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1 Rozpoczęcie pracy
Zainstalować i okablować kamerę AutoDome zgodnie z instrukcją instalacji modułowej kamery 
AutoDome. Typowy system składa się z klawiatury, krosownicy wizyjnej, monitora oraz 
odpowiedniego okablowania. Więcej informacji o instalacji oraz konfiguracji poszczególnych 
komponentów systemu znajduje się w instrukcji obsługi urządzeń.

1.1 Włączanie zasilania
Po włączeniu kamery AutoDome następuje 10-sekundowa pauza, po której urządzenie 
wykonuje procedurę naprowadzania. Podczas procedury naprowadzania kamera obraca się w 
lewo i w prawo, a następnie wychyla w górę i w dół. Wykonywana jest również regulacja 
ostrości. Cała procedura trwa ok. 40 sekund, po których wyświetlany jest ekran powitalny.

Illustracja 1.1 Przykładowy ekran powitalny kamery VG4

Na ekranie powitalnym pokazywany jest typ kamery AutoDome, zainstalowane kamery, wersje 
oprogramowania układowego oraz bieżący adres IP (jeśli kamera AutoDome zawiera moduł 
komunikacji IP). Litera (P) po prawej stronie serii kamery AutoDome informuje, że kamera 
AutoDome jest wyposażona w moduły opcjonalne, pozwalające na utrzymywanie w jej wnętrzu 
zwiększonego ciśnienia.

1.2 Konfiguracja sterowania kamerą AutoDome
Najczęściej stosowane metody sterowania kamerami AutoDome są następujące:
– Za pomocą klawiatury i menu ekranowego (OSD). Jest to metoda najpopularniejsza i to 

ona zostanie opisana w niniejszej instrukcji.
– Za pomocą oprogramowania AutoDome Configuration Tool na komputerze z protokołem 

komunikacyjnym Bilinx lub RS-232/485. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w 
instrukcji obsługi oprogramowania CTFID.

– Za pomocą komputerowego graficznego interfejsu użytkownika (GUI), na przykład 
oprogramowania DiBos 8 firmy Bosch. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w 
instrukcji obsługi oprogramowania DiBos 8.

– Za pomocą interfejsu sieciowego IP firmy Bosch, stanowiącego część modułu 
komunikacyjnego IP.
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1.2.1 Podstawowa obsługa za pomocą klawiatury
W poniższych tabelach zestawiono podstawowe operacje, które można wykonać za pomocą 
standardowej klawiatury, oraz funkcje sterowania kamerami AutoDome.

Tabela 1.1 Typowe funkcje klawiatury

Tabela 1.2 Typowe funkcje sterowania kamerą AutoDome

Typowe 
elementy 
sterujące 
klawiatury

Funkcja

Klawisze 
funkcyjne

Służą do wyboru określonego ustawienia.

Klawisze 
numeryczne

Służą do wprowadzania cyfr od 0 do 9.

Klawisz Camera Służy do wyboru numeru kamery.

Klawisz Enter Służy do zatwierdzania wyboru.

Klawisz Focus Służy do ustawiania ostrości obiektywu lub wyboru pozycji menu 
w trybie menu ekranowego (OSD).

Klawisz Iris Służy do ustawiania przysłony w obiektywie lub wyboru pozycji 
menu w trybie menu ekranowego (OSD).

Diody LED 
klawiszy

Wskazują aktywny klawisz.

Ekran LCD Wyświetla bieżący status.

Joystick Regulacja obrotu/pochylenia/zoomu (PTZ) kamery AutoDome

Czynność wykonywana 
przez kamerę

Sposób sterowania

Obrót w lewo i w prawo Przesunąć joystick w lewo lub w prawo.

Pochylenie w górę i w dół Przesunąć joystick do przodu lub do tyłu.

Przybliżenie Obrócić joystick w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

Oddalenie Obrócić joystick w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
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1.2.2 Polecenia klawiaturowe
Polecenie klawiaturowe składa się z określonej sekwencji trzech elementów: 1) klawisz 
funkcyjny + 2) klawisz numeryczny (lub klawisze numeryczne) + 3) klawisz Enter.
– W zależności od typu klawiatury, klawisze funkcyjne są oznaczone w sposób następujący:

ON lub AUX ON

OFF lub AUX OFF

SET lub SET SHOT

SHOT lub SHOW SHOT

– Oznaczenia liczbowe poleceń sterujących zawierają się w przedziale 1-999. Pełną listę 
poleceń klawiaturowych można znaleźć w rozdziale 6: Polecenia klawiaturowe według 
numeru.

