystick een menuoptie.
4. Druk op Focus/Iris om een menu te openen.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

AANWIJZING!Als er gedurende 4,5 minuut geen activiteit is geweest, is de time-out 
verstreken en wordt het menu zonder waarschuwing afgesloten. Niet-opgeslagen instellingen 
in het huidige menu kunnen dan verloren gaan.

AANWIJZING!De AutoDome geeft alleen die menu's weer die voor de configuratie van de 
AutoDome serie van toepassing zijn. Navigeer met de joystick door het menu en maak met de 
Focus/Iris-toetsen een keuze.

Setup-menu

Afsluiten...
Camera-instellingen
Objectiefinstellingen
PTZ-instellingen
Weergave-inst.
Communicatie-inst.
Alarminstellingen
Taal
Geavanceerd
Diagnose

Focus/Iris: selecteren



6 nl | Navigatie in schermmenu's VG4 AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Opties in het menu Instellingen:

Menu Omschrijving

Afsluiten Het menu sluiten.

Camera-
instellingen

Biedt toegang tot camera-instellingen die u kunt wijzigen, zoals witbalans, 
versterking, scherpte, synchronisatie, Line Lock, tegenlichtcompensatie, 
sluitertijd en nachtmodus.

Objectiefinstell
ingen

Biedt toegang tot objectiefinstellingen die u kunt wijzigen, zoals focus, iris, 
zoomsnelheid en digitale zoom.

PTZ-
instellingen

Biedt toegang tot PTZ-instellingen (draaien/kantelen/zoomen) die u kunt 
wijzigen, zoals AutoPan, tours, PTZ-snelheid, tijdsduur inactiviteit, 
AutoPivot en kantellimieten.

Weergave-inst. Biedt toegang tot weergave-instellingen die u kunt wijzigen, zoals OSD, 
sectorblindering en privacymaskering.

Communicatie-
inst.

Biedt toegang tot communicatie-instellingen zoals AutoBaud en Bilinx.

Alarminstelling
en

Biedt toegang tot alarminstellingen zoals ingangen, uitgangen en regels 
(niet beschikbaar bij uitvoeringen van de 200 Serie).

Taal De taal weergeven.

Geavanceerd Biedt toegang tot geavanceerde menufuncties zoals Stabilisatie, 
AutoTrack-gevoeligheid, Camerahoogte en Virtuele maskering (alleen 
beschikbaar op 500i Serie uitvoeringen).

Diagnose De status van diagnosegebeurtenissen weergeven.

AANWIJZING!Gebruik het commando Zoom om de optie Menu afsluiten vanaf elke positie in 
het huidige menu te selecteren.
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2.2 Menu Camera-instellingen
Via het menu Camera-instellingen hebt u toegang tot de camera-instellingen die kunnen 
worden gewijzigd of aangepast. Menuopties gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de 
standaardinstellingen.

Opties in het menu Camera-instellingen:

Camera-instellingen

Afsluiten...
* Witbalans: Verlengde autom. witbalans
* Versterkingsregeling: AUTO
* Maximale versterking: 6 (4**)
* Scherpte 12
* Synch.modus: Intern
* Vertraging lijnvergrendeling: 0
* Tegenlichtcomp: UIT
* Breed dynamisch bereik UIT
* Sluitermodus: Auto SensUP
* Sluitertijd: 1/60
* Auto SensUP Max: 15x
* Nachtstand: AUTO
* Kleur nachtstand: UIT
* Drempel nachtstand: 55
* Kabelcompensatie 1

Standaard-inst. herstellen...
* = Fabrieksinstelling
** = alleen Breed dynamisch bereik-camera

Focus/Iris: selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling

Afsluiten Het menu afsluiten.

Witbalans De juiste 
kleurenweergave 
handhaven wanneer de 
kleurtemperatuur van 
een scène verandert. 
Bijvoorbeeld van daglicht 
naar TL-verlichting.

Verlengde ATW: de camerakleur 
instellen aan de hand van een 
uitgebreid kleurenspectrum.
ATW: de camerakleur continu 
aanpassen.
W.B. Binnen: de camerakleur 
optimaliseren voor typische 
omstandigheden binnenshuis.
W.B. Buiten: de camerakleur 
optimaliseren voor typische 
omstandigheden buitenshuis.
AWB vasthouden: de 
kleurinstellingen van de camera 
instellen voor de huidige scène.

Verlengde 
ATW
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Versterkingsreg
eling

Donkere scènes 
elektronisch helderder 
maken, wat tot 
korreligheid in scènes 
met weinig licht kan 
leiden. 

Auto of UIT AUTO

Max. versterking De maximale versterking 
instellen waaraan de 
versterkingsregeling zich 
aanpast wanneer deze 
op AUTO is ingesteld. 

Glijdende schaal: – (1 tot 6) +
(1=8 db, 2=12 db, 3=16 db, 4=20 
db, 5=24 db, 6=28 db)

6
(4 voor 
36X 
camera)

Scherpte De scherpte van het 
beeld instellen. 

Glijdende schaal: – (1 tot 16) + 12

Synch.modus De synchronisatiemodus 
van de camera instellen. 

INTERN: de camera met een intern 
kristal synchroniseren. Deze optie 
wordt aanbevolen wanneer sprake 
is van ruis op de voedingskabel.
LIJNVERGRENDELING: de 
camera met netvoeding 
synchroniseren. Met deze optie 
wordt rollend beeld in systemen 
met meer dan één camera 
voorkomen.

INTERN

Vertraging 
lijnvergrendeling

De modus 
LIJNVERGRENDELING 
optimaliseren om rollend 
beeld bij meerfase-
netspanningen te 
voorkomen. 

Glijdende schaal: – (0º tot 359º) + 0º

Tegenlichtcomp De beeldkwaliteit 
verbeteren wanneer het 
niveau van de 
achtergrondverlichting 
hoog is. 

AAN of UIT UIT

WDR De functies voor breed 
dynamisch bereik in- of 
uitschakelen.

AAN of UIT UIT

Sluitermodus: Auto SensUP in- of 
uitschakelen.

Auto SensUP of UIT Auto 
SensUP

Sluitertijd De elektronische 
sluitertijd instellen 
(AES). 

Glijdende schaal: 
– (60 uiterst links tot 1/10000) +

1/60 sec. 
(NTSC) of 
1/50 sec. 
(PAL)

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling
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Auto SensUP 
Max.

De grenswaarde voor de 
gevoeligheid instellen 
wanneer de sluitertijd op 
Auto SensUp is 
ingesteld. 

15x, 7,5x, 4x of 2x 15x

Nachtstand 
(alleen Dag/
Nacht-modellen)

Nachtstand (Z/W) om de 
belichting in scènes met 
weinig licht te 
verbeteren. 

AAN, UIT of AUTO AUTO

Kleur 
nachtstand
(alleen Dag/
Nacht-modellen)

Instellen of 
kleurverwerking actief 
blijft wanneer de camera 
zich in de nachtstand 
bevindt. 

AAN of UIT UIT

Drempel 
nachtstand
(alleen Dag/
Nacht-modellen) 

Het lichtniveau instellen 
waarbij de camera 
automatisch de 
nachtstand (Z/W) 
verlaat. 

Glijdende schaal: – (10 tot 55) +
(in stappen van 5)
10 is vroeger, 55 is later

55

Kabelcompensat
ie
(niet van 
toepassing bij IP 
AutoDome 
modellen)

De videoversterking 
verhogen om 
signaalverlies bij lange 
kabeltrajecten te 
compenseren. 

Glijdende schaal: – (1 tot 10) + 1

Standaard-inst. 
herstellen

Alle 
standaardinstellingen 
voor dit menu herstellen.

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling
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2.3 Objectiefinst.
Via het menu Objectiefinst. hebt u toegang tot de objectiefinstellingen die kunnen worden 
gewijzigd of aangepast. Menuopties gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de 
standaardinstellingen.

Opties in het menu Objectiefinst.:

Objectiefinstellingen

Afsluiten...
* AutoFocus: SPOT
* Auto-iris: CONSTANT
* Niveau auto-iris: 8
* Focussnelheid: 2
* Diafragmasnelheid: 5
* Max zoomsnelheid: SNEL
* Digitale zoom: AAN

Standaard-inst. herstellen

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaardi
nstelling

Afsluiten Instellingen opslaan 
en het menu 
afsluiten.

AutoFocus Automatisch richten 
op het subject in het 
midden van het 
scherm.

CONSTANT: AutoFocus is altijd actief, 
zelfs wanneer de camera beweegt.
HANDMATIG: AutoFocus is niet actief; 
handmatige focus moet worden 
gebruikt.
SPOT: de camera activeert AutoFocus 
wanneer de beweging van camera 
stopt. Zodra de camera is gericht, is 
AutoFocus inactief totdat hij weer 
beweegt.

SPOT

Auto Iris Automatisch 
aanpassen aan 
verschillende 
lichtomstandigheden
.

HANDMATIG: de iris moet handmatig 
worden ingesteld.
CONSTANT: Auto-iris is constant 
actief.

CONSTANT

Niveau auto-
iris:

Het niveau van de 
camera-iris verlagen 
om de juiste 
belichting te 
verkrijgen. 

Glijdende schaal: – (1 tot 15) + 8

Focussnelheid De snelheid van de 
handmatige focus 
instellen.

Glijdende schaal: – (1 tot 8) + 2
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2.4 Menu PTZ-inst.
Via het menu PTZ-inst. hebt u toegang tot de instellingen voor draaien/kantelen/zoom (PTZ) 
die kunnen worden gewijzigd of aangepast. Menuopties gemarkeerd met een asterisk (*) zijn 
de standaardinstellingen.

Diafragmasnel
heid

De snelheid van de 
handmatige iris 
instellen.

Glijdende schaal: – (1 tot 10) + 5

Max. 
zoomsnelheid 

De snelheid van de 
handmatige zoom 
instellen.

LANGZAAM, NORMAAL of SNEL SNEL

Digitale zoom 
(niet 
beschikbaar bij 
200 Serie 
modellen)

Digitale zoom 
inschakelen.

UIT of AAN AAN

Standaard-inst. 
herstellen

Alle 
standaardinstellinge
n voor dit menu 
herstellen.

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaardi
nstelling

PTZ-instellingen

Afsluiten...
* AutoPan: 30 graden/sec
* Tijdsduur tour 1: 5 sec
* Tijdsduur tour 2: 5 sec
* Vaste PTZ-snelheid: 4
* Inactiviteit: UIT
* Tijdsduur inactief 2 min
* AutoPivot: AAN
* AutoDome-oriëntatie NORMAAL
* Beeld stilzetten op prepositie AAN

Limiet voor omhoog kantelen...
Standaard-inst. herstellen

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren
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Opties in het menu PTZ:

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling

Afsluiten Het menu afsluiten.

AutoPan Snelheid van de camera 
tijdens AutoPan en 
AutoScan aanpassen. 

Glijdende schaal: 
– (1º/sec. tot 60º/sec.) +

30º/sec.

Tijdsduur tour 1 Weergavetijd tussen 
presets tijdens de tour 
wijzigen. 

Glijdende schaal: – (3 sec. tot 10 
min.) +

5 sec.

Tijdsduur tour 2 
(niet beschikbaar 
bij uitvoeringen 
van de 200 Serie)

Weergavetijd tussen 
presets tijdens de tour 
wijzigen. 

Glijdende schaal: – (3 sec. tot 10 
min.) +

5 sec.

Vaste PTZ-
snelheid

Draai- en kantelsnelheid 
instellen bij gebruik van 
een controller voor 
vaste snelheid.

Glijdende schaal: – (1 tot 15) + 4

Inactiviteit De modus selecteren 
waarin de AutoDome 
terugkeert als de 
ingestelde 
inactiviteitsperiode is 
verstreken. 

Scène 1: naar preset 1 terugkeren.
Vorige Aux: naar de vorige 
activiteit terugkeren, zoals de Aux-
commando's 1, 2, 7, 8, 50 of 52.
UIT: eindeloos op de huidige scène 
gericht blijven.

UIT

Tijdsduur 
inactiviteit

De tijdsduur van de 
inactiviteit instellen die 
moet zijn verstreken 
voordat de 
bovengenoemde 
activiteit wordt 
uitgevoerd. 

Glijdende schaal: – (3 sec. tot 10 
min.) +

2 min.

AutoPivot De camera automatisch 
180º draaien bij het 
volgen van een subject 
dat zich direct onder de 
camera voortbeweegt. 

UIT of AAN AAN

AutoDome 
richting(niet 
beschikbaar bij 
18x 
kleurencamera)

Het videobeeld 
automatisch 180º 
draaien. 

GEÏNVERTEERD of NORMAAL NORMAA
L

Beeld stilzetten 
op 
prepositie(niet 
beschikbaar bij 
18x 
kleurencamera)

Het videobeeld van een 
prepositie vasthouden 
tijdens de beweging 
naar een andere 
prepositie. 

UIT of AAN AAN
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2.5 Menu  Weergave-inst.
Biedt toegang tot de weergave-instellingen die kunnen worden gewijzigd of aangepast. 
Menuopties met een * zijn de standaardinstellingen.

Opties in het menu Weergave-inst.:

Limiet voor 
omhoog 
kantelen...

De limiet voor het naar 
boven kantelen van de 
camera instellen.

Gebruik de joystick om naar een 
scène te bewegen.

Standaard-inst. 
herstellen

De 
standaardinstellingen 
voor dit menu 
herstellen.

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling

Weergave-inst.

Afsluiten...
* OSD titel: KORT 
* OSD camera: AAN

Beeld instellen:
Zone blinderen...
Privacymaskering...
Standaard-inst. herstellen

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling

Afsluiten Instellingen opslaan en 
het menu afsluiten.

OSD titel Bepalen hoe het OSD de 
zone- en presettitels 
weergeeft. 

UIT: de titels zijn verborgen.
AAN: de titels worden continu 
weergegeven.
KORT: de titels worden enkele 
seconden weergeven, waarna ze van 
het scherm verdwijnen.

KORT

OSD 
camera

Bepalen hoe het OSD de 
reactie-informatie van de 
camera weergeeft, zoals 
digitale zoom, iris open/
gesloten en focus 
dichtbij/veraf.

UIT of AAN AAN
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Weergave 
aanpassen

De helderheid van de 
tekst en de verticale 
positie van de titel op het 
scherm instellen.

Afsluiten: Sluit het menu af.
Omhoog: de schermtitel omhoog 
verplaatsen.
Omlaag: de schermtitel omlaag 
verplaatsen.
Lichter: de tekst op het scherm 
helderder maken.
Donkerder: de tekst op het scherm 
donkerder maken.

Sectorblin
dering 
(niet 
beschikba
ar bij 200 
Serie 
modellen)

Het beeld van 
geselecteerde zones 
blinderen. Beschikbare 
zones zijn 1 t/m 16. Volg 
de aanwijzingen op het 
scherm.

Afsluiten: Sluit het menu af.
Zone (1-16): Druk op Focus/Iris om 
een zone te blinderen of vrij te geven.

Privacyma
skering 
(niet 
beschikba
ar bij 200 
Serie 
modellen)

Maskering van gevoelige 
gebieden toepassen. Er 
zijn maximaal 24 
privacymaskers 
beschikbaar, met een 
maximum van acht (8) per 
scène.

Afsluiten: de instellingen opslaan en 
het menu afsluiten.
Masker: 1 tot 24 maskeringsgebieden. 
Volg de aanwijzingen op het scherm 
om een masker in te stellen. Zie 
paragraaf 7.4 Privacymaskering (alleen 
beschikbaar bij 300 en 500i Serie 
modellen), pagina 49.
Standaard-inst. herstellen: de 
standaardinstellingen voor dit menu 
herstellen.

Standaard
-inst. 
herstellen

De standaardinstellingen 
voor dit menu herstellen.

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaard
instelling
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2.6 Menu Communicatie-inst.
Via het menu Communicatie-inst. hebt u toegang tot de instellingen voor baudrate en Bilinx-
besturing. Menuopties gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de standaardinstellingen.

Opties in het menu Communicatie-inst.:

Communicatie-inst.

Afsluiten...
* AutoBaud: AAN
* Baudrate 9600
* Bilinx: AAN

Standaard-inst. herstellen...

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standa
ardinst
elling

Afsluiten Instellingen opslaan en het menu 
afsluiten.

AutoBaud AutoBaud-detectie inschakelen. Schakelen tussen AAN en UIT. 
Bij AAN worden baudrates van 
2400 tot 57600 automatisch 
geaccepteerd.
(Opmerking: bij stappen van de 
baudrate van 2400 in 57600 
plaatsvindt, dient u de controller 
eerst op 19200 in te stellen, zodat 
AutoBaud de hogere baudrate kan 
detecteren.)

AAN

Baudrate De baudrate automatisch instellen 
wanneer AutoBaud is ingesteld op 
UIT.

De opties zijn 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400 en 57600. Volg 
verder de instructies op het OSD 
om de selectie te bevestigen.

9600

Bilinx Communicatie van Bilinx-
besturing inschakelen.
(Alleen beschikbaar wanneer er 
geen verbinding is met een Bilinx-
data-interface.)

Schakelen tussen AAN en UIT. AAN

AANWIJZING!Bilinx-protocol is niet beschikbaar bij IP-camera's.
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2.7 Alarm I/O-inst.
Via het menu Alarm-inst. hebt u toegang tot het menu Alarm I/O-inst., waarin u de 
alarmingangen en -uitgangen en alarmregels kunt instellen.
Menu-items gemarkeerd met het symbool ‡ zijn alleen beschikbaar bij VG4 Domecamera's met 
overdruk.

Opties in het menu Alarm-inst.:

Alarm I/O-inst. Ingangsinst.

Afsluiten... Afsluiten...
Ingangsinst... 1. Alarmingang 1 N.C.S.

Fysieke ingang 1-7Uitgangsinst... 2. Alarmingang 2 N.O.S.
Regelinst... 3. Alarmingang 3 N.O.
Standaard-inst. herstellen... 4. Alarmingang 4 N.C.

5. Alarmingang 5 N.O.
6. Alarmingang 6 N.C.
7. Alarmingang 7 N.O.
8. Lagedruk‡
9. GEEN

Fysieke uitgang 9-1210. GEEN
11. GEEN
12. GEEN

Focus/Iris: type selecteren
Focus/Iris: selecteren Rechts/links: modus 

selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standa
ardinst
elling

Afsluiten Instellingen opslaan en het 
menu afsluiten.

Ingangsinst. Definieert fysieke ingangen 
of gebeurtenissen en 
commando's die in een 
regel kunnen worden 
gebruikt. Er zijn twaalf (12) 
alarmingangen beschikbaar.

Ingangen 1-7 Definiëren van het soort 
ingangscontact. 

N.O.: spanningsloos normaal open 
contact.
N.C.: spanningsloos normaal 
gesloten contact.
N.C.S.: bewaakt NC-contact.
N.O.S.: bewaakt NO-contact.

N.O.
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Lagedruk Een vaste, fysieke 
alarmingang die een daling 
van de interne druk 
detecteert voor de VG4 
Overdrukbehuizing

Ingangen 8-
12

Definieert 
ingangscommando's die in 
een regel kunnen worden 
gebruikt. Commando-
ingangen kunnen tevens 
worden aangepast via niet-
toegewezen 
commandonummers op het 
bedieningspaneel. 

GEEN: er is geen commando 
gedefinieerd.
Aux aan: reageren op een standaard 
of aangepast 
bedieningspaneelcommando ON (1-
99).
Aux uit: reageren op een standaard 
of aangepast 
bedieningspaneelcommando OFF (1-
99).
Shot: reageren op een preset of 
scène van 1-99. (200 Serie 1-64).
AutoTrack: activeert een alarm als 
deze optie is ingesteld op AAN. 
(Alleen beschikbaar bij de 500i 
Serie).
Bewegingsdetectie: activeert een 
alarm als deze optie is ingesteld op 
ON. (Alleen beschikbaar bij de 500i 
Serie).

 GEEN

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standa
ardinst
elling

AANWIJZING!De alarmingangen 1 en 2 beschikken over sabotagedetectie tegen 
onderbrekingen of kortsluiting in een alarmcircuit als ze geprogrammeerd zijn voor bewaking. 
Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome Modulaire Camerasysteem voor de 
bekabelingsinstructies.
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Menu Uitgangsinst

Opties in het menu Uitgangsinst

Uitgangsinst...

Afsluiten...
1. Alarmuitgang 1 N.O. 1-4

Fysiek2. Alarmuitgang 2 N.O.
3. Alarmuitgang 3 N.O. Uitgangen
4. Alarmrelais N.O.
5. GEEN

5-12
Commando-uitgangen

6. Aux on 1
7. Aux off 8
8. Shot 99
9. OSD
10. Verzenden
11. GEEN
12. GEEN

Focus/Iris: type selecteren
Rechts/links: modus selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaardinst
elling

Afsluiten Instellingen opslaan 
en het menu 
afsluiten.

Uitgangsinst Fysieke uitgangen en 
bedieningspaneelco
mmando's definiëren 
voor gebruik in een 
regel.

Uitgangen 1-3 Een fysieke uitgang 
definiëren. 

N.O.: NO-circuit
N.C.: NC-circuit

N.O.
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Alarmrelais Een vaste uitgang die 
beschikbaar is voor 
gebruik in een regel.

Uitgangen 5-12 Een commando-
uitgang definiëren 
voor gebruik in een 
regel.

Aux aan: een 
bedieningspaneelcommando ON.
Aux uit: een 
bedieningspaneelcommando OFF.
Shot: een preset laden.
OSD: een On-Screen Display.
Verzenden: een bericht 
terugsturen naar het head-end 
(beschikbaar bij uitvoeringen met 
seriële RS-232-aansluitingen, Bilinx 
en IP AutoDome).
AutoTrack: AutoTrack in- of 
uitschakelen als uitgang. (Alleen 
beschikbaar bij de 500i Serie).
GEEN: er is geen commando 
gedefinieerd.