– Klawisz Enter może być również oznaczony symbolem 8.
Na przykład polecenie klawiaturowe powodujące ciągły obrót kamery AutoDome o 360 stopni 
ma postać:
ON-1-ENTER(nacisnąć kolejno: klawisz ON, klawisz numeryczny 1 i klawisz ENTER). 

1.3 Ustawianie adresu kamery
Po włączeniu kamery AutoDome i zakończeniu procedury naprowadzania należy ustawić adres 
kamery. Można także ustawić hasło i zmienić niektóre ustawienia domyślne urządzenia.

1.3.1 FastAddress 
Funkcja FastAddress kamery AutoDome służy do ustawienia lub zmiany adresu kamery za 
pomocą klawiatury i menu ekranowego.
Dostępne są trzy polecenia FastAddress:
– ON-999-ENTER: Wyświetla i programuje wszystkie kamery w systemie, które nie mają 

przypisanych adresów.

– ON-998-ENTER: Wyświetla i programuje wszystkie kamery w systemie, które mają lub nie 
mają przypisanych adresów.

– ON-997-ENTER: Wyświetla aktualne adresy wszystkich kamer w systemie jednocześnie.

UWAGA! W tej instrukcji stosowane są oznaczenia ON, OFF, SET oraz SHOT. Informacje o 
właściwych oznaczeniach klawiszy można znaleźć w instrukcji obsługi klawiatury.

UWAGA! Adresu kamery nie trzeba ustawiać w przypadku korzystania z protokołu 
komunikacyjnego Bilinx lub Ethernet. Informacje o konfiguracji kamery AutoDome pod kątem 
współpracy z protokołem Bilinx lub Ethernet można znaleźć w instrukcji instalacji kamer 
AutoDome.

UWAGA! Na powyższe polecenie reaguje także kamera, której numer został ustawiony w 
klawiaturze, nawet jeśli ma przypisany adres.
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Ustawianie adresu kamery bez przypisanego adresu:
1. Wybrać numer kamery, której ma zostać przypisany adres, za pomocą funkcji 

FastAddress. System wyświetli numer kamery na klawiaturze oraz obraz z tej kamery na 
odpowiednim monitorze. 

2. Nacisnąć kolejno #-ENTER (gdzie # jest numerem kamery bez adresu).
3. Nacisnąć kolejno ON-999-ENTER. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie listy kamer, 

którym nie przypisano adresów.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora. Po zakończeniu 

działania funkcji FastAddress na ekranie wyświetlane jest potwierdzenie.

Zmiana lub kasowanie poprzedniego adresu kamery:
1. Wybrać numer kamery, której ma zostać przypisany adres, za pomocą funkcji 

FastAddress. System wyświetli numer kamery na klawiaturze oraz obraz z tej kamery na 
odpowiednim monitorze. 

2. Nacisnąć kolejno #-ENTER (gdzie # jest numerem kamery z przypisanym adresem).
3. Nacisnąć kolejno ON-998-ENTER. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie listy wszystkich 

kamer w systemie, niezależnie od tego, czy posiadają one przypisany adres, czy nie.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu działania 

funkcji FastAddress na ekranie wyświetlane jest potwierdzenie.

1.4 Ustawianie haseł
Hasła służą do zabezpieczania przed dostępem do zablokowanych poleceń. Z 
niezablokowanych poleceń może korzystać każdy użytkownik. Hasła składają się z czterech 
cyfr.

1.4.1 Hasła specjalne

Ustawianie lub zmiana hasła (zablokowane polecenie):
1. Aby wyłączyć blokadę poleceń, nacisnąć kolejno OFF-90-ENTER.
2. Aby uzyskać dostęp do menu haseł, nacisnąć kolejno SET-802-ENTER.
3. Aby wybrać numer, przesunąć joystick w górę lub w dół. Aby przejść do następnej 

pozycji, przesunąć joystick w prawo.
4. Wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie i zapisać hasło. Na ekranie zostanie 

wyświetlone potwierdzenie.

UWAGA! Adres FastAddress jest zapisany w pamięci nieulotnej i nie zmienia się po 
wyłączeniu zasilania lub przywróceniu ustawień domyślnych.

Hasło Poziom zabezpieczenia

0000 
(domyślne)

Włącza zabezpieczenia. Od tej pory uruchomienie zablokowanego 
polecenia wymaga wprowadzenia polecenia odblokowującego OFF-
90-ENTER.

9999 Wyłącza wszystkie zabezpieczenia i umożliwia użytkownikom dostęp 
do zablokowanych poleceń.
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2 Poruszanie się po menu ekranowym
Do programowania kamery AutoDome służy menu ekranowe (OSD). Aby uzyskać dostęp do 
menu OSD, należy otworzyć główne Menu ustawień.
O ile nie określono inaczej, elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami 
domyślnymi.

2.1 Menu ustawień
Z głównego Menu ustawień można uzyskać dostęp do wszystkich programowalnych ustawień 
kamery AutoDome. Jest to menu zablokowane; aby móc z niego korzystać, trzeba wyłączyć 
blokadę poleceń.

Otwieranie zablokowanego głównego Menu ustawień:
1. Aby wyłączyć blokadę poleceń, nacisnąć kolejno OFF-90-ENTER.
2. Nacisnąć kolejno ON-46-ENTER, aby przejść do menu głównego.
3. Za pomocą joysticka zaznaczyć żądany element menu.
4. Nacisnąć klawisz Focus/Iris, aby otworzyć menu.
5. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Opcje Menu ustawień:

UWAGA! Po upływie 4,5 minuty bezczynności menu wyłącza się automatycznie bez 
ostrzeżenia. Niektóre niezapisane zmiany ustawień wprowadzone w tym menu mogą zostać 
utracone.

UWAGA! Na ekranie widoczne są tylko te elementy menu, które mają zastosowanie do 
zainstalowanej serii kamer AutoDome. Po menu można się poruszać, korzystając z joysticka. 
Do wyboru elementów służą klawisze Focus/Iris.

Menu ustawień

Powrót...
Ustawienia kamery
Ustawienia obiektywu
Ustawienia PTZ
Ustawienia wyświetlania
Ustawienia komunikacji
Ustawienia alarmu
Język
Zaawansowane
Diagnostyka

Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis

Zakończ Wyjście z bieżącego menu.

Ustawienia 
kamery

Dostęp do regulowanych ustawień kamery, takich jak balans bieli, 
wzmocnienie, ostrość, synchronizacja, blokada linii, tło, migawka i tryb 
nocny.

Ustawienia 
obiektywu

Dostęp do regulowanych ustawień obiektywu, takich jak ostrość, 
przysłona, prędkość zoomu i zoom cyfrowy.
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2.2 Menu Ustawienia kamery
Menu Ustawienia kamery zapewnia dostęp do regulowanych ustawień kamery. Elementy 
menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Ustawienia PTZ Dostęp do regulowanych ustawień obrotu, pochylenia i zoomu (PTZ), 
takich jak automatyczny obrót, trasy kamery, prędkość funkcji PTZ, okres 
bezczynności, AutoPivot oraz limity pochyleń.

Ustawienia 
wyświetlania

Dostęp do regulowanych ustawień wyświetlania, takich jak wyświetlanie 
na ekranie, wygaszanie sektorów i maskowanie stref prywatności.

Ustawienia 
komunikacji

Dostęp do ustawień komunikacji, takich jak AutoBaud i Bilinx.

Ustawienia 
alarmu

Dostęp do ustawień alarmowania, takich jak wejścia, wyjścia i reguły 
(niedostępne w modelach serii 200).

Język Wyświetla dostępne wersje językowe.

Zaawansowane Dostęp do zaawansowanych funkcji menu, takich jak stabilizacja, czułość 
funkcji AutoTrack, wysokość kamery i maski wirtualne (tylko modele serii 
500i).

Diagnostyka Wyświetlenie stanu zdarzeń diagnostycznych.