GEEN
Uitgangen 5 
en 6 ingesteld 
op OSD en 
Shot 1

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaardinst
elling
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2.8 Menu Regelinst.
In het menu Regelinst. wordt de status van de regels weergegeven en kunnen nieuwe regels 
worden toegevoegd of een bestaande regel worden aangepast. De standaardinstelling is Leeg.
Menu-items gemarkeerd met het symbool ‡ zijn alleen beschikbaar bij VG4 Domecamera's met 
overdruk.

Opties in het menu Regelinst.:

Via het selecteren van een Regelnummer hebt u toegang tot het betreffende 
configuratiemenu. In het menu Regel # kunt u een regel configureren van eerder gedefinieerde 
alarmingangen en -uitgangen. Zodra een alarm is geconfigureerd met geldige in- en uitgangen, 
kan dit alarm worden in- of uitgeschakeld via het configuratiemenu.

AANWIJZING!U kunt in totaal 12 regels programmeren. U dient de in- en uitgangen te 
definiëren voordat u een regel programmeert. Zie paragraaf 2.7 Alarm I/O-inst., pagina 17 voor 
het configureren van alarmingangen en -uitgangen.

Regelinst... Regel 1

Afsluiten... Afsluiten...
1. Regel 1 Ingeschakeld Ingeschakeld Ja
2. Regel 2 Uit Ingang:
3. Regel 3 Ongeldig Lagedruk‡
4. Regel 4 Leeg GEEN
5. Regel 5 Leeg GEEN
6. Regel 6 Leeg GEEN
7. Regel 7 Leeg Uitgangsspanning:
8. Regel 8 Leeg OSD
9. Regel 9 Leeg Shot 2
10. Regel 10 Leeg Alarmrelais 2 sec
11. Regel 11 Leeg GEEN
12. Regel 12 Leeg
4. Regel 4 Leeg

Rechts/links: tijdsduur selecteren
Focus/Iris: selecteren Focus/Iris: type selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaardi
nstelling

Afsluiten Instellingen opslaan 
en het menu 
afsluiten.

Regel 1-
12

De status van een 
regel weergeven 
aan de rechterzijde 
van het menu. Er 
zijn vier (4) 
mogelijke 
regelstatussen.

Ingeschakeld: de regelingangen en -
uitgangen zijn correct gedefinieerd en de 
regel is ingeschakeld.
Uitgeschakeld: de regelingangen en -
uitgangen zijn gedefinieerd, maar de regel is 
uitgeschakeld.
Ongeldig: bij de regel ontbreekt een in- of 
uitgang, of de in- of uitgang is ongeldig.
Leeg: voor de regel zijn geen in- of uitgangen 
gedefinieerd.

Leeg
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Opties in het menu Regel #:

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standa
ardinst
elling

Afsluiten Instellingen opslaan en het 
menu afsluiten.

Ingeschakeld De regel in- of uitschakelen 
nadat de in- en uitgangen zijn 
gedefinieerd.

Ja: inschakelen; Nee: uitschakelen NEE

Ingangsoptie In een lijst met geldige 
ingangen bladeren die zijn 
ingesteld in het submenu 
Alarm I/O-inst. > 
Ingangsinst., waar de 
ingangen van een regel 
worden gedefinieerd. Een 
regel kan maximaal vier (4) 
ingangen hebben. 

Alarmingang 1 – 7 en alle extra 
ingangen die zijn ingesteld in het 
menu Ingangsinst., waaronder Aux 
aan/uit (1-99), Opname, Lagedruk‡ 
en GEEN. 

GEEN

Uitgangsoptie In een lijst met geldige 
uitgangen bladeren die zijn 
ingesteld in het menu Alarm 
I/O-inst. > Uitgangsinst., 
waar de uitgangen van een 
regel worden gedefinieerd. 

Alarmuitgang 1 – 3 en alle extra 
uitgangen die zijn ingesteld in het 
menu Uitgangsinst., waaronder 
Alarmrelais, Aux aan/uit (1-99), 
Opname, OSD, Verzenden en 
GEEN. 
Sommige uitgangen, zoals 
Alarmuitgang 1-3, Alarmrelais en 
Aux aan/uit, kunnen zo worden 
ingesteld dat ze een bepaalde 
tijdsduur actief zijn, en wel op de 
volgende manier:
Seconden: 1-5, 10, 15 of 30
Minuten: 1-5 of 10
Vergrendeld: het alarm blijft actief 
totdat het is bevestigd.
Volgt: het alarm volgt de 
alarmregel.

GEEN

AANWIJZING!U kunt maximaal vier (4) Ingang- en Uitgang-gebeurtenissen in één regel 
opnemen. Elke in- en uitgang moet echter aan de voorwaarden van de regel voldoen voordat 
de alarmregel geldig is en kan worden ingeschakeld.
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2.9 Menu Taal
Via het menu Taal hebt u toegang tot een lijst van talen waarin in de schermmenu's kunnen 
worden weergegeven.

Opties in het menu Taal:

2.10 Menu Geavanceerde functies instellen (alleen beschikbaar bij 
de 500i Serie)
Via het menu Geavanceerd hebt u toegang tot de menu's Geavanceerde functies instellen 
zoals beeldstabilisatie, AutoTrack-gevoeligheid en virtuele maskering. Menuopties gemarkeerd 
met een asterisk (*) zijn de standaardinstellingen.

Taal

Afsluiten...
Engels
Spaans
Frans
Duits
Portugees
Pools
Italiaans
Nederlands

Focus/Iris: opslaan en 
afsluiten

Menu Omschrijving Standaardins
telling

Afsluiten Instellingen opslaan en het menu afsluiten.

Kies een taal Een taal selecteren waarin het systeem de 
schermmenu's weergeeft.

Geavanceerde functies instellen

Afsluiten...
* Stabilisatie UIT
* Gevoeligheid Autotracker Auto

Autotracker Timeout UIT
Tijdsduur time-out AutoTrack 5 min

* Camerahoogte: 12
Virtuele maskering...
Standaard-inst. herstellen...

Focus/Iris: opslaan en afsluiten



VG4 AutoDome modulair camerasysteem  Navigatie in schermmenu's | nl 23

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

Opties in het menu Geavanceerde functies instellen:

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standa
ardinst
elling

Afsluiten Instellingen opslaan en het 
menu afsluiten.

Stabilisatie Videostabilisatie 
inschakelen.

UIT

Gevoeligheid 
AutoTrack 

Hiermee stelt u het 
gevoeligheidsniveau van 
AutoTrack in.

Glijdende schaal: -(Auto, 1 tot 
20)+
Hierbij staat de waarde 1 voor de 
laagste gevoeligheid en de 
waarde 20 voor de hoogste 
gevoeligheid. Met de instelling 
Auto wordt de gevoeligheid 
aangepast aan de diverse 
lichtomstandigheden.

Auto

AutoTrack 
Timeout

De functie AutoTrack 
Timeout in- of uitschakelen.

Als de functie is ingeschakeld, 
stopt AutoTrack na verloop van 
de tijdsduur van de time-out als 
de gedetecteerde beweging 
binnen een klein gebied blijft 
(bijvoorbeeld bij een boom, een 
vlag, enzovoort).

UIT

Tijdsduur time-
out AutoTrack

Het instelmenu Tijdsduur 
time-out AutoTrack openen

Glijdende schaal: 30 sec, 1 tot 30 
min.

5 min

Camerahoogte De hoogte van de camera 
voor AutoTrack definiëren.

Een bereik van 2,4 m tot 30,7 m 3,6 m

Virtuele 
maskering

Het menu Virtueel masker 
openen. Zie  
paragraaf 7.3 Virtuele 
maskering (alleen 
beschikbaar bij de 500i 
Serie), pagina 49,

Maximaal 24 virtuele maskers 
toepassen met behulp van vijf 
ankerpunten.

Standaard-inst. 
herstellen

De standaardinstellingen 
voor dit menu herstellen.
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2.11 Menu Diagnose
Via het menu Diagnose hebt u toegang tot een lijst met diagnosegereedschappen en -
gebeurtenissen.

Diagnose

Diagnose

Afsluiten...
Alarmstatus...
BIST...
Interne temp: Graden F / Graden C
Temp te hoog: Graden F / Graden C
Maximum temperatuur Graden F / Graden C
Temp te laag: Graden F / Graden C
Minimum temperatuur: Graden F / Graden C
Beveiligingstoegang: 0
CTFID-toegang: 0
Homing: 0
Homing mislukt: 0
Opnieuw opgestart: 0
Spanning te laag: 0
Opnieuw 
ingeschakeld:

0

Videoverlies: 0

Focus/Iris: opslaan en afsluiten

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving

Afsluiten Instellingen opslaan en het menu 
afsluiten.

Alarmstatus Het menu Alarmstatus openen en 
de actuele status van 
alarmingangen en -uitgangen 
weergeven.

Alarmingangen 1 t/m 7, 
Alarmuitgangen 1 t/m 3, Druk‡- 
en Alarmrelais

BIST (= Built-in Self 
Tests)

Het menu Ingebouwde Zelf-test 
uitvoeren? openen. Bij 
bevestiging worden de BIST-
testen gestart en de resultaten 
weergegeven. 

JA: de test starten. NEE: het 
menu afsluiten.
Standaardresultaten worden als 
volgt weergegeven:
BIST (= Built-in Self Tests)
Afsluiten...
Data-flash: OK
Bilinx: OK
FPGA: OK
Digitale ingang/uitgang 1: OK
Digitale ingang/uitgang 2: OK
VCA: OK
Homing: OK

Interne temp. De huidige dome-temperatuur 
weergeven.
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Temp te hoog Het aantal keren weergeven dat 
de drempel voor hoge 
temperaturen is overschreden.

Maximum 
temperatuur

De hoogste bereikte temperatuur 
weergeven.

Temp te laag Het aantal keren weergeven dat 
de drempel voor lage 
temperaturen is overschreden.

Minimum 
temperatuur

De laagste bereikte temperatuur 
weergeven.

Beveiligingstoegang Het aantal keren weergeven dat 
de vergrendeling van het menu 
met vergrendelde commando's is 
opgeheven.

CTFID-toegang Het aantal keren weergeven dat 
Configuratieprogramma CCTV is 
geopend.

Homing-gebeurtenis Het aantal keren weergeven dat 
de AutoDome opnieuw is 
opgestart.

Homing Failed Het aantal keren weergeven dat 
het bewegen naar de 
uitgangspositie (homing) van de 
AutoDome is mislukt.

Uitgangspos. niet 
OK:

Weergave van het aantal keren 
dat de AutoDome niet kon 
terugkeren naar de 
uitgangspositie.

Uitgangspos. OK Wordt weergegeven als de 
huidige uitgangspositie van de 
AutoDome correct is. In dat geval 
wordt JA weergegeven.

Opnieuw opgestart Het aantal gebeurtenissen 
weergeven waarbij het systeem 
opnieuw is opgestart.

Spanning te laag Het aantal keren weergeven dat 
de spanning van de AutoDome tot 
onder de acceptabele 
spanningsgrens is gedaald.

Opnieuw 
ingeschakeld

Het aantal 
inschakelgebeurtenissen 
weergeven.

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving
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2.11.1 Submenu Alarmstatus
Dit menu geeft de status weer van de alarmingangen, alarmuitgangen en het drukalarm.
Menu-items gemarkeerd met het symbool ‡ zijn alleen beschikbaar bij VG4 Domecamera's met 
overdruk.

Videoverliesgebeurt
enis

Het aantal keren weergeven dat 
videobeelden verloren zijn 
gegaan.

Externe comm.fout:
(alleen IP-
communicatiemodule
s.)

Weergave van het aantal keren 
dat de interne communicatie 
tussen de IP-
communicatiemodule en de 
systeemcontroller is verbroken.

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving

Alarmstatus

Afsluiten...
Alarmingang 1 Hoog
Alarmingang 2 Hoog
Alarmingang 3 Geopend
Alarmingang 4 Geopend
Alarmingang 5 Geopend
Alarmingang 6 Geopend
Alarmingang 7 Geopend
Druk‡ OK
Alarmuitgang 1 Geopend

Focus/Iris: opslaan en afsluiten

Menu Omschrijving Opties

Afsluiten Instellingen opslaan en het menu 
afsluiten.

Alarmingang 1...7 Geeft de status weer van 
alarmingang 1 tot en met 7.

Hoog
Laag
Geopend (normaal geopend)
Gesloten (normaal gesloten)

Druk Geeft de status weer van het 
drukalarm

OK: de interne druk van de 
AutoDome is gelijk aan of hoger 
dan het aanbevolen niveau. 
Laag: de interne druk van de 
AutoDome is lager dan het 
aanbevolen niveau. Zie de 
Installatiehandleiding van het 
AutoDome modulaire 
camerasysteem voor instructies 
over het verhogen van de druk.

Alarmuitgang Geeft de status weer van de 
alarmuitgang.
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Alarm VG4 domecamera met overdruk
Het OSD geeft een knipperend lagedrukalarm weer (*** LOW PRESSURE ***) als de interne 
druk van een VG4 domecamera met overdruk afneemt tot onder het aanbevolen niveau. Druk 
op OFF-65-ENTER op het bedieningspaneel om het alarm te bevestigen. De AutoDome 
vervangt de knipperende alarmmelding door de statische melding “LP”. De melding “LP” blijft 
op het OSD staan tot de interne druk van de AutoDome is toegenomen tot boven het 
aanbevolen niveau.
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3 Algemene gebruikerscommandos's voor AutoDome 
(niet vergrendeld)
In dit hoofdstuk worden de meest gebruikte commando's voor de instellingen van het Bosch-
bedieningspaneel beschreven. Zie hoofdstuk 6, Bedieningspaneelcommando's op nummer, op 
pagina 39 voor een complete lijst van commando's. 

3.1 AutoPan-modus instellen
AutoPan-modus draait de AutoDome camera 360º of tussen door de gebruiker gedefinieerde 
grenswaarden (indien geprogrammeerd). De AutoDome-camera blijft draaien tot hij door 
beweging van de joystick wordt gestopt.

360º draaien:
1. Druk op ON-1-ENTER.
2. Beweeg de joystick om het draaien te stoppen.

Linker- en rechtergrenswaarde voor het draaien instellen:
1. Beweeg de camera naar de beginpositie en druk op SET-101-ENTER om de 

linkergrenswaarde in te stellen.
2. Beweeg de camera naar de eindpositie en druk op SET-102-ENTER om de 

rechtergrenswaarde in te stellen.

AutoPan tussen grenswaarden starten:
1. Druk op ON-2-ENTER.
2. Beweeg de joystick om het draaien te stoppen.

3.2 Presets instellen
Presets zijn opgeslagen cameraposities. Presets worden opgeslagen als scènes en daardoor 
zijn de termen SHOT en PRESET onderling verwisselbaar.

Een preset instellen:
1. Beweeg de camera naar de positie die u wilt opslaan.
2. Druk op SHOT-#-ENTER waarbij # een cijfer tussen 1 en 99 kan zijn dat de camerapositie 

van de scène identificeert. (presets 1-64 voor een AutoDome 200 Serie.)

Een preset weergeven:
 Druk op SHOT-#-ENTER waarbij # het cijfer van de scènepositie is die u wilt laten 

weergeven.

Een preset opslaan of wissen:
1. Druk op SET-100-ENTER om het menu Store/Clear Scene te openen.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

3.3 Prepositie-tours configureren 
Een prepositie-tour beweegt de camera automatisch door een reeks presets. 
De 200 Serie heeft één (1) standaard preset-tour, terwijl de 300 Serie en de 500i Serie twee 
(2) standaard preset-tours hebben en twee (2) aangepaste preset-tours. Tour 1 is een 
standaardtour waarbij de camera via een aantal presets in de ingestelde volgorde beweegt. 
Tour 2 is een aangepaste tour waarmee u de volgorde van de presets in de tour kunt wijzigen 
door scènes in te voegen en te verwijderen.
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Preset tour 1 starten: (200, 300 en 500i Serie)
1. Stel een reeks presets in de volgorde in waarin u wilt dat de AutoDome beweegt.
2. Druk op ON-8-ENTER om de tour te starten. De tour beweegt via de reeks presets tot 

deze wordt gestopt.

Een prepositie-tour stoppen:
 Druk op OFF-8-ENTER of beweeg de joystick om beide soorten tours te stoppen.

Scènes aan Prepositie-tour 1 toevoegen of eruit verwijderen:
1. Druk op SHOT-900-ENTER om het menu Add/Remove Scenes te openen.
2. Gebruik de Focus/Iris-toetsen om de geselecteerde scène aan de tour toe te voegen of 

eruit te verwijderen.

Aangepaste Prepositie-tour 2 starten: (alleen 300 en 500i Serie)
 Druk op ON-7-ENTER om een tour te starten. De tour beweegt via de reeks presets in de 

gedefinieerde volgorde tot deze wordt gestopt.

Een aangepaste Prepositie-tour 2 bewerken:
1. Druk op SET-900-ENTER om het menu Add/Remove te openen.
2. Druk op de Focus/Iris-toetsen om de geselecteerde scène toe te voegen of te 

verwijderen.

De waarnemingstijd van een tour wijzigen:
1. Druk op ON-15-ENTER om het menu Tijdsduur tour te openen.
2. Selecteer de tour (Tour 1 of Tour 2) en volg de aanwijzingen op het scherm.

3.4 De inactiviteitswerking programmeren
U kunt de AutoDome zo programmeren dat deze automatisch de bedrijfsmodus wijzigt na een 
periode van inactiviteit.

Toegang verkrijgen tot de inactiviteitsmodus (vergrendeld commando):
1. Druk op OFF-90-ENTER om de commandovergrendeling uit te schakelen.
2. Druk op ON-9-ENTER om het menu Inactiviteitsmodus te openen. 
3. Selecteer een van de volgende opties:

– Terug naar scène 1: de camerapositie terugbrengen naar de scène die het eerste in 
het geheugen is opgeslagen.

– Vorige AUX laden: de camera terugzetten in de vorige bedrijfsmodus, bijvoorbeeld 
een prepositie-tour.

3.5 Opgenomen tours (alleen 300 en 500i Serie)
De 300 en 500i Serie AutoDome kan twee (2) tours opnemen. Een opgenomen tour bespaart 
u alle handmatige camerabewegingen die tijdens de opname worden gemaakt, inclusief de 
draai-, kantel- en zoomsnelheden en andere wijzigingen van de objectiefinstellingen.

Tour A opnemen:
1. Druk op ON-100-ENTER om te beginnen met het opnemen van een tour.
2. Druk op OFF-100-ENTER om de opname te stoppen.

Opgenomen tour A afspelen:
1. Druk op ON-50-ENTER om te beginnen met continu afspelen.
2. Druk op OFF-50-ENTER of beweeg de joystick om het afspelen te stoppen
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Tour B opnemen:
1. Druk op ON-101-ENTER om te beginnen met het opnemen van een tour.
2. Druk op OFF-101-ENTER om de tour te stoppen.

Opname Tour B afspelen:
1. Druk op ON-52-ENTER om te beginnen met continu afspelen.
2. Druk op OFF-52-ENTER of beweeg de joystick om het afspelen te stoppen
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4 Alternatieve besturingsprotocollen
De VG4 AutoDome ondersteunt drie alternatieve besturingsprotocollen, waarmee een 
gebruiker commando's kan versturen naar en informatie kan ontvangen over de AutoDome. De 
VG4 AutoDome ondersteunt de volgende protocollen:
– Pelco-P
– Pelco-D
– American Dynamics (AD) Manchester
– American Dynamics (AD) Sensormatic RS-422
De VG4 AutoDome ondersteunt standaard de twee Pelco-protocollen. Om het AD Manchester- 
of het AD Sensormatic RS-422-protocol te gebruiken, moet u een afzonderlijke module 
aanschaffen. Bij de module worden instructies geleverd voor het installeren van alle extra 
hardware en informatie over extra schermmenu's.

4.1 Instelling FastAddress met alternatieve protocollen
De VG4 AutoDome biedt remote externe addressering via de FastAddress-functie van een 
bedieningspaneel dat gebruikmaakt van een alternatief protocol. Met de FastAddress-functie 
kunt u eerst alle domes installeren en vervolgens de adressen instellen via het 
besturingssysteem. Aangezien het niet nodig is om naar de fysieke locatie van de camera te 
gaan, maakt deze functie het eenvoudiger om de adressering van camera's op een later 
tijdstip te wijzigen.

4.1.1 Gebruik van een American Dynamics-controller
Voordat u het FastAddress voor elke camera instelt, bewegen alle camera's samen. Nadat de 
Unique Identifier is ingesteld, kan alleen de camera waarvoor het FastAddress is ingesteld, 
commando's verzenden en ontvangen. Bij het instellen van de FastAddress is het van belang 
te onthouden dat bepaalde American Dynamics Manchester-systemen adresblokken van 1 t/m 
64 gebruiken, terwijl American Dynamics Sensormatic-systemen gewoonlijk adresblokken van 
1 t/m 99 gebruiken. Dit betekent dat, wanneer de controller/het bedieningspaneel video 
weergeeft voor camera's hoger dan 64 of 99, het bedieningspaneel/de controller een andere 
stuurcode naar de camera verzendt (zie Paragraaf A Bijlage: FastAddress conversies, Pagina 89 
voor conversietabellen). Bij camera 65 verzendt het American Dynamics Manchester-systeem 
bijvoorbeeld het adres 1; het Sensormatic RS-422-systeem verzendt voor adres 100 eveneens 
het adres 1.
Deze nummers hoeven NIET te worden converteerd met de Bosch FastAddress-methode. De 
camera detecteert automatisch het adres dat door het Sensormatic RS-422 
besturingssysteem wordt verzonden en stelt de camera hierop af.