Menu Opis

UWAGA! Aby z dowolnego miejsca bieżącego menu wykonać polecenie Zamknij menu, użyć 
klawisza Zoom.

Ustawienia kamery

Powrót...
* Bal. bieli: ZEWN. ATW
* Regulacja wzmocnienia: AUTO
* Maks. poziom wzmocnienia: 6 (4**)
* Ostrość 12
* Tryb synch: Wewnętrzna
* Opóźnienie fazy: 0
* Kompensacja tła: OFF
* WDR OFF
* Czas otwarcia migawki: Auto SensUP
* Migawka: 1/60
* Auto SensUP maks.: 15x
* Tryb nocny: AUTO
* Kolorowy tryb nocny: OFF
* Próg trybu nocnego: 55
* Wstępna komp. 1

Przywróć ustaw. fab.
* = Ustawienia fabryczne
** = Tylko kamera WDR

Ostrość / Przysłona: Wybór
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Opcje menu Ustawienia kamery:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Wyjście z bieżącego 
menu.

Balans bieli: Pozwala zachować 
prawidłowe 
odwzorowanie kolorów 
przy zmianach 
temperatury barw 
filmowanej sceny, na 
przykład z oświetlenia 
naturalnego na 
fluorescencyjne.

Rozszerzone ATW: Regulacja 
kolorów kamery w rozszerzonym 
zakresie.
ATW: Ciągła regulacja kolorów 
kamery.
Wewnętrzny B.B.: Optymalizacja 
koloru pod kątem zastosowań w 
pomieszczeniach.
Zewnętrzny B.B.: Optymalizacja 
koloru pod kątem zastosowań na 
zewnątrz pomieszczeń.
AWB st. poz.: Zatwierdzenie 
ustawień kolorów w kamerze dla 
bieżącej sceny.

Rozszerzo
ne ATW

Kontrola 
wzmocnienia

Elektroniczne 
rozjaśnianie 
ciemniejszych scen, w 
których może 
występować zwiększona 
ziarnistość. 

Auto lub WYŁ. AUTO

Maks. Poziom 
wzmocnienia

Maksymalny poziom 
wzmocnienia, jaki można 
uzyskać przy ustawieniu 
AUTO. 

Regulacja w zakresie: – (1 do 6) +
(1=8 db, 2=12 db, 3=16 db, 4=20 
db, 5=24 db, 6=28 db)

6
(4 w 
kamerze 
36X)

Ostrość Regulacja ostrości 
obrazu. 

Regulacja w zakresie: – (1 do 16) + 12

Tryb 
synchronizacji

Sposób synchronizacji 
kamery. 

WEWNETRZNA: Synchronizacja 
kamery według wewnętrznego 
kryształu. Ustawienie to jest 
zalecane w przypadku zakłóceń 
linii zasilającej.
SIEC. ZASIL.: Synchronizacja 
kamery siecią zasilającą AC. To 
ustawienie pozwala wyeliminować 
„przewijanie” obrazu w systemach 
wielokamerowych.

WEWNETR
ZNA

Opóźnienie 
synchr. siec. 
zasil.

Optymalizacja trybu 
SIEC. ZASIL. w sposób 
eliminujący „przewijanie” 
obrazu przy zasilaniu 
wielofazowym. 

Regulacja w zakresie: 
– (0º do 359º) +

0º
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Komp. tła Polepszenie jakości 
obrazu przy silnym 
poziomie podświetlenia 
tła. 

WŁ. lub WYŁ. OFF

WDR Włączenie lub 
wyłączenie funkcji 
szerokiego zakresu 
dynamiki.

WŁ. lub WYŁ. OFF

Czas otwarcia 
migawki:

Włączenie lub 
wyłączenie funkcji Auto 
SensUP.

Auto SensUP lub WYŁ. Auto 
SensUP

Migawka Reguluje czas otwarcia 
migawki elektronicznej 
(AES). 

Regulacja w zakresie: 
– (60 na lewym końcu skali do 1/
10000) +

1/60 
sekundy 
(NTSC) lub 
1/50 
sekundy 
(PAL)

Auto SensUP 
maks.

Limit czułości w 
przypadku wyboru 
ustawienia Auto SensUP 
jako trybu migawki. 