Het FastAddress instellen bij een AD Manchester- of AD Sensormatic RS-422 
Bedieningspaneel
1. Open het menu "AutoDome Setup" met 66-preset op de meeste AD/Sensormatic RS-422 

bedieningspanelen. Opmerking: afhankelijk van uw model bedieningspaneel kan het 
nodig zijn om de modus PROGRAMMEREN te openen voordat u dit commando invoert.

2. Beweeg de joystick om het menu Commandovergrendeling te markeren. Opmerking: 
nadat de VG4 is uitgepakt en geïnstalleerd, wordt de commandovergrendeling gedurende 
de eerste twee (2) minuten na ingebruikname uitgeschakeld; daarna wordt zij weer 
ingeschakeld.
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3. Druk op de FOCUS- of de IRIS-toets om de commandovergrendeling uit te schakelen. Ga 
naar het menu FastAddress en druk op de FOCUS- of de IRIS-toets om het menu te 
openen. Gebruik de joystick om de 6-cijferige in de fabriek ingestelde Unique Identifier in 
te voeren die wordt weergegeven voor de VG4 AutoDome. Zie het volgende voorbeeld:

– Beweeg de joystick omhoog of omlaag om een afzonderlijk cijfer te selecteren. Beweeg 
de joystick naar rechts om naar de positie van het volgende cijfer te gaan.

Als u klaar bent, moet het ingevoerde nummer overeenkomen met het weergegeven nummer. 
Zie het volgende voorbeeld:

Setup-menu

Afsluiten...
Commandovergrendeling: UIT
Bosch-menu
Camera-instellingen
PTZ-instellingen
Wachtwoord wijzigen
*FastAddress: Niet ingesteld
Softwareversie
Alarmen bevestigen en resetten
Alle instellingen herstellen

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

Voer FastAddress in

FastAddress: Niet ingesteld
Unique Identifier: 200668

000000
r

Doorgaan...
Afsluiten...

Joystick: juiste Identifier instellen

Voer FastAddress in

FastAddress: Niet ingesteld
Unique Identifier: 200668

200668
r

Doorgaan...
Afsluiten...

Joystick: juiste Identifier instellen

AANWIJZING!Opmerking: als de gebruiker niet exact dezelfde Unique Identifer van de 
fabrikant invoert die wordt weergegeven op het scherm, kan FastAddress niet worden 
ingesteld en is de enige beschikbare optie het menu te sluiten.
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4. Beweeg de joystick naar rechts om Doorgaan te markeren. Druk vervolgens op de 
FOCUS- of de IRIS-toets.

5. De AutoDome leest automatisch het juiste adres uit dat door de controller wordt 
verzonden, en geeft de melding Save “##” als FastAddress("##" Opslaan als FastAddress) 
weer ("##" is 1-64 bij AD/Manchester of 1-99 bij AD/Sensormatic RS-422). Het is NIET 
MOGELIJK om het weergegeven adres te wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

– Druk op de FOCUS- of de IRIS-toets om het FastAddress-nummer op te slaan. Beweeg de 
joystick om FastAddress WISSEN te markeren, en druk vervolgens op de FOCUS of de 
IRIS-toets om een momenteel opgeslagen FastAddress te wissen. Beweeg de joystick om 
Afsluiten Zonder Wijziging te markeren.

6. Het menu op het scherm bevestigt dat de VG4 AutoDome het FastAddress heeft 
opgeslagen en keert vervolgens terug naar het hoofdmenu, waarbij het nieuwe 
FastAddress wordt weergegeven. Beweeg de joystick om AFSLUITEN te markeren, en 
druk vervolgens op de FOCUS- of de IRIS-toets om de menu's te sluiten.

Voer FastAddress in

FastAddress: Niet ingesteld
Unique Identifier: 200668

200668
r

Doorgaan...
Afsluiten...

Joystick: juiste Identifier instellen

FastAddress

FastAddress: Niet ingesteld

“##” opslaan als FastAddress
Huidig FastAddress wissen
Afsluiten Zonder Wijziging

Focus/Iris: selecteren

Nieuw FastAddress opgeslagen
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4.1.2 Gebruik van een Pelco-controller
Dit hoofdstuk bevat de instructies voor het instellen van een FastAddress met een Pelco-
bedieningspaneel of -controller. 
– Een AutoDome waarvan het adres is ingesteld op 0 reageert op commando's die naar elk 

willekeurig adres worden verzonden.
– Het Pelco-P-protocol moet de adressen 1 tot en met 32 gebruiken.
– Het Pelco-D-protocol moet de adressen 1 tot en met 254 gebruiken.

Instellen van FastAddress met een Pelco-bedieningspaneel
1. Houd 95-PRESET twee seconden ingedrukt om het Setup-menu voor Pelco te openen.
2. Beweeg de joystick om het menu Commandovergrendeling te selecteren.
3. Druk op de FOCUS- of de IRIS-toets om commandovergrendeling in te stellen op UIT.
4. Ga naar het menu FastAddress en druk op de FOCUS- of de IRIS-toets om het menu te 

openen.
5. Gebruik de joystick om de Unique Identifier voor de VG4 AutoDome in te voeren.

– Beweeg de joystick omhoog of omlaag om het cijfer te selecteren.
– Beweeg de joystick naar rechts om naar de volgende cijferpositie te gaan.

6. Beweeg de joystick naar rechts om Doorgaan te selecteren. Druk vervolgens op de 
FOCUS- of de IRIS-toets.

7. Voer het FastAddress nummer in met het bedieningspaneel. Druk vervolgens op de 
Camera-toets.
Opmerking: u moet eerst een toegewezen FastAddress-nummer wissen voordat u het 
nummer kunt gebruiken voor een andere VG4 AutoDome.

8. Beweeg de joystick omlaag en weer omhoog om het FastAddress nummer in te stellen.
9. Druk op de FOCUS- of de IRIS-toets om het FastAddress nummer op te slaan.

Het menu op het scherm bevestigt dat de VG4 AutoDome het FastAddress-nummer heeft 
opgeslagen.

Setup-menu

Afsluiten...
Commandovergrendeling: UIT
Bosch-menu
Camera-instellingen
PTZ-instellingen
Wachtwoord wijzigen
*FastAddress: 3
Softwareversie
Alarmen bevestigen en resetten
Alle instellingen herstellen

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

AANWIJZING!Een vooraf geconfigureerde AutoDome met een adres boven de 32 (bovengrens 
Pelco-P) of 254 (bovengrens Pelco-D) kan worden gebruikt zonder dat toewijzing van een 
nieuw adres nodig is. Geen enkel adres mag echter hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld: 
Pelco-P-adressen boven 32 worden herhaald in veelvouden van 32 (1, 33, 65, 97 zijn gelijk).
Pelco-D-adressen boven 254 worden herhaald in veelvouden van 254 (1, 255, 509, 763 zijn 
gelijk).
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4.2 Pelco-protocolmodus
De Pelco-modus omvat een functie voor automatische bauddetectie waarmee het AutoDome 
protocol en de baudsnelheid automatisch worden gedetecteerd en aangepast aan die van de 
controller. De AutoDome reageert op commando's in het Pelco-D- of Pelco-P-protocol.

4.2.1 Hardwareconfiguratie
De AutoDome is in de fabriek ingesteld op werking conform RS-485 in de Pelco-
protocolmodus.
1. Sluit de TX-aansluitklemmen van de controller aan op de TxD-aansluitklemmen van de 

AutoDome. Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome Modulaire camerasysteem 
voor alle bekabelingsinstructies.

2. Verdraai of kantel de joystick van het bedieningspaneel om te bevestigen dat de 
bediening op de AutoDome tot stand is gebracht (circa vijf (5) seconden).

Afbeelding 4.1 RS-232/RS-485 keuzeschakelaar

4.2.2 Commando's Pelco-bedieningspaneel
Pelco-besturingscommando's bestaan uit twee (2) bedieningspaneelingangen, namelijk: 1) 
een ingang voor het commandonummer en 2) een ingang voor de functietoets. 
De AutoDome gebruikt de commandotoets PRESET om presets (preposities) 1 tot en met 99 
op te slaan en op te roepen.

AANWIJZING!De AutoDome ondersteunt in de Pelco-modus alleen het RS-485-protocol. Hij 
stuurt geen reacties naar de controller terug.

AANWIJZING!Als de bediening niet tot stand is gebracht, dient u ervoor te zorgen dat de RS-
232/RS-485-keuzeschakelaar in de positie RS-485 staat (naar buiten toe in de richting van de 
LED's). Deze schakelaar bevindt zich aan de onderkant van de CPU-kaart van de AutoDome, 
onder de camerakop en naast de LED's. Zie afbeelding 4.1.

1 CPU-module
2 Locatie van schakelaars
3 LED's
4 RS485

AANWIJZING!Om een preset op te slaan, voert u het gewenste nummer in en houdt u de 
toets PRESET circa twee (2) seconden ingedrukt. Om een preset op te vragen, voert u het 
nummer (of het commando) van de gewenste preset in, drukt u kort op de toets PRESET en 
laat u deze vervolgens weer los.
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4.2.3 Commando's Pelco-bedieningspaneel

Bedieningspaneelco
mmando

Gebruikersacti
e

Omschrijving

0-Pattern Indrukken Start de opname van continu afspelen, op basis van 
de huidige opname-instelling (A of B) in het Setup-
menu, of 

Ingedrukt 
houden

Start de opname op basis van de huidige opname-
instelling (A of B) in het menu Setup Druk op ACK 
om de opname te stoppen.

1-Pattern Indrukken Start continu afspelen van opname A.

Ingedrukt 
houden

Start opname A. Druk op ACK om de opname te 
stoppen.

2-Pattern Indrukken Start continu afspelen van opname B. 

Ingedrukt 
houden

Start opname B. Druk op ACK om de opname te 
stoppen.

3-Pattern Indrukken Start de standaard preset-tour van de AutoDome 
(Tour 1).

4-Pattern Indrukken Start de aangepaste preset-tour van de AutoDome 
(Tour 2).

1 – Aux aan / Aux uit Indrukken Alarmuitgang 1 Inschakelen / Uitschakelen.

2 – Aux aan / Aux uit Indrukken Alarmuitgang 2 Inschakelen / Uitschakelen.

3 – Aux aan / Aux uit Indrukken Alarmuitgang 3 Inschakelen / Uitschakelen.

4 – Aux aan / Aux uit Indrukken Alarmrelais Inschakelen / Uitschakelen.

91 – Aux aan Indrukken Zonescan Inschakelen (zonenamen weergeven)

92 – Aux aan Indrukken Zonescan uitschakelen (zonenamen verwijderen)
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4.2.4 Speciale presetcommando's
Sommige presetcommando's in de Pelco-modus hebben een speciale betekenis, waardoor de 
normale, presetfunctie als volgt wordt overschreven:

Presetcommando Omschrijving

33-PRESET De AutoDome draait 180° (halve cirkel).

34-PRESET De AutoDome schakelt over naar Niet draaien (oorspronkelijke 
beginpositie).

80-PRESET Hiermee schakelt u de Synchronisatiemodus van Lijnvergrendeling naar 
Intern (Pelco-framescan) en vice versa. Dit commando is beschikbaar 
als de commando's in het hoofdmenu zijn ontgrendeld.

81-PRESET Start Preset Tour 1.

82-PRESET Start Preset Tour 2.

92-PRESET Hiermee stelt u de linkergrenswaarde in voor het draaien bij een 
AutoScan als de functie Begrenzingsstops is ingeschakeld.

93-PRESET Hiermee stelt u de rechtergrenswaarde in voor het draaien bij een 
AutoScan als de functie Begrenzingsstops is ingeschakeld.

94-PRESET De AutoDome start een Preset Tour.

95-PRESET Hiermee schakelt u Begrenzingsstops voor de AutoScan in of uit in het 
Setup-menu.
Het Setup-menu van Pelco wordt geopend indien deze knop 2 seconden 
wordt ingedrukt.

96-PRESET De scan wordt stopgezet.

97-PRESET FastAddress wordt gestart (Pelco - willekeurige scan).

98-PRESET Hiermee schakelt u de Synch. modus van Lijnvergrendeling naar Intern 
(Pelco - framescan) en vice versa. U kunt dit commando slechts 
gedurende 2 minuten na het inschakelen van de stroom gebruiken. 
Daarna geldt de normale, presetfunctionaliteit.

99-PRESET Hiermee wordt een AutoScan gestart

AANWIJZING!Sommige Pelco-controllers ondersteunen niet alle presetcommando's. 
Raadpleeg de documentatie van de specifieke Pelco-controllers voor de ondersteunde 
presetcommando's.
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5 Pelco-schermmenu's
U kunt de AutoDome programmeren via de Pelco OSD-menu's (On-Screen Display). U krijgt 
toegang tot de Pelco-menu's door de AutoDome voor de Pelco-modus te configureren en het 
Setup-menu van Pelco te openen.

5.1 Setup-menu
Via het Setup-menu van Pelco hebt u toegang tot de programmeerbare AutoDome 
instellingen. Sommige menuopties zijn vergrendeld en kunnen alleen met een 
systeemwachtwoord worden gebruikt. Menuopties gemarkeerd met een * zijn de 
standaardinstellingen.

Het Installatiemenu van Pelco (vergrendelde commando's) openen:
1. Druk op 95-PRESET (druk circa 2 seconden op de knop PRESET om te openen).
2. Markeer met de joystick een menuoptie.
3. Druk op de Focus- of de Iris-toets om een menuoptie te openen.
4. Volg de aanwijzingen onderaan op het scherm.

Setup-menu

Afsluiten...
Commandovergrendeling: UIT
Bosch-menu
Camera-instellingen
PTZ-instellingen
Wachtwoord wijzigen
*FastAddress: Niet ingesteld
Geavanceerd
Softwareversie
Alarmen bevestigen en resetten
Alle instellingen herstellen
Hele geheugen resetten
* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

AANWIJZING!Gebruik de zoomfunctie om de optie Afsluiten in een menu te selecteren.

Menu Omschrijving

Afsluiten Het menu sluiten.

Commandovergrendel
ing (vergrendeld)

Hiermee wordt bepaald welke vergrendelde commando's 
toegankelijk worden gemaakt. (Als het wachtwoord is ingesteld, 
wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

Bosch-menu 
(vergrendeld)

Via dit menu hebt u toegang tot het volledige configuratiemenu en 
alle instellingen van de AutoDome.

Camera-instellingen Hiermee krijgt u toegang tot de camera-instellingen Witbalans en 
Nachtmodus.

PTZ-instellingen Hiermee krijgt u toegang tot de tours, tijdsduur van de tours, 
scansnelheid, presets bewerken, begrenzingsstops, opname en 
AutoPivot-instellingen.
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5.1.1 Commandovergrendeling (vergrendeld)
Met behulp van het Pelco-menu Commandovergrendeling wordt bepaald welke vergrendelde 
commando's gebruikt kunnen worden. De standaardinstelling is AAN.

5.1.2 Bosch-menu (vergrendeld)
Via het Bosch-menu krijgt u volledige toegang tot Setup-menu van de AutoDome en alle 
configuratie-instellingen van de AutoDome.

Raadpleeg paragraaf 2: Navigatie in schermmenu's voor een volledige beschrijving van de 
Bosch-menu's en configuratie-instellingen.

Wachtwoord wijzigen 
(vergrendeld)

Hiermee wordt het wachtwoord gewijzigd.

FastAddress 
(vergrendeld)

Hiermee wordt het adres van een camera ingesteld of gewijzigd.

Softwareversie Hier worden de huidige softwareversies weergegeven.

Alarmen bevestigen 
en resetten

Hiermee worden actieve alarmen bevestigd en gereset.

Alle instellingen 
herstellen 
(vergrendeld)

Schakelt alle instellingen terug naar hun oorspronkelijke 
standaardinstelling.

Hele geheugen 
resetten (vergrendeld)

Alle instellingen verwijderen, inclusief opnamen van scènes, tours 
en opnamen die in het AutoDome geheugen zijn opgeslagen.

Menu Omschrijving

Afsluiten Het menu sluiten.

AANWIJZING!Als er 4,5 minuut geen activiteit is geweest, wordt het OSD-menu zonder 
waarschuwing afgesloten. Hierbij kunnen enkele niet-opgeslagen instellingen verloren gaan!

AANWIJZING!Als de commandovergrendeling is ingesteld op AAN en u drukt op Focus of Iris 
op een vergrendeld commando, dan geeft de AutoDome de volgende melding op het scherm: 
"Commando is vergrendeld."

Pelco-menu Bosch-menu

Setup-menu Setup-menu

Afsluiten...
Commandovergrendeling: UIT Afsluiten...
Bosch-menu Camera-instellingen
Camera-instellingen Objectiefinstellingen
PTZ-instellingen PTZ-instellingen
Wachtwoord wijzigen Weergave-inst.
*FastAddress: Niet ingesteld Communicatie-inst.
Geavanceerd Alarminstellingen
Softwareversie Taal
Alarmen bevestigen en resetten Geavanceerd
Alle instellingen herstellen Diagnose
Hele geheugen resetten
* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren Focus/Iris: selecteren
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Camera-inst. (niet vergrendeld)
Het Pelco-menu Camera-inst. geeft toegang tot camera-instellingen.

Opties in het menu Camera-inst.:

5.1.3 PTZ-inst. (niet vergrendeld)
Het Pelco-menu PTZ-inst. geeft toegang tot de PTZ-instellingen zoals tours, scansnelheid, 
presets, begrenzingsstops, opname en AutoPivot.

Camera-instellingen

Afsluiten...
* Witbalans: BUITEN
* Nachtstand: AUTO

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standaardinst
elling

Afsluiten Het menu afsluiten.?

Witbalans: Hiermee wordt een 
standaardwaarde 
ingesteld als de Pelco-
controller de witbalans 
uitschakelt. 

BUITEN: er wordt een 
standaardwaarde ingesteld als de 
controller de witbalans uitschakelt.
BINNEN: er wordt een 
standaardwaarde ingesteld als de 
controller de witbalans uitschakelt.

BUITEN

Nachtstand Hiermee kunt u van 
kleur naar zwart-wit 
overschakelen. 

AAN: nachtmodus inschakelen.
UIT: nachtmodus uitschakelen.
AUTO: nachtmodus instellen op 
automatisch.

AAN (alleen 
Dag/Nacht-
uitvoeringen)

PTZ-instellingen

Afsluiten...
* Tour 1 bewerken...
* Tour 2 bewerken...
* Tijdsduur tour 1: 5 sec
* Tijdsduur tour 2: 5 sec
* Scansnelheid 30 graden/sec

Presets bewerken...
* Begrenzingsstops: UIT
* Opname: "A"
* Autopivot: AAN

* = Fabrieksinstelling
Focus/Iris: selecteren
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Opties in het menu PTZ-inst.:

Menu Omschrijving Submenu / omschrijving Standa
ardinst
elling

Afsluiten Het menu afsluiten.?

Tour 1 
bewerken
(300 en 500i 
Serie)

Hiermee krijgt u toegang 
tot het menu Scènes 
Toevoegen/Verwijderen in 
Standaardtour 1.

Afsluiten: Sluit het menu af.
Scène (1 - 5): hiermee kunt u 
scènes aan de standaardtour 
toevoegen of eruit verwijderen.

Tour 2 
bewerken
(300 en 500i 
Serie)

Hiermee krijgt u toegang 
tot het menu Aangepaste 
tour bewerken.

Afsluiten: Sluit het menu af.
Scène (1 - 5): hiermee kunt u 
scènes aan de aangepaste tour 
toevoegen of eruit verwijderen.

Tijdsduur tour 
1

Hier kunt u de lengte van 
de wachttijd tussen presets 
wijzigen. 

Glijdende schaal: – (3 sec. tot 10 
min.) +

5 sec.

Tijdsduur tour 
2

Hier kunt u de lengte van 
de wachttijd tussen presets 
wijzigen. 

Glijdende schaal: – (3 sec. tot 10 
min.) +

5 sec.

Scansnelheid Hiermee wordt de snelheid 
van AutoPan en AutoScan 
gewijzigd. 

Glijdende schaal: – (1°/sec tot 60°/
sec) +

30°/
sec.

Edit Presets Presetscènes wijzigen. 1-99 scènes

Limit Stops Hiermee schakelt u de 
begrenzingsstops voor 
AutoScan in en uit.

AAN of UIT UIT

Opnamen
(300 en 500i 
Serie)

Hiermee kunt u 
opnamepatroon 1 of 2 
selecteren als de normale 
patrooncommando niet 
werkt. 

“A” of “B” “A”

AutoPivot Hiermee kan een 
onderwerp ook onder de 
camera worden gevolgd, 
zonder het beeld om te 
keren. 

AAN of UIT AAN
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5.1.4 Overige menu's

Menu Omschrijving Standaard
instelling

Wachtwoord wijzigen 
(vergrendeld, 300 en 500i 
Serie)

Hiermee wordt een wachtwoord ingesteld of 
weergegeven. Zie hoofdstuk 1.4 Wachtwoorden 
instellen, pagina 6.

FastAddress (vergrendeld) Hiermee wordt het adres van de AutoDome 
ingesteld of gewijzigd.

Niet 
ingesteld

Softwareversie (niet 
vergrendeld)

Hier wordt de softwareversie van de camera 
weergegeven.

Alarmen bevestigen en 
resetten (niet vergrendeld, 
300 en 500i Serie)

Hiermee worden alarmen bevestigd en gereset. 
Als er geen actieve alarmingang is, geeft het OSD 
de volgende melding: “Geen actieve alarmen.”