15x, 7,5x, 4x lub 2x 15x

Tryb nocny 
(tylko modele 
dualne dzień/
noc)

Wybór trybu nocnego 
(monochromatycznego), 
zapewniającego lepsze 
doświetlenie ciemnych 
scen. 

WŁ., WYŁ. lub AUTO AUTO

Kolorowy tryb 
nocny
(tylko modele 
dualne dzień/
noc)

Określenie, czy obsługa 
koloru pozostaje 
włączona w trybie 
nocnym. 

WŁ. lub WYŁ. WYŁ.

Próg trybu 
nocnego
(tylko modele 
dualne dzień/
noc) 

Regulacja poziomu 
oświetlenia, przy którym 
kamera automatycznie 
opuszcza Tryb nocny 
(monochromatyczny). 

Regulacja w zakresie:
– (10 do 55) +
(w odstępach co 5)
10 to wcześniej, 55 to później

55

Wstępna komp.
(nie dotyczy 
modeli kamer 
sieciowych 
AutoDome)

Silniejsze wzmocnienie 
sygnału wideo w celu 
zrekompensowania 
negatywnego wpływu 
dłuższych kabli. 

Regulacja w zakresie: – (1 do 10)+ 1

Przywróć 
ustaw. fab.

Przywrócenie 
domyślnych ustawień 
(dotyczy wyłącznie 
bieżącego menu).

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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2.3 Ustawienia obiektywu
Menu Ustawienia obiektywu zapewnia dostęp do regulowanych ustawień obiektywu. 
Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Opcje menu Ustawienia obiektywu:

Ustawienia obiektywu

Powrót...
* Autom. ostrość: PO ZATRZYM.:
* Autom. przysł.: CIĄGŁA
* Poziom autom. przysłony: 8
* Prędkość ostrości: 2
* Prędkość przysłony: 5
* Maks. prędkość zoomu: SZYBKO
* Zoom cyfrowy: WŁ.

Przywróć ustaw. fab.

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

Autom. 
ostrość

Automatyczne 
ustawianie ostrości 
na obiekcie 
znajdującym się w 
środku pola widzenia 
kamery.

CIĄGŁA: Automatyczna regulacja ostrości 
jest stale aktywna, nawet podczas ruchu 
kamery.
RĘCZNA: Automatyczna regulacja 
ostrości nie jest aktywna, ostrość trzeba 
ustawiać ręcznie.
PO ZATRZYM.: Kamera aktywuje 
automatyczną regulację ostrości z chwilą 
zatrzymania po wykonanym ruchu. Po 
nastawieniu ostrości funkcja pozostaje 
nieaktywna do momentu ponownego 
wykonania ruchu przez kamerę.

PO 
ZATRZYM.:

Autom. 
przysł.

Automatyczna 
regulacja ustawienia 
odpowiednio do 
warunków 
oświetleniowych.

RĘCZNA: Przysłonę trzeba ustawiać 
ręcznie.
CIĄGŁA: Automatyczne ustawianie 
przysłony jest stale aktywne.

CIĄGŁA

Poziom 
autom. 
przysłony

Ograniczenie zakresu 
przysłony w celu 
uzyskania lepszego 
naświetlenia. 

Regulacja w zakresie: – (1 do 15) + 8

Prędkość 
ostrości

Prędkość ostrzenia 
przy ręcznym 
ustawianiu ostrości.

Regulacja w zakresie: – (1 do 8) + 2
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2.4 Menu Ustawienia PTZ
Menu PTZ zapewnia dostęp do regulowanych ustawień obrotu, pochylenia i zoomu. Elementy 
menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Prędkość 
przysłony

Prędkość regulacji 
przy ręcznym 
ustawianiu przysłony.

Regulacja w zakresie: – (1 do 10) + 5

Maks. 
prędkość 
zoomu 

Prędkość ręcznej 
regulacji ostrości.

WOLNO, ŚREDNIO lub SZYBKO SZYBKO

Zoom 
cyfrowy 
(funkcja 
niedostępna 
w modelach 
serii 200)

Włączenie zoomu 
cyfrowego.

WYŁ. lub WŁ. WŁ.

Przywróć 
ustaw. fab.