Alle instellingen herstellen 
(vergrendeld)

Hiermee worden alle fabrieksinstellingen 
hersteld.

Hele geheugen resetten 
(vergrendeld)

Hiermee worden alle fabrieksinstellingen 
hersteld en worden alle door de gebruiker 
geprogrammeerde instellingen zoals 
presetscènes en opnamen gewist.
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6 Bedieningspaneelcommando's op nummer
Vergre

ndeld

Functiet

oets

Commando 

nr.

Commando Omschrijving 200 Serie 300 Serie 500i 

Serie

On/Off 1 360° scannen AutoPan zonder grenswaarden * * *

On/Off 2 AutoPan AutoPan tussen grenswaarden * * *

* On/Off 3 Irisregeling Menu openen (automatisch, 
handmatig)

* * *

* On/Off 4 Focusregeling Menu openen (spot, 
automatisch, handmatig)

* * *

On/Off 7 Aangepaste preset 
tour afspelen

Activeren/uitschakelen * *

On/Off 8 Preset tour afspelen Activeren/uitschakelen * * *

* On/Off 9 Inactiviteitsmodus Menu openen (Uit, Terug naar 
scène 1, Vorige PTZ-commando 
laden)

* * *

* On/Off 11 Niveau auto-iris 
instellen

Menu Niveau auto-iris openen * * *

On/Off 14 Snelheid van AutoPan 
en AutoScan instellen

Schuifregelaar voor 
snelheidsregeling activeren

* * *

On/Off 15 Tijdsduur preset tour 
(waarnemingstijd) 
instellen

Schuifregelaar voor regeling van 
de waarnemingstijd activeren

* * *

* On/Off 18 AutoPivot 
inschakelen

AutoPivot inschakelen/
uitschakelen

* * *

On/Off 20 Tegenlichtcomp Tegenlichtcompensatie (BLC) * * *

* On/Off 23 Elektronische sluiter: Schuifregelaar voor sluitertijd 
activeren

* * *

On/Off 24 Stabilisatie Elektronische stabilisatie *

On/Off 26 Groot dynamisch 
bereik
(alleen WDR-camera)

Activeren/uitschakelen * *

* On/Off 35 Witbalansmodus Menu Wit Balans openen * * *

* On 40 Camera-instellingen 
herstellen

Voor alle instellingen de 
standaardwaarden herstellen

* * *

* On/Off 41 Lijnvergrendelingsfas
e instellen

Schuifregelaar voor regeling van 
de vertraging activeren

* * *

* On/Off 42 Synchronisatiemodus On: lijnvergrendeling
Off: intern

* * *

* On/Off 43 Automatische 
versterkingsregeling 
(AGC)

AGC: Aan, Auto, Uit * * *

* On/Off 44 Scherpte Menu Scherpte openen * * *

* On 46 Menu Geavanceerd Installatiemenu openen * * *

On 47 Fabrieksinstellingen 
weergeven

Alle standaardmenu-instellingen 
weergeven

* * *
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On/Off 50 A afspelen, continu Activeren/uitschakelen * *

On/Off 51 A afspelen, eenmalig Activeren/uitschakelen * *

On/Off 52 B afspelen, continu Activeren/uitschakelen * *

On/Off 53 B afspelen, eenmalig Activeren/uitschakelen * *

On/Off 56 Menu Nachtmodus Aan, Uit, Auto (alleen Dag/Nacht) * * *

On/Off 57 Instelling 
Nachtmodus

Nachtmodus in- of uitschakelen
(alleen Dag/Nacht)

* * *

* On/Off 58 Drempel Dag/Nacht On: menu (alleen Dag/Nacht) * * *

* On/Off 60 On Screen Display On: inschakelen
Off: uitschakelen

* * *

* On 61 Beeld instellen On-Screen Display instellen * * *

On 62 Menu Prepositie-titel Menu Prepositie-titel openen * * *

* On 63 Menu Zonetitel Menu Zonetitel openen * * *

On 64 Alarmstatus Menu Alarm Status openen * *

Off 65 Alarmbevestiging Alarm bevestigen of fysieke 
uitgangen uitschakelen

* *

On 66 Softwareversie 
weergeven

Softwareversienummer 
weergeven

* * *

On 72 Camera opnieuw 
initialiseren

Camera-/objectieffuncties 
opnieuw initialiseren

* * *

On/Off 78 AutoTrack AutoTrack in- of uitschakelen *

* On 79 Camerahoogte Menu Camerahoogte openen *

* On/Off 80 Digitale zoom 
vergrendelen

Digitale zoom in- en uitschakelen * *

On/Off 81 Alarm Uitgang 1
Open collector

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

On/Off 82 Alarm Uitgang 2
Open collector

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

On/Off 83 Alarm Uitgang 3]
Open collector

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

On/Off 84 Alarm Uitgang 4
Relais

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

* On/Off 86 Sectorblindering Menu Sectorblindering openen * *

* On/Off 87 Privacymaskering Menu Privacymaskering openen * *

On/Off 90 Commando 
vergrendelen/
ontgrendelen

On: vergrendeling ingeschakeld
Off: vergrendeling uitgeschakeld

* * *

* On/Off 91 Menu 
Objectiefpolariteit

On: omgekeerd
Off: normaal

* * *

* On/Off 92 Menu 
Objectiefpolariteit

On: omgekeerd
Off: normaal

* * *

* On/Off 93 Menu 
Objectiefpolariteit

On: omgekeerd
Off: normaal

* * *

Vergre

ndeld

Functiet

oets

Commando 

nr.

Commando Omschrijving 200 Serie 300 Serie 500i 

Serie
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On/Off 100 A opnemen Activeren/uitschakelen * *

On/Off 101 B opnemen Activeren/uitschakelen * *

On 997 FastAddress, 
weergeven

Huidig adres weergeven * * *

On 998 FastAddress, alle 
apparaten

Huidig adres weergeven en 
programmeren

* * *

On 999 FastAddress, domes 
zonder adres

AutoDomes zonder adres 
weergeven en programmeren

* * *

Set "1-99" Preposities 
programmeren

Nr. instellen: een 
presetweergave programmeren

"1-64" * *

Shot "1-99" Prepositie laden Shot ##: een preset laden "1-64" * *

Set 100 Menu Prepositie Menu Prepositie openen * * *

Set/
Shot

101 Linkergrenswaarde 
AutoPan

Set: linkergrenswaarde 
programmeren
Shot: grenswaarde tonen

* * *

Set/
Shot

102 Rechtergrenswaarde 
AutoPan

Set: rechtergrenswaarde 
programmeren
Shot: grenswaarde tonen

* * *

Set 110 Fabrieksinstellingen 
van draai/kantel-
beginpositie

Set: beginpositie opnieuw 
kalibreren

* * *

* Set 802 Wachtwoord wijzigen Menu Wachtwoord wijzigen 
openen

* *

* Set 899 ALLES resetten Voor alle instellingen de 
standaardwaarden herstellen en 
alle gebruikersspecifieke 
instellingen verwijderen

* * *

Set 900 Tour 1 bewerken 
(standaard)

Menu Standaardtour scène 
openen

* *

Shot 900 Tour 2 bewerken 
(aangepast)

Menu Aangepaste tour scène 
openen

* *

Set/
Shot

901-999 Een prepositie-scène 
toevoegen aan/
verwijderen uit Tour 1

Set ###: preset toevoegen
Shot ###.: preset verwijderen

901-964 * *

Vergre

ndeld

Functiet

oets

Commando 

nr.

Commando Omschrijving 200 Serie 300 Serie 500i 

Serie



50 nl | Bedieningspaneelcommando's op nummer VG4 AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.



VG4 AutoDome modulair camerasysteem  Geavanceerde functies | nl 51

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

7 Geavanceerde functies
In dit hoofdstuk worden de geavanceerde functies van het AutoDome modulaire 
camerasysteem beschreven.

7.1 Alarmregels (alleen 300 en 500i Serie)
De 300 en 500i Serie AutoDomes zijn voorzien van een krachtige engine voor alarmregels. 
Eenvoudig gezegd definieert een alarmregel de ingangen die een bepaalde uitgang activeren. 
In een complexere vorm kan een regel zo worden geprogrammeerd dat elke combinatie van 
ingangen en bedieningspaneelcommando's een dome-functie uitvoert. Er zijn talrijke 
combinaties van alarmingangen en -uitgangen die in 12 alarmregels kunnen worden 
geprogrammeerd.
Hieronder worden drie voorbeelden gegeven voor het instellen van alarmregels. Het eerste 
voorbeeld is een standaardalarmregel, het tweede en derde voorbeeld zijn complexer.

Voorbeeld 1: standaardalarmregel
Scenario: we willen dat een deuralarmcontact:
1. Een knipperend OSD-bericht (***ALARM 1***) op het scherm laat weergeven wanneer het 

alarm wordt geactiveerd;
2. De AutoDome camera naar een opgeslagen positie te laten bewegen. (In dit voorbeeld 

Opname 7.)
3. Een Bilinx-signaal via de coaxkabel verzenden naar het head-endsysteem, bijvoorbeeld 

een Allegiant, om een alarmreactie te activeren.
De alarmregel in het bovenstaande voorbeeld moet als volgt worden geprogrammeerd:
1. Verbind het deurcontact met Ingang 1 in de AutoDome. Dit circuit is een NO-circuit.
2. De Alarmingang(en) definiëren

– Stel in het menu Ingangsopties de ingang Alarmingang 1 in als N.O. (Dit is de 
standaardinstelling voor Ingangsoptie 1.)

3. Definieer in het menu Uitgangsopties de Alarmuitgangen:
a. Stel Uitgangsoptie 5 in op OSD. (Dit is de standaardinstelling voor Uitgangsoptie 5.)
b. Stel Uitgangsoptie 6 in op Opname 7.
c. Stel Uitgangsoptie 7 in op Verzenden (een Bilinx-signaal naar de head-end).

4. Stel de Alarmregel in (gebruik voor dit voorbeeld Alarmregel 1). Selecteer de ingangen in 
het menu voor het instellen van regels:
a. Selecteer Alarmregel 1.
b. Stel de eerste ingangsoptie in op Alarmingang 1.

5. Selecteer de uitgangsopties:
a. Stel de eerste uitgangsoptie in op OSD.
b. Stel de tweede uitgangsoptie in op Opname 7.
c. Stel de derde uitgangsoptie in op Verzenden.

6. Schakel de regel in:
– Schakel het keuzerondje Ja bij de optie Ingeschakeld in.

AANWIJZING!Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor 
instructies bij de bekabeling van alarm- en relaisaansluitingen.
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Voorbeeld 2: Geavanceerde alarmregel
Scenario: een 500i Serie AutoDome bevindt zich op een luchthaven en wordt ingesteld op 
AutoPan tussen begrenzingen. Het detectiebereik loopt van de parkeergarage tot en met de 
aankomst- en vertrekhal. De toegang tot de luchthaven heeft een alarmcontact dat is 
verbonden met de AutoDome, en de perimeter in de buurt van deze toegang is voorzien van 
een infrarood-bewegingsdetectiesensor die is verbonden met de AutoDome.
Wanneer zowel het toegangscontact als de bewegingsdetectoralarmen gelijktijdig zijn 
geactiveerd, willen we dat de alarmregel:
1. Een knipperend OSD-bericht (***ALARM 2***) op de monitor weergeeft.
2. AutoPan stopt en de camera beweegt naar een opgeslagen positie (Preset 5) waarbij de 

omheining in beeld wordt gebracht.
3. AutoTrack inschakelen.
4. Een Bilinx-signaal naar het head-endsysteem verzenden om een alarmreactie te activeren.
De alarmregel in dit voorbeeld moet als volgt worden geprogrammeerd:
1. Sluit de alarmingang(en) aan en stel deze in.

a. Verbind de bewegingsdetector met Ingangsoptie 1.  (Dit circuit is een NO-circuit.)
b. Verbind het alarmcontact van de toegang met Ingangsoptie 5.  (Dit circuit is een NC-

circuit.)

2. In het menu Ingangsopties:
a. Stel Ingangsoptie 1 (de bewegingsdetector) in op N.O. (Dit is de standaardinstelling 

voor Ingangsoptie 1.)
b. Stel Ingangsoptie 5 (het toegangscontact) in op N.C.

3. Definieer in het menu Uitgangsopties de alarmuitgangen:
a. Stel Uitgangsoptie 5 in op OSD.
b. Stel Uitgangsoptie 6 in op Verzenden.
c. Stel Uitgangsoptie 7 in op Opname 5.
d. Stel Uitgangsoptie 8 in op AutoTrack.

4. Stel de Alarmregel in (gebruik voor dit voorbeeld Alarmregel 2). Selecteer de 
alarmingangen:
a. Selecteer Alarmregel 2 in het menu voor het instellen van regels:
b. Stel de eerste ingangsoptie in op Alarmingang 1. (De bewegingsdetector.)
c. Stel de tweede ingangsoptie in op Alarmingang 5. (Het alarmcontact van de 

toegang.)
5. Selecteer de alarmuitgangen:

a. Stel de eerste uitgangsopties in op OSD.
b. Stel de tweede uitgangsoptie in op Opname 5 waarbij de omheining in beeld wordt 

gebracht.
c. Stel de derde uitgangsoptie in op AutoTrack en selecteer Vergrendeld.
d. Stel de vierde uitgangsoptie in op Verzenden (een Bilinx-signaal naar de head-end).

6. Schakel de alarmregel in:
– Schakel het keuzerondje Ja bij de optie Ingeschakeld in.

AANWIJZING!Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor 
instructies bij de bekabeling van alarm- en relaisaansluitingen.



VG4 AutoDome modulair camerasysteem  Geavanceerde functies | nl 53

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

Voorbeeld 3: geavanceerde alarmregel met behulp van AutoTrack
Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een alarmregel instelt 
waarmee de camera naar een prepositie beweegt en de AutoTrack-functie activeert om een 
indringer te volgen nadat er een alarm is geactiveerd. Dit voorbeeld maakt gebruik van de 
software-tool Configuration tool for imaging devices (CTFID). Zie de gebruikershandleiding van 
het CTFID, beschikbaar op www.boschsecurity.nl.
1. Start CTFID vanaf een computer die is verbonden met een VG4 AutoDome. 

Afbeelding 7.1 Overzichtsvenster CTFID

2. Klik op de knop Online-config en vouw vervolgens de optie Alarm uit.

Afbeelding 7.2 Uitgevouwde alarmgroep

3. Vouw Output Options uit; en klik vervolgens op Output Option 5.
4. Selecteer de optie Tracking in de vervolgkeuzelijst Type.
5. Klik op Output Option 6.
6. Selecteer de optie Preset in de vervolgkeuzelijst Type.
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7. Voer het getal 1 in of gebruik de schuifbalk om preset 1 op te geven. (Presetnummers 
moeten worden ingesteld voordat u een alarmregel gaat configureren. Zie 
Paragraaf 3.2 Presets instellen, Pagina 29 voor instructies).
De AutoDome beweegt naar deze prepositie als aan de voorwaarden van de alarmregel 
wordt voldaan.

Afbeelding 7.3 Configuratie Output Option 6

8. Vouw Alarm Rules uit en klik vervolgens op Alarm Rule 1.
9. Schakel het keuzerondje Ja in om het alarm te activeren.
10. Voer het getal 1 in of gebruik de schuifbalk om het getal 1 te selecteren voor de Input 

Option.
11. Selecteer Alarm Ingang 1 in de vervolgkeuzelijst Input Option.
12. Zorg ervoor dat het Uitgangsnummer is ingesteld op 1.
13. Selectieer de optie Preset 1 in de vervolgkeuzelijst Output Option.

Via deze optie beweegt de AutoDome naar preset 1 als Ingang 1 aan de voorwaarden van 
de regel voldoet.

Afbeelding 7.4 Configuratie Alarm Rule 1



VG4 AutoDome modulair camerasysteem  Geavanceerde functies | nl 55

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

14. Beweeg de schuifbalk Output # naar Uitgang 2.
15. Selecteer de optie Tracking in de vervolgkeuzelijst Output Option.

Door deze optie activeert de AutoDome de functie AutoTrack nadat het ingangsalarm is 
geactiveerd en de AutoDome naar prepositie 1 beweegt.

16. Selecteer 5 sec in de vervolgkeuzelijst Uitvoertijd. 
Door deze optie schakelt de AutoDome de functie AutoTrack vijf seconden nadat het 
gevolgde object uit het beeld is verdwenen uit.

7.2 Gebruik van AutoTrack (alleen 500i Serie)
De 500i Serie AutoDome is voorzien van nieuwe AutoTrack-software met toegenomen 
veelzijdigheid en vloeiendere objectregistratie. AutoTrack kan een persoon nu continu volgen, 
zelfs als deze zich achter een privacymasker voortbeweegt. Bij gebruik in combinatie met een 
virtueel masker kunnen de achtergrondbewegingen in voorgedefinieerde zones worden 
genegeerd.
U kunt AutoTrack handmatig starten of de VG4 500i Serie AutoDome programmeren om 
AutoTrack automatisch in te schakelen.
– Handmatig

– Voer het bedieningspaneelcommando ON-78-ENTER in.
– Open in de Pelco-modus het hoofdmenu, kies het menu Geavanceerd en selecteer 

vervolgens AutoTrack AAN.
– Automatisch

– Tijdens een preset tour
– Tijdens AutoPan.
– AutoDome activeert AutoTrack na een periode van inactiviteit (Terug naar locatie 1 

of Terug naar vorige hulpingang), als AutoTrack is geprogrammeerd voor deze 
activiteiten.

7.2.1 AutoTrack-instellingen en aanbevelingen
AutoTrack werkt als volgt: een bewegende persoon wordt waargenomen, AutoTrack zoomt in 
tot ongeveer 50% van het gezichtsveld voor een gemiddelde doelhoogte van 1,80 m. Naast 
camerahoogte kunnen andere factoren de werking van AutoTrack beïnvloeden.

De camerahoogte instellen
Stel de camerahoogte nauwkeurig in om er zeker van te zijn dat objecten vloeiend worden 
gevolgd. Bosch raadt een minimale camerahoogte van 3,6 m aan.
1. Druk op OFF-90-ENTER om de commandovergrendeling uit te schakelen.?
2. Druk op ON-46-ENTER om het Hoofdmenu te openen.?
3. Gebruik de joystick om het menu Geavanceerd te markeren.?
4. Druk op Focus/Iris om het menu te openen.?
5. Markeer de optie Camerahoogte en druk op de knop Focus/Iris.?
6. Voer een waarde in tussen 3,6 m en 100 m.
7. Druk nogmaals op Focus/Iris om de waarde van de camerahoogte te accepteren.
8. Sluit het menu Geavanceerd en vervolgens het Hoofdmenu.

AANWIJZING!AutoTrack kan alleen goed werken als de camerahoogte in de software is 
ingesteld. Open het Bosch-hoofdmenu, kies het menu Geavanceerd en selecteer vervolgens 
Camerahoogte voor het invoeren van de hoogte.
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Zorgen voor een vloeiende werking van AutoTrack
Factoren zoals de beeldhoek en ongewenste bewegingen (bijvoorbeeld van bomen) kunnen 
de werking van AutoTrack verstoren. Gebruik de onderstaande adviezen om een vloeiende 
werking van AutoTrack te garanderen:
– Montage/stabiliteit van bevestigingsoppervlak

– Bevestig de camera op een positie waar deze zo stabiel mogelijk is. Vermijd locaties 
die door trillingen worden beïnvloed, zoals in de de nabijheid van op het dak 
gemonteerde airconditioners. Deze trillingen kunnen het inzoomen op een doel 
bemoeilijken.

– Gebruik indien mogelijk een boogarm. Deze montagemogelijkheid geeft de camera 
de meeste stabiliteit.

– Bij dakrandmontage wordt het gebruik van tuidraden aanbevolen ter bescherming 
tegen hevige windvlagen.

– Gezichtsveld
– Selecteer een locatie en een beeldhoek waarbij het looppad van personen in het 

gezichtsveld van de camera ligt.
– Vermijd beweging rechtstreeks in de richting van de camera.
– Vermijd locaties waar grote aantallen mensen komen, zoals winkels en kruispunten. 

– Ongewenste beweging
– Gebruik de optie Virtuele maskering (zie Paragraaf 7.3 Virtuele maskering (alleen 

beschikbaar bij de 500i Serie), Pagina 57) om ongewenste beweging van bomen of 
auto's te maskeren. 
Bosch raadt aan om het virtuele masker ongeveer 10% groter dan het te maskeren 
object te maken.

– Vermijd neonlichten, knipperende lichten, nachtverlichting en gereflecteerd licht (via 
een raam of spiegel bijvoorbeeld). Het knipperen van deze lichten kan de werking 
van AutoTrack verstoren. Gebruik een virtueel masker om deze soorten licht te 
verbergen als ze niet vermeden kunnen worden.

– Controleer het virtuele masker regelmatig om er zeker van te zijn dat het te 
maskeren object nog steeds volledig wordt bedekt. Pas het masker, indien nodig, 
aan.

7.2.2 AutoTrack optimaliseren
De AutoDome volgt bewegende objecten optimaal als de brandpuntsafstand van het objectief 
tijdens AutoPan zo dicht mogelijk bij de brandpuntsafstand ligt van het objectief tijdens de 
werking van AutoTrack. Ook omgevingslicht is van invloed op de prestaties van AutoTrack.

Dynamische lichtomstandigheden
Omgevingslicht beïnvloeden prestaties van AutoTrack, vooral bij dynamische 
lichtomstandigheden buiten, die per dag of per uur veranderen. Om de prestaties van 
AutoTrack onder veranderende lichtomstandigheden te optimaliseren, raadt Bosch aan om de 
AutoTrack-gevoeligheid en AutoPan-snelheden te configureren. 

Bosch raadt aan om de AutoTrack-gevoeligheid op Auto in te stellen en de volgende AutoPan-
snelheid in te stellen voor buitenomstandigheden:

AANWIJZING!VG4 AutoDome Service Pack 1.05 bevat upgrades waarmee de AutoDome 
AutoTrack kan activeren in AutoPan-modus.
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Als u een hogere AutoPan-snelheid nodig hebt, stel dan de AutoTrack-gevoeligheid in op een 
waarde tussen 1 en 10 in het instelmenu Geavanceerde functies.

Parameters voor optimalisatie van AutoTrack
1. Schakel de commandovergrendeling uit (indien actief):

– Vanaf een bedieningspaneel: druk op OFF-90-ENTER.?
– Vanaf het tabblad Aux-besturing (op de Livepage): druk op 90-OFF.

2. Het Hoofdmenu openen:?
– Vanaf een bedieningspaneel: druk op ON-46-ENTER.?
– Vanaf het tabblad Aux-besturing: druk op 46-ON.

3. Open het instelmenu Geavanceerd ?
4. Selecteer de optie AuoTrack-gevoeligheid en wijzig de parameter in Auto of in een 

waarde tussen 1-10.?
5. Sluit het menu AutoTrack-gevoeligheid af Sluit vervolgens het instelmenu Geavanceerde 

functies af.
6. Open het menu PTZ-instellingen.
7. Selecteer de optie AutoPan en wijzig de parameter in een van de aanbevolen waarden in 

de bovenstaande tabel.
8. Sluit het menu AutoPan af. Sluit vervolgens het menu PTZ-instellingen af en ten slotte 

het Hoofdmenu.

Consistente lichtomstandigheden
Onder consistente omgevingslichtomstandigheden binnen en buiten, kunt u hogere AutoPan-
snelheden gebruiken, maar Bosch raadt aan om de snelheid van 15 graden/sec. niet te 
overschrijden. Pas vervolgens de AutoTrack-gevoeligheid aan om optimale resultaten te 
bereiken.

7.3 Virtuele maskering (alleen beschikbaar bij de 500i Serie)
Virtuele maskering is een unieke Bosch-technologie waarmee u een "onzichtbaar" gebied 
maakt waarin ongewenste achtergrondbewegingen worden genegeerd. Deze onzichtbare 
maskers zijn vergelijkbaar met privacy-zones, maar alleen de AutoTrack- en 
Bewegingsdetectie-algoritmen van de AutoDome kunnen ze waarnemen.
– Om een Virtueel masker te configureren, opent u het Hoofdmenu, selecteert u het menu 

Geavanceerd, en kiest u vervolgens Virtuele maskering. Om een Virtueel masker in te 
stellen, dient u de instructies op het scherm te volgen.

– Open in de Pelco-modus het hoofdmenu, selecteert u het menu Geavanceerd en 
vervolgens Virtuele maskering. Om een Virtueel masker in te stellen, dient u de 
instructies op het scherm te volgen.

Brandpuntsafstand camera Aanbevolen maximale AutoPan-snelheid
(graden/sec)

Dichtbij (Groothoek) 5

Midden 2

Veraf (Tele) 1
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7.4 Privacymaskering (alleen 300 en 500i Serie)
Privacymaskering wordt gebruikt om een bepaald gedeelte van een scène aan het zicht te 
onttrekken. Er kan nu gekozen worden uit zwarte, witte of vervagende maskers. Ze kunnen 
worden geconfigureerd met drie, vier of vijf hoeken waardoor complexere vormen kunnen 
worden afgedekt.

– Om een privacymasker te configureren, opent u het Hoofdmenu, selecteert u Weergave-
inst. en kiest u vervolgens vervolgens Privacymasker. In plaats hiervan kunt u ook het 
bedieningspaneelcommanco ON-87-ENTER invoeren. Om een privacymasker in te stellen, 
dient u de instructies op het scherm op te volgen.

– In Pelco-modus: open het Pelco-hoofdmenu, open het Bosch-menu, selecteer het menu 
Weergave-inst. en kies ten slotte Privacymaskering. Om een privacymasker in te stellen, 
dient u de instructies op het scherm te volgen

7.5 Bewegingsdetectie met doelzone (alleen beschikbaar bij de 
500i Serie)
(presetposities 90 t/m 99)
Bij de 500i Serie AutoDome kan de bewegingsdetectiesoftware zo worden geconfigureerd dat 
in meerdere preset-posities of scènes een doelzone kan worden gecreëerd. Virtuele maskering 
biedt het voordeel dat bewegingen in voorgedefinieerde zones kunnen worden genegeerd. 
Bewegingsdetectie kan bovendien worden gebruikt als een alarmregelingang.
De presetposities 90 t/m 99 zijn gereserveerd voor het programmeren van 
bewegingsdetectiescènes.

Een scène met bewegingsdetectie instellen:
1. Kies een van de niet-gebruikte presetposities 90 t/m 99.  Gebruik voor dit voorbeeld de 

presetscène 95.
2. Voer het bedieningspaneelcommando SET-95-ENTER in.
3. Kies JA bij de vraag Bewegingsdetectie toepassen?. (Als NEE wordt geselecteerd, 

activeert de presetscène geen bewegingsdetectie.)
4. Kies JA bij de vraag Aandachtsgebied toepassen? (Als NEE wordt geselecteerd, wordt in 

de gehele scène bewegingsdetectie toegepast.)
5. Volg de instructies op het scherm op om de vorm van het schermgebied te bepalen 

waarbinnen u beweging wilt detecteren.

AANWIJZING!Privacymaskering verhindert niet dat AutoTrack een object volgt.

AANWIJZING!Bewegingsdetectie heeft altijd prioriteit boven het volgen van objecten door 
AutoTrack.

AANWIJZING!Er kunnen maximaal vijf (5) ankerpunten worden gebruikt om de vorm van het 
gebied te bepalen waarbinnen u beweging wilt detecteren. Bewegingsdetectie wordt pas 
geactiveerd als de presetscène opnieuw wordt opgeroepen. Het bewegingsdetectie-pictogram 
"M" wordt in de linkerbovenhoek van het scherm weergegeven.



VG4 AutoDome modulair camerasysteem  Geavanceerde functies | nl 59

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

7.6 Beeldstabilisatie (alleen beschikbaar bij de 500i Serie)
Beeldstabilisatie wordt belangrijker naarmate het zoombereik toeneemt. De geavanceerde 
beeldstabilisatiealgoritmen van de 500i Serie heffen het probleem van onscherpe beelden 
door camerabeweging op en zorgen zo voor haarscherp beeld. Bosch bereikt dit scherpe 
beeld zonder de gevoeligheid van de camera of de beeldkwaliteit te reduceren.
– U configuereert de beeldstabilisatie als volgt: open het Hoofdmenu, selecteer het menu 

Geavanceerd en selecteer vervolgens Stabilisatie om de optie in te schakelen.
– In Pelco-modus: open het Hoofdmenu, selecteer het menu Geavanceerd, en selecteer 

vervolgens Stabilisatie om de optie in te schakelen.

7.7 Preset tour 
De 200 Serie AutoDome heeft één (1) standaard preset tour, terwijl de de 300 en de 500i 
Serie AutoDomes twee (2) standaard preset tours hebben en twee (2) aangepaste preset 
tours. Elke presetscène wordt opgeslagen en kan later worden afgespeeld. 
Tour 1 is een standaardtour waarbij de scènes alleen opnieuw worden opgeroepen in de 
volgorde waarin ze zijn opgenomen. Scènes kunnen aan de tour worden toegevoegd of eruit 
verwijderd, maar de volgorde kan niet worden gewijzigd. Om scènes toe te voegen/ te 
verwijderen in tour 1, dient u het bedieningspaneelcommando SHOT-900-ENTER in te voeren 
en de instructies op het scherm te volgen.
Tour 2 (alleen 300 en 500i Serie) is een aangepaste tour waarmee u de reeks scènes in de 
tour kunt aanpassen door scènes in te voegen en te verwijderen. Om het menu Tour 2 
bewerken te openen, dient u het bedieningspaneelcommando SET-900-ENTER in te voeren en 
de instructies op het scherm te volgen.
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8 Gebruik van de IP AutoDome
De VG4-200, VG4-300 en VG4-500i Serie AutoDome kan worden besteld met een optionele IP-
module waarmee de AutoDome PTZ-besturingscommando's en beelden via een TCP/IP-
netwerk kan verzenden. Hiermee kunnen gebruikers ook de weergave-instellingen van de 
AutoDome camera, de bedrijfsinstellingen van de camera en de netwerkparameters 
configureren.
De IP AutoDome is voorzien van een netwerk-videoserver in de IP-module. De belangrijkste 
functie van de server is het coderen van video- en besturingsgegevens voor verzending via een 
TCP/IP-netwerk. De MPEG-4-codering is ideaal voor IP-communicatie en voor toegang op 
afstand tot harddisk-recorders en multiplexers. Doordat er bestaande netwerken worden 
gebruikt, is snelle en eenvoudige integratie met CCTV-systemen of lokale netwerken mogelijk. 
Videobeelden uit één camera kunnen tegelijkertijd op verschillende ontvangers worden 
ontvangen.

8.1 Overzicht van productkenmerken
De IP-module voegt de volgende functies toe aan een AutoDome systeem:

Functie Omschrijving

Videocodering De camera maakt gebruik van de compressiestandaard MPEG-4 en zorgt 
ervoor dat zelfs bij een hoge beeldkwaliteit de gegevenssnelheid laag 
blijft en kan deze ook binnen een breed bereik aanpassen aan 
plaatselijke omstandigheden.

Dual Streaming Codeert twee gegevensstreams gelijktijdig volgens twee afzonderlijk 
ingestelde profielen. Hierdoor ontstaan twee (2) datastreams per 
camera, die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld één (1) datastream voor lokale opname en één (1) voor 
verzending via het Local Area Network (LAN).

Multicast Maakt gelijktijdige real-time verzending naar meerdere ontvangers 
mogelijk. De protocollen UDP en IGMP V2 moeten als vereiste voor 
multicasting op het netwerk worden geïmplementeerd.

Configuratie Alle camera-instellingen kunnen vanaf een webbrowser worden 
geconfigureerd op het lokale netwerk (intranet) of op internet. U kunt de 
firmware bijwerken, apparaatconfiguraties laden, configuratie-
instellingen opslaan en deze instellingen van de ene camera naar de 
andere kopiëren.

Momentopnamen Hiermee kunt u afzonderlijke videoframes vanuit de webbrowser-
interface opslaan als JPEG-afbeeldingen.

Back-up U kunt videobeelden vanuit de webbrowser-interface als bestand op de 
harde schijf van de computer opslaan.

Audio Overschakelen van BiPhase-in naar Audio-in (lijn 2 Vtt) microfoon.

Opnemen Hiermee kunt u de opnameopties voor de IP-module configureren. U kunt 
video van de Livepage op een harde schijf opnemen of ervoor kiezen tot 
8 MB video op de IP-module op te slaan.
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8.2 Systeemvereisten
De IP AutoDome vereist speciale software en hardware waarmee een gebruiker live-beelden 
kan bekijken en camera-instellingen via een TCP/IP-netwerk kan configureren. Deze vereisten 
zijn:
– Een computer met Microsoft Windows 2000 of XP besturingssysteem, netwerktoegang 

en Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger of
– Een computer met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000 of XP, 

netwerktoegang en ontvangstsoftware, bijvoorbeeld Bosch VIDOS-software of Bosch 
Dibos 8.0, of

– Een MPEG-4-compatibele hardwaredecoder van Bosch Security Systems (zoals de VIP 
XD) als ontvanger en een aangesloten videomonitor. 

Als u een computer met Microsoft Internet Explorer of de software van Bosch gebruikt, moet 
de computer aan de volgende minimale eisen voldoen:
– Processor: 1,8 GHz Pentium IV
– RAM: 256 MB
– Videosysteem: 128 MB videogeheugen, 1024x768 scherm met minimaal 16-bits kleuren
– Netwerkinterface: 100-BaseT
– DirectX 9.0c
– Microsoft Internet Explorer, versie 6.0 of hoger
–  MPEG ActiveX-programma (beschikbaar op www.boschsecurity.nl)
– Java Virtual Machine (meegeleverd)

Om de meest recente versie van MPEG ActiveX te downloaden gaat u naar 
www.boschsecurity.com, klikt u op uw locatie en selecteert u vervolgens uw land. 
Volgende. Klik op CCTV, en vervolgens op Software onder Downloadbibliotheek. Kies dan 
CCTV, Cameras, PTZ en ten slotte MPEG ActiveX x.xx.xxxx bij het cameramodel.

8.3 De IP AutoDome op de pc aansluiten
1. Installeer de IP AutoDome volgens de instructies in de Installatiehandleiding van het 

AutoDome modulaire camerasysteem.
2. Sluit een Ethernet-kabel van de IP AutoDome RJ-45-connector op een speciale 

netwerkswitch aan om het Local Area Network (LAN) te overbruggen.
3. Sluit de speciale netwerkswitch aan op de RJ-45-connector op de pc. (Zie optie A 

hieronder).

AANWIJZING!
Zorg ervoor dat de grafische kaart is ingesteld op een kleurdiepte van 16 bits of 32 bits. Als u 
meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met de systeembeheerder van uw pc.

AANWIJZING!
De IP AutoDome kan ook direct op een pc worden aangesloten met behulp van een Ethernet-
crossoverkabel met RJ-45-connectoren. (Zie optie B hieronder.)
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Afbeelding 8.1 Systeemconfiguratie IP AutoDome

8.4 Configuratie van de AutoDome IP-camera
Om de camera in het netwerk te gebruiken, dient u een IP-adres toe te wijzen dat geldig is in 
het netwerk. Het standaard IP-adres is 192.168.0.1. Dit moet echter gewijzigd worden als het 
conflicten veroorzaakt met een ander apparaat in uw netwerk. 
Om de camera op de juiste manier te configureren voor uw netwerk, heeft u de volgende 
informatie nodig:
– IP-adres unit: de ID van de camera op een TCP/IP-netwerk. 140.10.2.110 is bijvoorbeeld 

een geldige syntaxis voor een IP-adres.
– Subnetmasker: een masker dat gebruikt wordt om te bepalen tot welk subnet een IP-

adres behoort.
– Gateway-IP-adres: een knooppunt in een netwerk dat fungeert als toegang tot een ander 

netwerk.
– Poort: een eindpunt voor een logische verbinding in TCP/IP- en UDP-netwerken. Het 

poortnummer identificeert het gebruik van de poort voor gebruik via een firewall-
verbinding.

De standaardinstellingen van de IP AutoDome zijn:
– IP-adres: 192.168.0.1
– Subnetmasker: 255.255.255.0
– IP-adres van gateway: 0.0.0.0
In de volgende hoofdstukken staan instructies voor het installeren van de software die nodig 
is om beelden via een IP-verbinding te bekijken, de IP-netwerkinstellingen te configureren en 
toegang te verkrijgen tot de IP AutoDome beelden vanaf een webbrowser.

1 AutoDome
2 IP-verbinding
3 Netwerkswitch
4 Computer

AANWIJZING!
Zorg ervoor dat de netwerkparameters van uw camera's beschikbaar zijn voordat u met de 
configuratie begint.
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8.5 De vereiste software installeren
Voor de weergave van live-videobeelden moet u Bosch MPEG ActiveX, DirectX en Java Virtual 
Machine installeren.
Om livebeelden van een VG4 AutoDome met IP-functionaliteit in Microsoft Internet Explorer 
weer te geven of om de VG4 AutoDome-configuraties te wijzigen, dient u de onderstaande 
software in deze volgorde te installeren:
1. Sun Java
2. Microsoft .NET
3. Microsoft DirectX
4. MPEG-ActiveX
5. Bosch Configuration Manager
U treft de nieuwste versies van de vereiste software aan op de website van Bosch Security 
Systems. Om de software te vinden, navigeert u als volgt:
1. Start een webbrowser en navigeer naar een van de onderstaande URL's:

– Voor klanten in de Verenigde Staten: http://www.boschsecurity.us
– Voor klanten buiten de Verenigde Staten: http://www.boschsecurity.com, klik dan 

op uw regio en tot slot op de link voor uw land (indien beschikbaar).
2. Klik op de link CCTV of Producten (afhankelijk van de website van uw land) aan de 

linkerzijde van de pagina.

Afbeelding 8.2 Homepage land

3. Klik op de link Software in de sectie Downloadbibliotheek aan de linkerzijde van de 
pagina.

Afbeelding 8.3 Software-link
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4. Klik op OK om in te stemmen met de gebruiksrechtenovereenkomst voor software van 
Bosch.

Afbeelding 8.4 Bosch Eindgebruikersovereenkomst

5. Klik op de link CCTV onder het kopje Software in het centrale frame.

Afbeelding 8.5 Hoofdframe Software

6. Klik op de link Camera's, PTZ om toegang te krijgen tot de software voor Bosch PTZ-
camera's.

Afbeelding 8.6 Camera's, PTZ-link

Nadat u hebt geklikt op Camera's, PTZ, opent de browser de pagina Software Downloaden 
voor VG4 en VEZ AutoDomes.

Afbeelding 8.7 Vereiste software is gemarkeerd

7. Navigeer omlaag op de pagina naar het kopje AutoDome TCP/IP Communications 
Module.
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8. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste taalselectie en selecteer Doel opslaan als 
in het snelmenu voor de onderstaande softwarepakketten:
– Sun Java
– Microsoft .NET
– Microsoft DirectX
– MPEG-ActiveX
– ConfigManager

9. Sla ieder softwarepakket op op de computer waarop Microsoft Internet Explorer is 
geïnstalleerd, waarmee u de live videobeelden van een VG4 AutoDome met IP-
functionaliteit wilt weergeven.
De volgende softwarepakketten moeten nu op de computer zijn opgeslagen:

– MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip (MPEG-ActiveX)
– DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip (DirectX)
– dotnetfx_enUS_T5007298827.exe (.NET)
– jre-XXXX-windows-i586-p-s_xxXX_XXXXXXXXX.exe (Java)
– SetupConfigManagerXXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe (ConfigManager)

Opmerking: XXX staat voor het versienummer van de software. Dit getal verandert als er 
updates verschijnen voor de softwarepakketten.
10. Installeer de softwarepakketten aan de hand van de onderstaande procedure:

– Pak de bestanden MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip en 
DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip uit. Zorg ervoor dat de mappenstructuur van 
ieder softwarepakket ongewijzigd blijft.

– Dubbelklik op het bestand jre-XXXX-windows-i586-p-s_xxXX_XXXXXXXXX.exe 
om de installatie van Java te starten.

– Volg de instructies van de Java installatiewizard totdat de software is geïnstalleerd.
– Dubbelklik op dotnetfx_enUS_T5007298827.exe om de installatie van .NET te 

starten.
– Volg de instructies van de .NET installatiewizard totdat de software is geïnstalleerd.
– Open de map DirectXXXX. Dubbelklik vervolgens op het bestand  dxsetup.exe om 

de installatie van DirectX te starten.
– Volg de instructies van de DirectX installatiewizard totdat de software is 

geïnstalleerd.
– Dubbelklik op MPEGAx.exe om de installatie van .MPEG-ActiveX te starten.
– Volg de instructies van de MPEG-ActiveX installatiewizard totdat de software is 

geïnstalleerd.
– Dubbelklik op SetupConfigManagerXXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe  om de 

installatie van de ConfigManager te starten.
– Volg de instructies van ConfigManager installatiewizard totdat de software is 

geïnstalleerd.
11. Start Microsoft Internet Explorer en navigeer naar het adres van een VG4 AutoDome met 

IP-functionaliteit. Zorg ervoor dat u de live-videobeelden kunt zien op de Livepage.
12. Start Configuration Manager en controleer of de VG4 AutoDomes met IP-functionaliteit in 

uw beveiligingssysteem staan. (U moet mogelijk enkele instellingen configureren in 
Configuration Manager.)
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8.5.1 De netwerkinstellingen wijzigen
De IP-module heeft het standaard IP-adres 192.168.0.1. Als u het IP-adres of willekeurige 
netwerkinstellingen wilt wijzigen, kunt u gebruik maken van de Configuration Manager-
software die op de cd of de IP AutoDome webserver is meegeleverd. 

Gebruik van Configuration Manager
Configuration Manager is een optioneel netwerkprogramma dat beschikbaar is op de website 
van Bosch Security Systems (zie Paragraaf 8.5 De vereiste software installeren, Pagina 64). 
Gebruik voor alle wijzigingen in de configuratie de handleiding voor Configuration Manager in 
de map Documentation op de cd.

De IP AutoDome webserver gebruiken
De IP AutoDome is voorzien van een netwerk-videoserver in de IP-module. 
Ga als volgt te werk om de camera met behulp van de IP AutoDome webserver te 
configureren:
1. Stel het IP-adres op de pc in op 192.168.0.10 om ervoor te zorgen dat de pc en de IP 

AutoDome zich in hetzelfde subnet bevinden.
2. Start Microsoft Internet Explorer en navigeer naar de volgende URL:http://192.168.0.1

De webbrowser opent de LivePage voor de IP AutoDome; een veiligheidswaarschuwing 
wordt weergegeven.

3. Schakel het selectievakje Always Trust in en klik vervolgens op YES.
4. Klik op de koppeling Instellingen in het bovenste gedeelte van de LivePage.
5. Klik op de koppeling Service-instellingen in het linkerdeelvenster van het 

instellingenvenster.

AANWIJZING!
Neem contact op met uw plaatselijke netwerkbeheerder voor een geldig IP-adres, 
subnetmasker en een IP-adres van gateway. 

AANWIJZING!
Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van het pc-netwerk moet de gebruiker het nieuwe 
IP-adres aan de lijst met “vertrouwde websites” van de browser toevoegen, zodat de 
bedieningselementen van de IP AutoDome kunnen worden gebruikt.
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6. Klik op de koppeling Netwerk om de pagina Netwerkinstellingen te openen.

Afbeelding 8.8 Pagina Netwerkinstellingen

7. Configureer de instellingen op deze pagina op basis van de adressen die u van uw 
plaatselijke netwerkbeheerder hebt gekregen.

8. Klik op de knop Instellen om de instellingen op te slaan.
9. Start een andere sessie van Microsoft Internet Explorer.
10. Typ het oorspronkelijke IP-adres gevolgd door /reset (bijvoorbeeld http://192.168.0.1/

reset) in de adresbalk en klik op Start om de IP AutoDome opnieuw op te starten. Zodra 
u de IP AutoDome opnieuw hebt opgestart, gebruikt u het nieuwe IP-adres om toegang te 
krijgen tot de LivePage.

11. Verbreek de verbinding van de IP AutoDome Ethernetkabel met de speciale 
netwerkswitch en sluit de Ethernetkabel weer op het Local Area Network (LAN) aan.

AANWIJZING!
Klik op de koppeling Help bij deze pagina? als u meer informatie nodig heeft.
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8.6 De LIVEPAGE
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de webbrowser de LIVEPAGE weergeven. De 
browser toont het live-videobeeld rechts in het browservenster. Afhankelijk van de 
configuratie kunnen er diverse tekstoverlays in het live-videobeeld zichtbaar zijn (zie ).
Er kan naast het live-videobeeld ook andere informatie op de LIVEPAGE worden 
weergegeven. De weergave is afhankelijk van de instellingen op de pagina Livepage-
configuratie (zie ).

Maximumaantal verbindingen
Als u geen verbinding tot stand kunt brengen, kan het zijn dat het apparaat al het maximale 
aantal verbindingen heeft gemaakt. Afhankelijk van het apparaat en de netwerkconfiguratie 
kan elke IP AutoDome maximaal 25 webbrowserverbindingen of maximaal 50 verbindingen via 
VIDOS of Bosch Video Management System ondersteunen.

Wachtwoordbeveiliging van de IP AutoDome
Wanneer de IP AutoDome met een wachtwoord is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, 
geeft de webbrowser een overeenkomstige melding en wordt u gevraagd het wachtwoord in 
te voeren als u probeert toegang te krijgen tot beveiligde zones.

1. Voer de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in de desbetreffende 
tekstvelden in.

2. Klik op OK. Als het wachtwoord correct is ingevoerd, zal de webbrowser de opgevraagde 
pagina tonen.

Beveiligd netwerk
Indien er een RADIUS-server in het netwerk wordt gebruikt voor het beheer van 
toegangsrechten (802.1x verificatie), moet de IP AutoDome dienovereenkomstig worden 
geconfigureerd, omdat er anders geen communicatie mogelijk is (zie ).

Beeldselectie
U kunt het beeld van de camera op verschillende manieren laten weergeven.
 Klik op één van de tabs Stream 1, Stream 2 of 

M-JPEG onder het videobeeld om tussen de verschillende weergaven van het 
camerabeeld te schakelen.

AANWIJZING!
Een IP AutoDome biedt de mogelijkheid de mate van toegang te beperken met behulp van 
verschillende bevoegdheidsniveaus (zie ).
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Weergaveregeling
Op het tabblad Weergaveregeling kunt u camerafuncties beheren (draaien, kantelen, in- en 
uitzoomen, focus en diafragma), door schermmenu's navigeren en presets bekijken.

1. Om een randapparaat te besturen, klikt u op de desbetreffende besturingselementen.
2. Plaats de muisaanwijzer op het videobeeld. Extra opties voor de bediening van 

randapparatuur worden weergegeven bij de muisaanwijzer.
3. Beweeg de cursor over het live-videobeeld om handmatig door het beeldgebied te 

draaien. Het beeldgebied geeft een navigatiepijl (lkjmhigf) weer: houd de 
rechtermuisknop ingedrukt om de camera te draaien.

Digitale ingang/uitgang

De alarmpictogrammen Relay 1 t/m Relay 4 dienen ter informatie en geven de status van een 
alarmingang aan: wanneer er een alarm wordt geactiveerd, licht het bijbehorende pictogram 
blauw op. De configuratie van het apparaat bepaalt of het alarm wordt weergegeven en welke 
aanvullende informatie wordt getoond (zie ).

Nummer Omschrijving Nummer Omschrijving
1 De camera omhoog kantelen 8 Focus veraf2

2 De camera omlaag kantelen 9 Focus dichtbij2

3 De camera naar links draaien 10 Iris gesloten2

4 De camera naar rechts draaien 11 Iris geopend2

5 De camera in alle richtingen bewegen 12 De PTZ-snelheid instellen voor 

bedieningselementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

6 Uitzoomen1 13 De camera naar preset 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

bewegen

7 Inzoomen1

1. Deze functie is ook toegankelijk via het muiswieltje wanneer het live-videoframe wordt 
weergegeven.
2. Deze knop wordt ook gebruikt als Enter-toets om menuopties op het tabblad Aux te 
selecteren.
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Relais activeren
U kunt aangesloten apparatuur in- en uitschakelen met behulp van de relais in de IP 
AutoDome (bijvoorbeeld lampen of deuropeners).
 Hiertoe klikt u op het pictogram voor het betreffende relais naast het videobeeld. Het 

pictogram is rood als het relais is geactiveerd.

Systeemlogboek/Gebeurtenissenlogboek

Het veld Systeemlogboek bevat informatie over de bedrijfsstatus van de IP AutoDome en de 
verbinding. U kunt deze berichten automatisch opslaan in een bestand (zie ).
Gebeurtenissen, zoals het activeren of het beëindigen van een alarm, worden getoond in het 
veld Gebeurtenissenlogboek. U kunt deze berichten automatisch opslaan in een bestand (zie 
).
1. Als u de items wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakje in de rechterbovenhoek van 

het desbetreffende veld.
2. Als u een gedetailleerd logboek wilt laten weergeven, klikt u op het pictogram in de 

rechterbovenhoek van het desbetreffende veld. Er wordt een nieuw venster geopend.

Audiofunctie
Afhankelijk van de configuratie kan de IP AutoDome audiosignalen ontvangen en verzenden. 
Alle gebruikers die via browsers zijn verbonden, ontvangen de audiosignalen die door de IP 
AutoDome worden verzonden.
Audiosignalen kunnen alleen naar de IP AutoDome worden verzonden door de gebruiker die 
als eerste verbinding maakt met de unit.
1. Klik op een willekeurige plaats naast het videobeeld op de LIVEPAGE om de focus van de 

ActiveX te verwijderen.
2. Houd de toets F12 ingedrukt om een spraakverbinding met de IP AutoDome tot stand te 

brengen. De statusbalk van de browser toont de melding Send Audio ON (Audio 
verzenden AAN)

3. Laat de toets F12 los wanneer u wilt stoppen met het verzenden van de audiosignalen 
naar de IP AutoDome. De statusbalk van Internet Explorer toont de melding Send Audio 
OFF (Audio verzenden UIT).

AANWIJZING!
Wanneer de verbinding die zorgt voor het spraakcontact met de IP AutoDome is verbroken, 
kan de volgende gebruiker die een verbinding met de IP AutoDome tot stand brengt 
audiogegevens naar de IP AutoDome verzenden.
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8.6.1 Een bedieningspaneelcommando voor besturing invoeren
Via het tabblad Aux-besturing kunt u bedieningspaneelcommando's invoeren. Deze 
commando's bestaan uit een commandonummer plus de bijbehorende functietoets (Opname 
tonen (Show Shot), Opname instellen (Set Shot), Aux aan (Aux on) of Aux uit (Aux off)). Een 
geldige combinatie verstuurt een commando naar de camera of geeft een schermmenu weer.

Tabblad Aux-besturing
Via het tabblad Aux-besturing kunt u voorgeprogrammeerde bedieningspaneelcommando's 
invoeren. Zie Paragraaf 6 Bedieningspaneelcommando's op nummer, Pagina 47 voor een lijst van 
alle commando's. Om toegang te verkrijgen tot het tabblad Aux-besturing navigeert u naar de 
Livepage en klikt u op de tab Aux-besturing (zie Afbeelding 8.9 hieronder). 

Afbeelding 8.9 Tabblad Aux-besturing

Een bedieningspaneelcommando invoeren:
1. Plaats de cursor in het commandonummerveld.
2. Voer het gewenste commandonummer in met het toetsenpaneel op het scherm.
3. Klik op de toets Aux aan of Aux uit om het commando te starten of te stoppen. Zie 

Paragraaf 6 Bedieningspaneelcommando's op nummer, Pagina 47 voor een lijst van 
commando's.

4. Als het commando een menu opent, gebruik dan de pijltoetsen omhoog en omlaag in de 
weergaveregeling om binnen het menu te navigeren. Klik op de Focus/Iris-toetsen om een 
menuoptie te selecteren.

AANWIJZING!
U kunt via het tabblad Aux-besturing ook de OSD-menu's openen. Als de OSD-menu's zijn 
geopend, kunt u met de virtuele joystick op het tabblad Weergaveregeling binnen de menu's 
navigeren en opties selecteren in de menu's met de Focus/Iris-toetsen.

Nummer  Omschrijving
1  Commandonummerveld
2   Toetsenpaneel (cijfers 0 t/m 9)
3  Een preset tonen
4  Een preset instellen
5  Een commando starten
6  Een cijfer uit het commandonummerveld verwijderen
7  Hiermee wordt een menuoptie geselecteerd
8 Een commando stoppen
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Een preset instellen:
Presets (of scènes) zijn cameraposities die in het geheugen worden opgeslagen voor 
toekomstig gebruik.
1. Beweeg de cursor over het live-beeld en wacht totdat in het gebied een navigatiepijl 

wordt weergegeven.
2. Druk op de muisknop en houd deze ingedrukt om naar de positie te draaien die u wilt 

opslaan.
3. Voer met het toetsenpaneel op het scherm een cijfercombinatie van 1 tot 99 (1 tot 64 

voor een 200 Serie AutoDome, bij de 500i Serie AutoDome wordt 90 tot 99 gebruikt voor 
bewegingsdetectie) in om de scène een nummer te geven.

4. Klik op de knop Opname instellen. Het beeldgebied geeft een melding die aangeeft welk 
presetnummer is opgeslagen.

Een preset weergeven:
1. Voer met het toetsenpaneel op het scherm het nummer van de scène in die u wilt laten 

weergeven.
2. Klik op de knop Opname tonen.

8.7 Momentopnamen opslaan
U kunt afzonderlijke beelden van de videosequentie die op de LIVEPAGE wordt getoond in 
JPEG-formaat opslaan op de harde schijf van de computer. Het pictogram voor het opnemen 
van afzonderlijke beelden is alleen zichtbaar als het systeem voor dit proces is geconfigureerd 
(zie ).
 Klik op het pictogram. Het beeld wordt opgeslagen met een resolutie van 

704 × 576 pixels (4CIF). De opslaglocatie hangt af van de configuratie van de IP 
AutoDome (zie ).

8.8 Videosequenties opnemen
U kunt delen van de videosequentie die op de LIVEPAGE wordt getoond op de harde schijf 
van de computer opslaan. Het pictogram voor het opnemen van videobeelden is alleen 
zichtbaar als het apparaat voor dit proces is geconfigureerd (zie ).
1. Klik op het pictogram om te beginnen met opnemen. De opslaglocatie hangt af van de 

configuratie van de IP AutoDome (zie ). Een rode stip in het pictogram geeft aan dat de 
opname loopt.

2. Klik nogmaals op het pictogram om de opname te stoppen.

AANWIJZING!
Klik voor meer informatie over de IP AutoDome instellingen en bedieningselementen op de 
koppeling Help bij deze pagina? om de IP AutoDome online Help te openen.

AANWIJZING!
U kunt opgeslagen videobeelden afspelen met de Player van Bosch Security Systems, die u 
vanaf de meegeleverde product-cd kunt installeren.
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Beeldresolutie
Sequenties worden opgeslagen met de resolutie die vooraf is ingesteld in de configuratie voor 
de encoder (zie ).

8.9 Opnameprogramma uitvoeren
Het pictogram van de harde schijf onder de camerabeelden op de LIVEPAGE verandert tijdens 
een automatische opname.

Er verschijnt een dynamisch pictogram om aan te geven dat er een opname loopt. Als er geen 
opname loopt, wordt een statisch pictogram weergegeven.

8.10 De pagina OPNAMEN
U kunt toegang krijgen tot de pagina OPNAMEN voor het afspelen van opgenomen 
videosequenties via de LIVEPAGE en via het menu INSTELLINGEN.
De koppeling OPNAMEN is alleen zichtbaar als er een opslagmedium is geselecteerd (zie ).
 Klik op de koppeling OPNAMEN in de navigatiebalk in het bovenste gedeelte van het 

venster. Het afspeelvenster verschijnt.

Camera
Hier kunt u de camera selecteren waarvan u de opnamen wilt laten weergeven.  De opnamen 
worden onmiddellijk afgespeeld in het videovenster.

Opname
Hier kunt u de opname selecteren die u wilt laten weergeven.  Opname wordt onmiddellijk 
afgespeeld in het videovenster.

Afspelen regelen

Er bevindt zich een tijdbalk onder het videobeeld voor snelle oriëntatie. Een groene pijl boven 
de balk geeft de positie van het beeld weer dat op dat moment wordt afgespeeld in de 
sequentie.
De tijdbalk biedt verschillende opties voor navigatie.
Rode balken geven de tijden aan waarop alarmen werden geactiveerd. Versleep de groene pijl 
om snel naar deze punten te navigeren.
1. U kunt het tijdsinterval wijzigen door op de zoomknoppen (vergrootglaspictogrammen) 

te klikken. In het display kan een tijdsperiode van twee maanden tot enkele seconden 
worden weergegeven.

2. Sleep de groene pijl naar het punt in de tijd waarop het afspelen moet beginnen. – De 
datum- en tijdindicator onder de balk geeft de tijd tot op de seconde nauwkeurig weer.



VG4 AutoDome modulair camerasysteem  Gebruik van de IP AutoDome | nl 75

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

Knoppen
U kunt het afspelen regelen met behulp van de knoppen onder het videobeeld. De knoppen 
hebben de volgende functies:

Schuifregelaar
Met de schuifregelaar kunt u de afspeelsnelheid regelen.

Bladwijzers
Daarnaast kunt u markeringen in de sequenties aanbrengen, zogenoemde bladwijzers, en hier 
direct naartoe springen. Deze bladwijzers worden aangegeven als gele pijlen boven het 
tijdsinterval. Gebruik de bladwijzers als volgt:

 Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer om deze te verwijderen.

Trick-modus
Als u een muis met muiswieltje gebruikt, kunt u in de trick-modus de opnamen frame voor 
frame bekijken. Plaats hiertoe de muisaanwijzer in de tijdlijn, onder de tijdschaal en draai aan 
het wieltje. Tijdens deze handeling wordt het afspelen automatisch gestopt (gepauzeerd). 
Voor de trick-modus is beduidend meer geheugen en rekenvermogen vereist. Daarom is het 
aantal camera's in deze modus mogelijk beperkt in het programma Configuration Manager.

Afspelen starten of pauzeren

Springen naar het begin van de actieve videosequentie of naar de vorige 
sequentie

Naar het begin van de volgende videosequentie springen.

Naar de vorige bladwijzer springen

Bladwijzer instellen

Naar de volgende bladwijzer springen

AANWIJZING!
Bladwijzers zijn alleen geldig als u op de pagina OPNAMEN bent, ze worden niet met de 
sequenties opgeslagen. Zodra u de pagina verlaat, worden alle bladwijzers verwijderd.
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9 VG4 Audio-aansluitingen 
De audio-versie van de VG4 AutoDome heeft één audio-ingang voor lijnsignalen. De 
audiosignalen worden verzonden in één richting en synchroon met de videosignalen. Hierdoor 
kunt u een intercomsysteem aansluiten op de plaats van de camera.

9.1 Specificaties Audio-lijningang 
De volgende Line In-specificaties moeten altijd in acht worden genomen: 
– 5,5 Vtt max. ingangsspanning Impedantie 9 kOhm standaardSample rate 8 kHz, 16-bits, 

mono

9.1.1 Bekabelingsspecificaties
Lange afstanden vergroten de kans op ruis in het signaal.

9.1.2 Aansluitingen
De audio-ingang moet als volgt worden aangesloten op de BiPhase ingang: 
1. Verwijder de BiPhase afsluitweerstand van 110 ohm.
2. Sluit een audiobron met lijnniveau aan op de BiPhase ingang van de VG4 zoals hieronder 

is weergegeven:

9.1.3 Audio-ontvangst activeren
Ga als volgt te werk om audio via de webbrowser te configureren:
1. Open de IP AutoDome LivePage en klik op het tabblad Instellingen. 
2. Klik op de koppeling Camera-instellingen in het linkerdeelvenster en vervolgens op 

Diverse. De Audio-instellingen worden weergegeven.
3. Schakel het keuzerondje Audio in om audio via IP te activeren.

AANWIJZING!De lijnpoorten van de intercom dienen te worden gebruikt voor het verzenden 
van audiosignalen op de intercomsystemen. 

AANWIJZING!Er vindt intern versterking plaats als het signaal te zwak is. 

Kabeltype: Coaxkabel, diameter is afhankelijk van het geselecteerde type 
connector

maximale afstand: Afhankelijk van het signaalniveau 

Contact Omschrijving

BiPhase + Audio-ingang

BiPhase - Aarding

AANWIJZING!Het audiosignaal wordt verzonden in een aparte datastream parallel aan de 
videogegevens. Dit verhoogt de belasting van het netwerk. De audiogegevens zijn volgens 
G.711 gecodeerd. Dit vereist voor elke aansluiting een extra bandbreedte van ca. 80 kbit/s. 
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Afbeelding 9.1 Audio-instellingen configureren

9.1.4 Audiotransmissie inschakelen
Ga als volgt te werk als u audiodata wilt verzenden via de IP-verbinding:
1. Open de IP AutoDome LivePage en klik op het tabblad Instellingen. 
2. Klik op de koppeling Service-instellingen in het linkerdeelvenster en vervolgens op 

Livepage-configuratie. Het scherm Livepage-configuratie wordt weergegeven (zie 
Afbeelding 9.2).

3. Schakel het selectievakje Audio verzenden in om audiotransmissie mogelijk te maken.

Afbeelding 9.2 Livepage-configuratie
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9.1.5 Versterking configureren (optioneel)
Ingangsversterking wordt ondersteund in een bereik van -34B tot +12dB. Het huidige 
videobeeld wordt weergegeven in het kleine venster naast de schuifregelaars waarmee u de 
audiobron kunt controleren en piekniveaus verbeteren. U kunt de versterking van de 
audiosignalen instellen volgens uw specifieke eisen. De wijzigingen zijn direct van kracht. Om 
u hierbij te helpen, wordt het huidige niveau naast de schuifregelaar weergegeven. Zorg dat 
het display tijdens modulatie in de groene zone blijft.

Afbeelding 9.3 Audio instellen
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10 Probleemoplossing

10.1 Werking en besturing van de VG4 AutoDome

Probleem Oplossing

Geen video – Controleer of de groene LED op de CPU-kaart van de AutoDome brandt. Deze LED geeft 
aan dat videobeelden van de camera worden ontvangen.

Brandt de groene LED niet:
– Controleer of de rode LED op de CPU-kaart van de AutoDome langzaam knippert. Deze 

LED geeft aan dat de voedingskaart van de AutoDome en de CPU-module voeding 
hebben.

Rode LED op de CPU-module van de AutoDome 
KnipperfrequentieBetekenis:
– 5 sec. aan / 0,5 sec. uit: normale werking
– Brandt continu: CPU is vergrendeld
Als de rode LED continu brandt:
– Schakel de AutoDome uit en weer in.
Als de rode LED niet brandt:
Bij gebruik van een hangende voedingskast van Bosch:
– Controleer of de groene LED op de voedingskast brandt. Deze LED geeft de 

netspanning via de transformator aan.
Brandt de groene LED niet:
– Schakel de voeding uit.
– Controleer de FX101-zekering op netspanning naar de voedingskast.
Als dit klopt:
– Controleer de FX102-zekering op 24 V voeding naar de AutoDome boogbehuizing.
Als dit klopt:
Bij gebruik van een niet-Bosch voeding:
– Controleer of de netspanning naar de voedingskast is ingeschakeld.
Als dit klopt:
– Controleer of er een 24 V-uitgang van de transformator aanwezig is.
– Controleer of de connector boven op de AutoDome behuizing verbogen pinnen heeft.
Als dit klopt:
– Controleer de integriteit van alle draden en aansluitklemmen naar de AutoDome.
Als dit klopt:
Als er voeding naar de AutoDome gaat:
– Verwijder de camera en CPU-modules van de AutoDome behuizing en controleer of de 

groene LED op de voedingskaart van de behuizing brandt.
Brandt de groene LED niet:
– Controleer de zekering op de voedingskaart van de behuizing. (probeer de unit te 

vervangen als er een extra cameramodule beschikbaar is.)



82 nl | Probleemoplossing VG4 AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Geen 
camerabesturing

– Controleer of het bedieningspaneel en de monitor op het juiste (hetzelfde) 
cameranummer zijn ingesteld.

Als dit klopt:
– Controleer of het camera-adres juist is ingesteld. Voer het commando ON-997-ENTER 

in om het camera-adres weer te geven.
Als het adres niet of onjuist is ingesteld:
– Stel met FastAddress (ON-998-ENTER) het adres in.
Als dit klopt:
– Controleer of de oranje LED op de CPU van de AutoDome gaat branden als er draai/

kantel-commando's van het bedieningspaneel van de controller worden ontvangen. De 
oranje LED geeft aan dat de commando's worden ontvangen.

Oranje LED op de CPU-module van de AutoDome 
Knipperfrequentie
– Uit

Geen inkomende gegevens of geen voeding

– 2 seconden aan
Ontvangst van juiste gegevens

– Snel knipperen
Verloren pakket(ten)

Als de oranje LED niet oplicht na PTZ-commando's:
– Controleer of andere camera's in het systeem kunnen worden bestuurd. Is dit niet het 

geval, controleer dan de controller en de bekabeling.
Als dit klopt:
– Controleer of de RS-232/485-keuzeschakelaar volgens het juiste protocol is ingesteld.
Als dit klopt:
– Controleer of alle BiPhase-, Bilinx- of RS-232/485-kabels correct zijn aangesloten. Zie 

de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem.
Als dit klopt:
– Controleer of u toegang hebt tot de OSD-menu's van de AutoDome (ON-46-ENTER).
Als dit klopt:
– Bevestig dat de Homing-functie van de AutoDome correct werkt (SET-110-ENTER).
Als de Homing-functie van de AutoDome niet goed werkt:
– Neem contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Bosch.

Intermitterende 
camerabesturing

– Controleer of alleen de laatste AutoDome in een doorgeluste configuratie is voorzien 
van een 110 Ω weerstand tussen de +/- BiPhase aansluitingen.

Als dit klopt:
– Controleer of de maximale kabelafstand voor het besturingsprotocol niet is 

overschreden (de maximale afstand voor RS-232 bedraagt 15 meter). Zie de 
Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem.

Als dit klopt:
– Controleer of de bekabeling aan de door Bosch aanbevolen normen en specificaties 

voldoet. Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem.

Camera beweegt bij 
het bewegen van 
andere camera's

– Controleer of het camera-adres correct is ingesteld (ON-997-ENTER). Als het camera-
adres niet is ingesteld, reageert de AutoDome op besturingscommando's naar elke 
camera in het systeem.

Als het camera-adres niet is ingesteld:
– Open het menu FastAddress en wijs een camera-adres toe (ON-998-ENTER).
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Geen toegang tot 
gebruikersinstelling
en

– Voer de OFF-90-ENTER in voor het opheffen van de vergrendeling. Voor dit commando 
is mogelijk een wachtwoord vereist.
(Commando's worden binnen 30 minuten automatisch vergrendeld.)

Het beeld is donker – Controleer of de versterkingsregeling is ingesteld op AUTO (ON-43-ENTER).
Als dit klopt:
– Controleer of Niveau auto-iris op het juiste niveau is ingesteld (ON-11-ENTER).
Als dit klopt:
– Controleer of de videocoax alleen aan het voorste uiteinde met 75 Ω is afgesloten. 

(dubbele afsluitweerstand veroorzaakt donkere videobeelden.)
Als dit klopt:
– Ga naar het menu Camera-inst. en verhoog de waarde voor de instelling 

Kabelcompensatie. (Deze functie is alleen beschikbaar bij 300 en 500i Serie 
AutoDomes zonder IP).

Als dit klopt:
– Controleer of de dop van het camera-objectief is verwijderd.
Als dit klopt:
– Controleer of de maximale afstand van de coaxkabel is overschreden. Zie de 

Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem. 
Als dit klopt:
– Alle camera-instellingen herstellen (ON-40-ENTER).

De kleuren kloppen 
niet

– Stel de witbalans weer op de juiste selectie in (ON-30-ENTER).
Als dit klopt:
– Ga naar het menu Camera-inst. en verhoog de waarde voor de instelling 

Kabelcompensatie. (Deze functie is alleen beschikbaar bij 300 en 500i Serie 
AutoDomes zonder IP).

Als dit klopt:
– Controleer of de maximale afstand van de coaxkabel is overschreden. Zie de 

Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem.
Als dit klopt:
– Herstel de standaardinstellingen (ON-40-ENTER).

De achtergrond is te 
helder om het 
onderwerp te 
kunnen zien

– Schakel de tegenlichtcompensatie in (ON-20-ENTER).

De video is niet 
stabiel, vertoont 
veel ruis of is 
vervormd

– Controleer of de synchronisatiemodus is ingesteld op Intern (OFF-42-ENTER).
Als dit klopt:
– Controleer of de maximale afstand van de coaxkabel is overschreden. Zie de 

Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem. 
Als dit klopt:
– Controleer de integriteit van alle BNC-connectoren en lassen.

Let op: het aansluiten van een netwerkkabel op de interfaceplaat van een niet-IP 
AutoDome veroorzaakt vervorming van de video.

– Verwijder de netwerkkabel van de RJ-45-connector van de interfaceplaat.
Als dit klopt:
– Neem contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Bosch.
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10.2 Werking en besturing van de VG4 IP AutoDome

Dag/Nacht-camera 
schakelt niet 
automatisch over als 
het beeld donker is

– Controleer of de dag-/nachtmodus is ingesteld op AUTO (ON-56-ENTER).
Als dit klopt:
– Stel de versterkingsregeling in op AUTO (ON-43-ENTER).

De binnenkant van 
de koepel van de 
EnviroDome is 
beslagen

– Controleer de status van de verwarmingsmodule (ON-66-ENTER).
Als de status "Verwarming geen voeding" luidt:
– Schakel de voeding van de AutoDome uit.
– Controleer de FX103-zekering in de voedingskast op voeding (24 V) naar de 

verwarmingsmodule.
Als dit klopt:
– Controleer alle bekabeling en connectorpinnen naar de verwarmingsmodule.

Laagspanning 
knippert op monitor

– Als u geen voeding van Bosch gebruikt, controleer dan of de door u gebruikte 
voedingseenheid aan de voedingsspecificaties voor de AutoDome van Bosch voldoet. 
Zie het AutoDome specificatieblad voor specificaties.

Als dit klopt:
– Controleer de ingaande netspanning.
Als dit klopt:
– Controleer of de maximale kabellengte van de voeding is overschreden. Zie de 

Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem.
Als dit klopt:
– Meet de voedingsingang (AC) naar de camera terwijl deze is ingeschakeld. De spanning 

moet ≥ 21 VAC zijn om deze melding te stoppen.

Probleem Oplossing

Geen 
netwerkverbinding

– Controleer alle netwerkaansluitingen
– Zorg ervoor dat de maximale afstand tussen twee netwerkaansluitingen 100 m of 

minder is.
Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor meer 
informatie.

Als dit klopt:
– Als u met een firewall werkt, zorg er dan voor dat de Transmissiemodus is ingesteld op 

UDP.
a. Ga naar de pagina Webinstellingen voor het apparaat met IP-functionaliteit. 
b. Open de koppeling Service-instellingen en klik op Netwerk.
c. Selecteer de optie Videotransmissie UDP in de vervolgkeuzelijst. Klik vervolgens 

op Instellen.
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10.3 VG4 IP AutoDome Audio
In de onderstaande diagrammen wordt het pad van audiotransmissies tussen een microfoon/
AutoDome en een computer geïllustreerd waarop de audio wordt afgespeeld. Het eerste 
diagram illustreert deze verbindingen met een VG4 AutoDome met IP-functionaliteit en de 
tweede illustratie gebruikt een analoge (standaard) VG4 AutoDome. Gebruik het juiste 
diagram om audioproblemen op te lossen.

Audio-aansluitingen bij een VG4 AutoDome met IP-functionaliteit
De AutoDome met IP-functionaliteit maakt gebruik van een netwerkaansluiting om direct 
verbinding te maken met een bestaand netwerk.

Afbeelding 10.1 Typische audio-aansluitingen voor een AutoDome met IP-functionaliteit

Audio-aansluitingen bij een analoge (standaard) VG4 AutoDome.
In deze illustratie wordt de analoge VG4 AutoDome via een coax-kabel aangesloten op een 
Bosch Video/Audio IP-encoder. De computer waarop de audio wordt afgespeeld is verbonden 
met de encoder via een ethernetkabel.

1 Microfoon

2 Coaxkabel - maximale afstand 10 m.

3 VG4 AutoDome met IP-functionaliteit

4 Ethernet-netwerk

5 Computer met Bosch DiBos-software
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Afbeelding 10.2 Standaard audio-aansluitingen voor een analoge AutoDome

1 Microfoon 6 Audio-ingang

2 Coax-verbinding; Microfoon naar Bosch 
Video/Audio-encoder; 
maximale afstand 10 m.

7 Video-ingang

3 VG4 analoge (standaard) AutoDome 8 Netwerkaansluiting; 
Bosch Video/Audio-encoder op een 
pc.

4 Coax-aansluiting; VG4 analoge AutoDome 
met een Bosch Video/Audio-encoder

9 Computer met Bosch DiBos-software

5 Bosch Video/Audio-encoder
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Probleem Oplossing

Geen Audio – Controleer de computer die de audio van de VG4 AutoDome of van de IP-encoder 
ontvangt.
– Controleer de audio-instellingen van de computer. Zorg ervoor dat het 

geluidsvolume op een hoorbaar niveau is ingesteld.
– Controleer de audio-uitgangskaart en de luidsprekers van de computer. Speel een 

tweede audiobron af op de computer. Als u nog steeds geen audio hoort, vervang 
dan de luidsprekers en probeer het opnieuw. 

Als dit klopt:
– Zorg ervoor dat de Audio-optie is ingeschakeld voor het IP-apparaat.

a. Ga naar de pagina Webinstellingen voor het apparaat met IP-functionaliteit. 
b. Vouw de koppeling Encoder-instellingen uit en klik vervolgens op Audio-

instellingen.
c. Zorg ervoor dat de optie Aan is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Audio 

inschakelen. Klik vervolgens op Instellen.

Als dit klopt:
– Controleer de microfoon.

Sluit geschikte luidsprekers direct op de microfoon aan op de locatie van de camera en 
controleer of de audio duidelijk en hoorbaar is op de locatie.

Een audioprobleem of storing bij de bron wordt verder verslechterd als de audio door 
alle kabels en verbindingen wordt overgebracht.

Als dit klopt:
– Controleer het kabeltype en de installatie van de gebruikte audioverbindingen tussen de 

microfoon en de VG4 AutoDome.
– Kabeltype: coax
– Kabellengte: maximaal 10 m.

Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor meer 
informatie.
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Als dit klopt:
– Controleer alle netwerkverbindingen

– Als de video helder is en geen storing bevat, zijn de netwerkaansluitingen 
waarschijnlijk niet de oorzaak van audioproblemen.

– Zorg ervoor dat de maximale afstand tussen twee netwerkaansluitingen 100 m is.
Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor meer 
informatie.

Slechte 
audiokwaliteit

– Controleer de computer die de audio van de VG4 AutoDome of van de IP-decoder 
ontvangt.
– Controleer de audio-uitgangskaart en de luidsprekers van de computer. Speel een 

tweede audiobron af op de computer. Als u storing hoort, vervang dan de 
luidsprekers en probeer het nogmaals.

– Controleer de audio-uitgangskaart en de luidsprekers van de computer. Speel een 
tweede audiobron af op de computer. Als u nog steeds geen audio hoort, vervang 
dan de luidsprekers en probeer het opnieuw.

Als dit klopt:
– Controleer de versterkerinstellingen en de waarde van de piekversterking.

a. Ga naar de pagina Webinstellingen voor het apparaat met IP-functionaliteit. 
b. Vouw de koppeling Encoder-instellingen uit en klik vervolgens op Audio-

instellingen.
c. Pas het versterkingsniveau aan zodat de piekwaarde binnen het groene gebied 

blijft.
Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor volle-
dige informatie.

Als dit klopt:
– Controleer de locatie van de microfoon en de audiokabels.

– Het lijnniveau van de audio ligt normaal gesproken tussen 700 mV en 2 V en kan dus 
worden beïnvloed door AC-voeding of transmissiebronnen. 

– Zorg ervoor dat er een maximale afstand is (minstens 30 cm per 100 V AC) tussen 
de microfoon en audiokabels en de AC-bron.

Als dit klopt:
– Controleer het kabeltype en de installatie van de gebruikte audioverbindingen tussen de 

microfoon en de VG4 AutoDome.
– Kabeltype: coax
– Kabellengte: maximaal 10 m.

Zie de Installatiehandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem voor meer 
informatie.

Probleem Oplossing
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A Bijlage: FastAddress conversies
Voorbeeld: als er een videosignaal van camera 131 komt, kijk dan in de bijbehorende 
conversietabel hieronder om het FastAddress overeenkomstig te converteren (d.w.z. met 
behulp van een AD-systeem 131=3 en met behulp van een Sensormatic-systeem 131=32). Zorg 
ervoor dat het cameranummer dat wordt weergegeven in het menu op het bedieningspaneel 
overeenkomt met het geconverteerde cameranummer. 

Tabel 1.1 Adresconversietabel voor AD/Manchester-systemen

Tabel 1.2 Adresconversietabel voor AD/Sensormatic RS-422-systemen

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 BLOK 6 BLOK 7 BLOK 8
Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD
1 1 65 1 129 1 193 1 257 1 321 1 385 1 449 1
2 2 66 2 130 2 194 2 258 2 322 2 386 2 450 2
3 3 67 3 131 3 195 3 259 3 323 3 387 3 451 3
4 4 68 4 132 4 196 4 260 4 324 4 388 4 452 4
5 5 69 5 133 5 197 5 261 5 325 5 389 5 453 5
6 6 70 6 134 6 198 6 262 6 326 6 390 6 454 6
7 7 71 7 135 7 199 7 263 7 327 7 391 7 455 7
8 8 72 8 136 8 200 8 264 8 328 8 392 8 456 8
9 9 73 9 137 9 201 9 265 9 329 9 393 9 457 9
10-64 10-64 74-

128
10-64 138-

192
10-64 202-

256
10-64 266-

320
10-64 330-

384
10-64 394-

448
10-64 458-

512
10-64

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT
1 1 100 1 199 1 298 1 397 1 496 1 595 1 694 1
2 2 101 2 200 2 299 2 398 2 497 2 596 2 695 2
3 3 102 3 201 3 300 3 399 3 498 3 597 3 696 3
4 4 103 4 202 4 301 4 400 4 499 4 598 4 697 4
5 5 104 5 203 5 302 5 401 5 500 5 599 5 698 5
6 6 105 6 204 6 303 6 402 6 501 6 600 6 699 6
7 7 106 7 205 7 304 7 403 7 502 7 601 7 700 7
8 8 107 8 206 8 305 8 404 8 503 8 602 8 701 8
9 9 108 9 207 9 306 9 405 9 504 9 603 9 702 9
10-99 10-99 109-

198
10-99 208-

297
10-99 307-

396
10-99 406-

495
10-99 505-

594
10-99 604-

693
10-99 703-

792
10-99
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B Tabel met gebruikerscommando's
Functieto

ets

Comman

do nr.

Commando Omschrijving 200 Serie 300 

Serie

500i 

Serie

On/Off 1 360° scannen AutoPan zonder grenswaarden * * *

On/Off 2 AutoPan AutoPan tussen grenswaarden * * *

On/Off 7 Aangepaste preset tour 
afspelen

Activeren/uitschakelen * *

On/Off 8 Preset tour afspelen Activeren/uitschakelen * * *

On/Off 14 Snelheid van AutoPan en 
AutoScan instellen

Schuifregelaar voor snelheidsregeling 
activeren

* * *

On/Off 15 Tijdsduur preset tour 
(waarnemingstijd) 
instellen

Schuifregelaar voor regeling van de 
waarnemingstijd activeren

* * *

On/Off 20 Tegenlichtcomp Tegenlichtcompensatie (BLC) * * *

On/Off 24 Stabilisatie Elektronische stabilisatie *

On/Off 26 Groot dynamisch bereik
(alleen WDR-camera)

Activeren/uitschakelen * *

On 47 Fabrieksinstellingen 
weergeven

Alle standaardmenu-instellingen 
weergeven

* * *

On/Off 50 A afspelen, continu Activeren/uitschakelen * *

On/Off 51 A afspelen, eenmalig Activeren/uitschakelen * *

On/Off 52 B afspelen, continu Activeren/uitschakelen * *

On/Off 53 B afspelen, eenmalig Activeren/uitschakelen * *

On/Off 56 Menu Nachtmodus Aan, Uit, Auto (alleen Dag/Nacht) * * *

On/Off 57 Instelling Nachtmodus Nachtmodus in- of uitschakelen (alleen 
Dag/Nacht)

* * *

On 62 Menu Prepositie-titel Menu Prepositie-titel openen * * *

On 64 Alarmstatus Menu Alarmstatus openen * *

Off 65 Alarmbevestiging Alarm bevestigen of fysieke uitgangen 
uitschakelen

* *

On 66 Softwareversie 
weergeven

Softwareversienummer weergeven * * *

On 72 Camera opnieuw 
initialiseren

Camera-/objectieffuncties opnieuw 
initialiseren

* * *

On/Off 78 AutoTrack AutoTrack in- of uitschakelen *

On/Off 81 Alarmuitgang 1
Open collector

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

On/Off 82 Alarmuitgang 2
Open collector

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

On/Off 83 Alarmuitgang 3
Open collector

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *

On/Off 84 Alarm Uitgang 4
Relais

On: uitgang activeren
Off: uitgang uitschakelen

* *
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On/Off 90 Commando 
vergrendelen/
ontgrendelen

On: vergrendeling ingeschakeld
Off: vergrendeling uitgeschakeld

* * *

On/Off 100 A opnemen Activeren/uitschakelen * *

On/Off 101 B opnemen Activeren/uitschakelen * *

On 997 FastAddress, weergeven Huidig adres weergeven * * *

On 998 FastAddress, alle 
apparaten

Huidig adres weergeven en programmeren * * *

On 999 FastAddress, domes 
zonder adres

AutoDomes zonder adres weergeven en 
programmeren

* * *

Set "1-99" Preposities 
programmeren

Set ##: een presetweergave 
programmeren

"1-64" * *

Shot "1-99" Prepositie laden Shot ##.: een preset laden "1-64" * *

Set 100 Menu Prepositie Menu Prepositie openen * * *

Set/Shot 101 Linkergrenswaarde 
AutoPan

Set: linkergrenswaarde programmeren
Shot: grenswaarde tonen

* * *

Set/Shot 102 Rechtergrenswaarde 
AutoPan

Set: rechtergrenswaarde programmeren
Shot: grenswaarde tonen

* * *

Set 110 Fabrieksinstellingen van 
draai/kantel-
beginpositie

Set: beginpositie opnieuw kalibreren * * *

Set 900 Tour 1 bewerken 
(standaard)

Menu Standaardtour scène openen * * *

Shot 900 Tour 2 bewerken 
(aangepast)

Menu Aangepaste tour scène openen * *

Set/Shot 901-999 Een prepositie-scène 
toevoegen aan/
verwijderen uit Tour 1

Set ###: preset toevoegen
Shot ###: preset verwijderen

901-964 * *

Functieto

ets

Comman

do nr.

Commando Omschrijving 200 Serie 300 

Serie

500i 

Serie
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C Verklarende woordenlijst van CCTV-termen

A

AAC Zie Geavanceerde alarmbesturing.

Adres Elke AutoDome heeft een numeriek adres in het besturingssysteem waarin het zich bevindt. 
Dit adres wordt gebruikt om de juiste dome aan te sturen. Het adres kan ter plaatse worden 
ingesteld met behulp van het Bilinx-configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten 
(CTFID), of op afstand met behulp van de functie Fast Address (zie Fast Address).

AGC Zie Automatische versterkingsregeling.

AutoBlack Een techniek om het niveau van het beeldsignaal te versterken en zo een videosignaal met 
volledige amplitude te produceren, zelfs als het scènecontrast minder is dan het volledige 
bereik (verblindend licht, nevel, mist, etc.). Het donkerste deel van het signaal is op zwart 
ingesteld en het lichtste deel op wit waardoor het contrast wordt vergroot.

AutoDome Volledig geïntegreerde high-speed, camera met draaien/kantelen/zoom-functie ingebouwd in 
een beschermende koepel met traploos 360-bereik van de scène.

AutoFocus De focus van het objectief wordt voortdurend automatisch aangepast voor weergave van de 
scherpst mogelijke afbeelding.

AutoIris De diafragmaopening van het objectief wordt automatisch aangepast voor de juiste belichting 
van de camerasensor.

Automatische versterkingsregeling
Het elektronische systeem dat de versterking van het videosignaal regelt.

Automatische witbalans
Met deze functie kan een kleurencamera automatisch de uitgangskleur instellen, zodat de 
beelden onafhankelijk van de gebruikte verlichting een natuurlijke kleur hebben.

AutoPan De camera draait voortdurend horizontaal van de maximuminstelling voor rechts naar de 
maximuminstelling voor links.

AutoPivot De camera kantelt verticaal en maakt tegelijk een roterende beweging teneinde de juiste 
beeldoriëntatie te genereren.

AutoPlayback Met deze functie wordt de volgorde van de bewegingen van de AutoDome PTZ vastgelegd 
zodat deze later kunnen worden afgespeeld volgens een vast patroon dat telkens automatisch 
wordt herhaald. Deze functie wordt ook wel bewakingsronde genoemd.

AutoScaling Terwijl de camera inzoomt om de objecten op het monitorscherm te vergroten, worden de 
draai- en kantelsnelheden verlaagd zodat de relatieve snelheid op het scherm constant blijft 
voor gelijke door joystick bestuurde posities.

AutoTrack Deze gepatenteerde technologie zorgt voor de integratie van bewegingsdetectie in de camera, 
waarbij een object kan worden gevolgd en in kan worden gezoomd voor optimale grootte en 
perspectief.

AWB Zie Automatische witbalans.
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B

Balun Afkorting voor gebalanceerd en niet-gebalanceerd. Een apparaat dat een gebalanceerde 
videosignaalkabel (zoals bijvoorbeeld gebruikt bij twisted pair) naar een ongebalanceerd 
signaal converteert (zoals bijvoorbeeld gebruikt bij coaxkabels). In een gebalanceerde kabel, 
zoals twisted pair, zijn beide draden elektrisch identiek. In een ongebalanceerde kabel, zoals 
een coaxkabel, heeft de ene draad andere elektrische eigenschappen dan de andere.

Beelden per seconde
Een maateenheid voor de snelheid waarmee beelden worden weergegeven om een 
videostream te creëren. Een snelheid van 25 bps (PAL) of 30 bps (NTSC) wordt gewoonlijk 
beschouwd als fullmotion-video.

Beeldstabiliteit Een algoritme dat camerabeweging in zowel verticale als horizontale assen nagenoeg uitsluit, 
wat resulteert in uitzonderlijke beeldkwaliteit.

Bewakingsronde Hiermee kunnen rondes met een totale duur van 15 minuten worden opgenomen. Opgenomen 
rondes bestaan uit besturingsopdrachten en kunnen wanneer nodig worden teruggespeeld. 
Alle informatie met betrekking tot de camerapositie wordt voor maximale flexibiliteit 
opgeslagen (zoals draaien/kantelen/zoomen).

Bilinx Een communicatieformaat waarmee u apparatuur op afstand kunt bedienen, configureren en 
bijwerken via de videokabel (coax of passieve UTP).

Biphase PTZ-protocol voor Bosch-producten.

BLC Zie Tegenlichtcompensatie.

bps Zie Beelden per seconde.

Brandpuntsafstand De afstand van het optische centrum van het objectief tot het beeld van een object dat zich op 
een oneindige afstand van het objectief bevindt. Grote brandpuntsafstanden geven een klein 
gezichtsveld (bijv. telefoto-effect), terwijl kleine brandpuntsafstanden een grote beeldhoek 
geven.

C

CCD Zie Charge Coupled Device.

CCD-formaat Geeft de grootte van de gebruikte camerasensor aan. In het algemeen geldt dat hoe groter de 
sensor is, hoe gevoeliger de camera en hoe beter de beeldkwaliteit is. Het formaat wordt 
aangegeven in inches, bijvoorbeeld 1/4" of 1/3". Zie Charge Coupled Device (CCD).

CCTV Zie Closed Circuit TeleVision.

Charge Coupled Device
De meest gebruikte potentiaalvrije beeldsensor in CCTV-camera's. De sensor converteert 
lichtenergie naar elektrische signalen.

Closed Circuit Television
Een videosysteem waarbij televisiesignalen via een gesloten systeem (geen uitzendsysteem) 
worden verzonden.

Configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten
Bosch-software voor het configureren en updaten van camera's en andere externe apparaten 
via videokabels met behulp van Bilinx en voor het opslaan hiervan voor toekomstig gebruik.

CTFID Zie Configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten.
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D

Dag/Nacht (infraroodgevoelig)
Optie voor een AutoDome met een normale kleuruitvoering in situaties waarbij voldoende 
lichtinval is (overdag) maar waarbij de gevoeligheid kan worden verhoogd wanneer 
onvoldoende licht aanwezig is ('s nachts). Dit wordt bereikt door het infraroodsperfilter voor 
effectieve weergave van kleuren te verwijderen. De gevoeligheid kan verder worden verbeterd 
door een aantal kaders te integreren zodat het signaal voor de geluidsratio van de camera 
wordt verbeterd.

Detectiegebied Het vaststellen van een bepaald gebied binnen een scène dat door de bewegingsdetectie-
algoritme wordt gebruikt om uitsluitend in dit gebied naar beweging te zoeken.

Diafragmaopening De grootte van de opening in het diafragma. Hierdoor wordt de hoeveelheid licht bepaald die 
de CCD-sensor bereikt. Hoe hoger de f-stopwaarden, hoe minder licht de sensor bereikt.

Digitale beeldstabilisatie
Zie Beeldstabilisatie.

DNR Zie Dynamische ruisonderdrukking

Draaien Beweging van de camera in horizontale richting.

Dynamic Noise Reduction (Dynamische ruisonderdrukking)
Een digitale videoverwerkingstechnologie die de ruis (beeldmisvorming) in het beeld meet en 
automatisch reduceert.

E

EnviroDome AutoDome met omgevingsbestendigheid, zodat het zelfs onder de meest gure 
weersomstandigheden kan worden gebruikt.

Ethernet De meest gebruikte methode om toegang te verkrijgen tot het Local Area Network. Ethernet 
voldoet aan de IEEE 802.3-norm. De Ethernet-norm ondersteunt transmissiesnelheden voor 
gegevens van 10 Mbps, 100 Mbps en 1000 Mbps (gigabit).

F

Fast Address Dit is een systeem voor het op afstand instellen van het adres van de AutoDome vanaf het 
besturingssysteem. 

F-nummer De standaardmaat van de objectiefopening, de diameter van het diafragma, gedeeld door de 
brandpuntsafstand van het objectief. Hoe kleiner de maximale opening (of het F-nummer), 
hoe meer licht door het objectief gaat.

F-stop Zie F-nummer.

G

Gateway-adres Een knooppunt in een netwerk dat fungeert als toegang tot een ander netwerk.

Geavanceerde alarmbesturing
Het flexibele en geavanceerde AutoDome-subsysteem voor alarmbeheer waarmee “regels” 
kunnen worden gecreëerd die bepalen welke ingang(en) één of meer uitgangen activeren (zie 
Alarmregel). In zijn eenvoudigste vorm definieert een regel welke ingang(en) welke 
uitgang(en) moet(en) moeten activeren. In een complexere vorm kan een regel worden 
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geprogrammeerd voor een bepaald bedieningspaneelcommando (bestaand of niet) en voor 
het uitvoeren van een dome-functie, of een combinatie hiervan.

Geavanceerde diagnose
De combinatie van Bosch van ingebouwde schermweergave (OSD) en status-LED's die 
worden gebruikt voor het controleren van kritische cameraparameters zoals interne 
temperatuur, niveau ingangsspanning en netwerkaansluitingen. Hierdoor kan een technicus 
snel vaststellen wat de oorzaak van de problemen is en ervoor zorgen dat de dome onder de 
juiste bedrijfsomstandigheden functioneert.

Gecomprimeerde behuizing van droge stikstof
Behuizing voor buitentoepassingen met bescherming tegen smog, vochtigheid, vuil en stof.

Gevoeligheid Een maat voor de hoeveelheid licht die nodig is om een standaard videosignaal te leveren. 
Gevoeligheidswaarden worden gegeven in lux of candela.

Gezichtsveld Een maat voor het zichtbare gedeelte binnen het gezichtsveld van de camera. Hoe groter de 
brandpuntsafstand, hoe kleiner het gezichtsveld. Hoe kleiner de brandpuntsafstand, hoe 
groter het gezichtsveld.

H

Hybride streaming De mogelijkheid om gelijktijdig IP-videobeelden in een LAN of WAN-netwerk en CVBS-
videobeelden via coaxkabels of glasvezelkabels te streamen.

I

Infraroodbelichting Elektromagnetische straling (licht) met een grotere golflengte dan zichtbaar is met het blote 
oog. Infraroodbelichting is belangrijk bij de schemering en zonsopgang en in halogeenlampen. 
Infraroodbelichting wordt geleverd als lampen met bijbehorende filters, LED's of lasers. CCD-
sensoren zijn minder gevoelig voor infraroodlicht dan voor zichtbaar licht, maar infrarood licht 
kan het totale belichtingsniveau vergroten, wat een veel beter beeld oplevert bij lage 
lichtniveau's.

Institute of Radio Engineers
Een maateenheid voor de videoamplitude die het gebied van het laagste synchronisatieniveau 
tot het hoogste witniveau in 140 gelijke eenheden verdeelt. 140 IRE is gelijk aan 1 Vtt. Het 
bereik van actieve videobeelden is 100 IRE.

Intermodale dispersie
Zie Modale dispersie.

IP 66 De IP-code (Ingress Protection) geeft de mate van bescherming weer van de ombouw van de 
elektrische apparatuur. Het eerste cijfer staat voor de mate van bescherming van interne 
apparatuur tegen schade door externe vaste objecten. Het tweede cijfer staat voor de mate 
van bescherming van interne apparatuur tegen de schadelijke gevolgen van water. Hoe hoger 
de cijfers, des te groter de mate van bescherming. Zie ook: NEMA-waarden.

IP-adres Het adres van een apparaat dat op een IP-netwerk is aangesloten. Elk apparaat op een IP-
netwerk moet een uniek adres gebruiken. Elk IP-gegevenspakket bevat een bronadres 
(zender) en een doeladres (ontvanger). Elk IP-adres bestaat uit 32 bits die zijn verdeeld in 4 
"achttallen" van 8 bits (x.x.x.x). IP-adressen lopen van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255.

IRE Zie Institute of Radio Engineers.
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K

Kabelcategorie Toepassing en waarderingssysteem van de bandbreedte voor UTP-bekabeling. Categorieën 1 
tot en met 6 zijn gebaseerd op EIA/TIA-568-B-normen. Categorie wordt in het algemeen 
afgekort met CAT. UTP-categorie 5, 5e en 6 worden gebruikt voor toepassingen van kabels 
voor ethernet-data. De ethernet-bekabeling kan maximaal 100 m lang zijn bij gebruik van UTP-
bekabeling.

Kabelcompensatie Deze techniek voorkomt verlies aan beeldkwaliteit die anders wordt veroorzaakt door 
signaalverliezen bij de overdracht van video in lange kabels.

Kleurtemperatuur Een maat voor de relatieve kleur van de belichting. Meestal gebruikt om het automatische 
correctiebereik van een kleurencamera te specificeren.

L

Lux De internationale (SI) eenheid voor het meten van de intensiteit van het licht. Dit is gelijk aan 
de belichting van een oppervlak op één meter afstand van een enkele kaars.

M

MJPEG Motion JPEG is een standaard voor codering van digitale video waarbij elk videoframe apart in 
een JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. 

Modale dispersie Het breder worden van een golfvorm over lange afstanden. Modale dispersie treedt op bij 
multimode-glasvezel, omdat licht via verschillende reflectiepaden (bijv. modi) in de kabel 
wordt verplaatst. Als de afstand groter wordt, begint het pad (de modus) zich te verspreiden 
en gaat de aankomsttijd voor de verschillende lichtstralen variëren. Veel variatie (dispersie) 
vergroot de kans dat de optische ontvanger de inkomende signalen verkeerd interpreteert. 
Modale dispersie is een groot probleem bij multimode-glasvezel.

MPEG-4 Een standaard voor codering en compressie van digitale video die gebruik maakt van 
interframecodering om de grootte van de verzonden videostream aanzienlijk te verminderen. 
Bij interframecodering bestaat een videosequentie uit keyframes die het hele beeld bevatten. 
Tussen de keyframes bevinden zich deltaframes. Deze zijn uitsluitend gecodeerd met de 
incrementele verschillen. Dit zorgt vaak voor substantiële compressie, omdat in veel 
bewegingssequenties slechts een kleine percentage van de pixels echt per frame verschilt.

Multimode-glasvezel Een optische kabel met een grotere kern (in het algemeen 50 of 62,5 micron) dan singlemode-
glasvezel. De kern kan uit kunststof of glasvezel bestaan en is de meest gebruikte kabel voor 
korte afstanden zoals LAN's. De naam multimode komt voort uit het feit dat lichtstralen zich 
via meerdere reflectiepaden (modi) in de kabel verplaatsen. Hierdoor kan het licht vanuit 
verschillende hoeken de kern binnentreden, waardoor grotere lichtbronnen zoals LED's 
(lichtgevende diodes) eenvoudiger kunnen worden aangesloten. Interfaces voor 
kunststofvezelkabels en op multimode-glasvezel gebaseerde transmissiesystemen zijn 
goedkoper dan systemen die op singlemode-glasvezels zijn gebaseerd. Het gebruik van 
meerdere reflectiepaden (modi) vergroot echter de modale dispersie (zie Modale dispersie) 
en vermindert de afstanden die dit soort systemen voor transmissie via glasvezelkabels kan 
overbruggen.

N
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National Pipe Thread Een Amerikaanse norm voor tapse draden. NPT-afmetingen meten de nominale 
binnendiameter van de buis. NPT-draden vormen een afdichting doordat de draden tegen 
elkaar worden gedrukt.

NEMA-waarden Specificatienormen met betrekking tot de functionele omgeving van verschillende elektrische 
apparaten.

NightSense Een methode om de gevoeligheid van hoge resolutie Bosch kleurencamera's met 9 db (factor 
3) te versterken door het signaal van het kleurenbeeld in één enkel zwart-witbeeld te 
combineren. 

NPT Zie National Pipe Thread.

O

On-Screen Display Menu's worden op de monitor weergegeven.

OSD Zie On-screen Display.

P

Pixel De kleinste adresseerbare eenheid op een weergavescherm of bitmapped beeld.

Privacymaskering Dit is de mogelijkheid om een bepaald gebied te verbergen, zodat het niet kan worden 
bekeken.
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R

Regel AutoDome-subsysteem voor alarmbeheer dat gebruik maakt van regels “Als dit gebeurt, gaat u 
als volgt te werk” om bepaalde acties uit te voeren als een gebeurtenis zich voordoet.

Resolutie De mate van fijne details die in een beeld zichtbaar zijn. Bij analoge systemen wordt dit 
doorgaans gemeten bij televisielijnen of beeldlijnen. Hoe hoger de TVL-waarde, hoe hoger de 
resolutie.

RS232/485 Een communicatie-interface voor besturingstoepassingen van derden en firmware-upgrades 
voor de AutoDome-producten.

S

Sectorblindering Dit is de mogelijkheid om het beeld in een van de 16 draaisectoren te blinderen.

SensUp Vergroot de gevoeligheid van de camera door de integratietijd op de CCD te verhogen. Dit 
wordt bereikt door het signaal van een aantal opeenvolgende videoframes te integreren om de 
signaalruis te verminderen.

Singlemode-glasvezel
Een optische kabel met een silica-kern (bijv. glas) met een diameter van minder dan 10 
micron. Gebruikt voor zeer snelle transmissie over lange afstanden. De kabel biedt grotere 
bandbreedte dan multimode-kabels, maar de lichtbron kan door de kleinere kern moeilijker 
worden gekoppeld. Systemen voor transmissie via singlemode-glasvezelkabels maken gebruik 
van duurdere op laser gebaseerde lichtbronnen.

Spot Focus Hiermee wordt Auto Focus uitgevoerd gedurende drie seconden na het bewegen van de 
camera.

Standaardsluitertijd Met deze functie kan de sluitersnelheid op een hoge snelheid worden ingesteld om te 
voorkomen dat het beeld door beweging onduidelijk wordt en om te zorgen voor een 
gedetailleerd en duidelijk beeld van snel bewegende objecten zolang er voldoende licht is. Als 
het donkerder wordt en andere aanpassingen niet meer van toepassing zijn, keert de 
sluitersnelheid terug naar de standaardinstelling zodat de gevoeligheid van de camera 
behouden blijft.

Subnetmasker Subnetting is een methode waarmee één groot netwerk in meerdere kleinere netwerken kan 
worden opgedeeld. Afhankelijk van de netwerkklasse (A, B, of C) zijn een aantal IP-adresbits 
gereserveerd voor het netwerkadres (subnet) en een aantal voor het host-adres. Klasse A-
adressen gebruiken bijvoorbeeld 8 bits voor het subnetadres en 24 bits voor het hostgedeelte 
van het adres. Klasse A-subnetmaskers worden aangegeven door 255.0.0.0. Klasse B-adressen 
(16 bits voor zowel het subnetadres als het host-adres) gebruiken een 255.255.0.0 
subnetmasker. Klasse C-adressen (8 bits voor het subnetadres en 24 bits voor het host-adres) 
gebruiken een subnetmasker van 255.255.255.0.
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T

TCP/IP Zie Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Tegenlichtcompensatie (BLC)
Versterkt selectief delen van het beeld om grote contrastverschillen te compenseren als 
slechts een gedeelte van het beeld sterk is verlicht (bijv. een persoon in een door de zon 
verlichte deuropening).

Tilt Beweging van de camera in verticale richting.

Transmissie via optische kabels
Heeft betrekking op de transmissie van video en/of data via optische kabels. Glasvezelkabels 
zijn dunne geleiders van glas die bedoeld zijn voor de transmissie van lichtgolven. 
Videobeelden en gegevens worden gedigitaliseerd en getransformeerd in een serie 
lichtpulsen. Het gebruik van optische kabels voor video- en gegevenstransmissie biedt 
verschillende voordelen boven het versturen van elektrische signalen via koperdraden. Ten 
eerste worden lichtpulsen niet beïnvloed door willekeurige straling in de omgeving, waardoor 
er veel minder fouten worden gemaakt. Optische kabels kunnen veel grotere afstanden 
overbruggen zonder dat er versterkers of signaalregeneratoren nodig zijn, en zij zijn veel 
veiliger doordat zij moeilijk kunnen worden doorboord, en doorboring van de kabel kan 
worden gedetecteerd. Optische kabels leveren daarnaast enorme bandbreedtes: elke 
glasvezel kan biljoenen bits per seconde verzenden. De twee belangrijkste types optische 
kabels zijn singlemode en multimode. Singlemode-glasvezel wordt gebruikt als lange 
afstanden moeten worden overbrugd, doorgaans meer dan 2 km (zie Singlemode). Multimode 
wordt in het algemeen gebruikt om kleinere afstanden te overbruggen, zoals binnen in 
gebouwen of op kleine campussen (zie Multimode).

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Een communicatieprotocol dat twee datatransportmethoden biedt. TCP is een connectie-
gebaseerd protocol dat ervoor zorgt dat gegevens intact en volledig aankomen. UDP is een 
verbindingsloos protocol van optimale kwaliteit dat gewoon pakketten verstuurt. UDP wordt 
vooral gebruikt voor het streamen van media, terwijl TCP wordt gebruikt als foutloze 
aflevering vereist is.

Tri-streaming Een coderingstechnologie van Bosch waarbij gelijktijdig twee afzonderlijke MPEG-4-
videostreams en één MJPEG stream worden gegenereerd. Dankzij deze geavanceerde 
streaming-functie kan de gebruiker het weergeven en opnemen van livebeelden onafhankelijk 
afstemmen op de specifieke vereisten van de locatie en het bedrijf.

U

UTP De UTP-kabel is een variant van de twisted pair-kabel en is niet afgeschermd. De draden in een 
twisted pair-kabel zijn om elkaar gevlochten om interferentie met de andere twisted pairs in 
de kabel te voorkomen. UTP is het belangrijkste type kabel voor gebruik bij telefoons en de 
meest gebruikte netwerkkabel.
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Verschillende protocollen
Een protocol is een conventie of standaard die de verbinding, communicatie en 
gegevenstransmissie tussen twee apparaten regelt of mogelijk maakt. In PTZ-camera's zoals 
de AutoDome heeft het protocol betrekking op de standaard die wordt gebruikt om de draai-, 
kantel- en zoomwerking (PTZ) van de camera te regelen. Aangezien de PTZ-protocollen van 
elke fabrikant van dome-camera's uniek zijn, is ondersteuning van verschillende protocollen 
nodig om domesystemen van derden te ondersteunen. AutoDome-camera's ondersteunen de 
protocollen "D" en "P" van Pelco, en het eigen BiPhase-protocol (zie BiPhase).

Videobewegingsdetectie
Een algoritme voor bewegingsdetectie waarin de camera het huidige beeld met een 
referentiebeeld vergelijkt en het aantal pixels telt (zie Pixel) dat tussen de twee beelden is 
gewijzigd. Er wordt een alarm geactiveerd als het aantal pixelwijzigingen een door de 
gebruiker geconfigureerde drempel overschrijdt.

Virtuele maskering Een unieke technologie van Bosch waarmee “onzichtbare” gebieden voor maskering van 
bewegingen kunnen worden gecreëerd. Deze onzichtbare maskers zijn vergelijkbaar met 
privacy-zones, maar alleen de AutoTrack II van de AutoDome en de videobewegingsdetectie-
algoritmen kunnen ze waarnemen. Hierdoor kan de AutoDome gebieden met ongewenste 
bewegingen negeren.

VMD Zie Videobewegingsdetectie.

Voorgeprogrammeerde ronde
Een combinatie van een reeks vooraf ingestelde opnamen zodat een voorgeprogrammeerde 
ronde van het surveillancegebied van een AutoDome-camera kan worden gemaakt.

Voorinstelling Een vooraf ingestelde en opgeslagen combinatie van de PTZ-posities die kan worden gebruikt 
om een bepaalde scène opnieuw op te roepen. Deze optie wordt ook wel Preset Shot 
genoemd.

X

XF-Dynamic Een zeer nauwkeurige 15-bits digitale signaalbewerkingstechnologie van Bosch als uitbreiding 

van de dynamische reeks DinionXF-camera's om details in de gedeelten van de scène waar veel 
of weinig licht is, optimaal vast te leggen. Hierdoor wordt de zichtbare informatie in het beeld 
gemaximaliseerd.

Z

Zoom Wijziging van de effectieve brandpuntsafstand teneinde het beeldgebied te vullen met 
verschillende scènes. U kunt optisch zoomen, waarbij het objectief wordt aangepast, of 
digitaal zoomen, waarbij een deel van de geselecteerde weergave elektronisch wordt vergroot.
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