Przywrócenie 
domyślnych ustawień 
bieżącego menu.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Ustawienia PTZ

Powrót...
* AutoPan: 30 stopni/sek
* Okres trasy 1: 5 s
* Okres trasy 2: 5 s
* Stała prędkość PTZ: 4
* Bezczynność: WYŁ.
* Okres bezczyn. 2 min
* AutoPivot: WŁ.
* Orientacja AutoDome NORMALNY
* Zamrożenie obrazu w prepozycji WŁ.

Limit wychylenia w górę
Przywróć ustaw. fab.

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór
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Opcje Menu PTZ:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Wyjście z bieżącego 
menu.

AutoPan Regulacja prędkości 
kamery podczas operacji 
automatycznego obrotu i 
automatycznego 
skanowania. 

Regulacja w zakresie: 
– (1º/s do 60º/s) +

30 st./s

Okres trasy 1 Czas oczekiwania przed 
przejściem do następnego 
segmentu trasy. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

5 s

Okres trasy 2 
(funkcja 
niedostępna w 
modelach serii 
200)

Czas oczekiwania przed 
przejściem do następnego 
segmentu trasy. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

5 s

Stała prędkość 
PTZ

Prędkość obrotu i 
pochylenia przy 
zastosowaniu kontrolera 
stałej prędkości.

Regulacja w zakresie: 
– (1 do 15) +

4

Bezczynność Określenie trybu, do 
którego przechodzi 
kamera AutoDome po 
okresie ustawionym dla 
okresu bezczynności. 

Scena 1: kamera powraca do 
położenia zaprogramowanego 1.
Poprz. polecenie: Powrót do 
poprzedniej czynności, np. 
polecenia klawiaturowego 1, 2, 7, 
8, 50 lub 52.
WYŁ.: Stałe nakierowanie na 
bieżącą scenę.

WYŁ.

Okres 
bezczynności

Określa czas 
bezczynności, po którym 
ma nastąpić wykonanie 
powyższego działania. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

2 min

AutoPivot Automatyczny obrót 
kamery o 180º podczas 
śledzenia obiektu 
przemieszczającego się 
bezpośrednio pod 
kamerą. 

WYŁ. lub WŁ. WŁ.

OrientacjaAuto
Dome (funkcja 
niedostępna w 
kamerze 
kolorowej 18x)

Automatyczny obrót 
obrazu o 180º. 

ODWROTNY lub NORMALNY NORMALN
Y
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2.5 Menu Ustawienia wyświetlania
Zapewnia dostęp do regulowanych ustawień wyświetlania. Elementy menu oznaczone 
gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Zatrzymanie 
obrazu w 
prepozycji 
(funkcja 
niedostępna w 
kamerze 
kolorowej 18x)

Zatrzymanie obrazu 
zapisanego na 
zaprogramowanej pozycji 
podczas przechodzenia 
do innej pozycji. 

WYŁ. lub WŁ. WŁ.

Limit 
wychylenia w 
górę

Ustawienie limitu 
wychylenia kamery w 
górę.

Za pomocą joysticka wybrać 
odpowiednią pozycję kamery.

Przywróć 
ustaw. fab.

Przywrócenie domyślnych 
ustawień tylko bieżącego 
menu.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Ustawienia wyświetlania

Powrót...
* Nazwa OSD: CZASOWE 
* Kamera OSD: WŁ.

Regulacja obrazu:
Maskowanie sektorów
Maskowanie stref pryw.
Przywróć ustaw. fab.

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór



System obsługi kamery modułowej 
AutoDome VG4

 Poruszanie się po menu ekranowym | pl 13

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

Opcje menu Ustawienia wyświetlania:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

Nazwa 
OSD

Sposób wyświetlania na 
ekranie nazw sektorów 
lub ujęć. 

WYŁ.: Nazwy są ukryte.
WŁ.: Nazwy są wyświetlane przez cały 
czas.
CZASOWE: Nazwy są wyświetlane przez 
kilka sekund, po czym znikają z ekranu.

CZASOWE

Menu 
OSD 
kamery

Sposób wyświetlania na 
ekranie informacji 
dotyczących funkcji 
kamery, takich jak zoom 
cyfrowy, otwarcie/
zamknięcie przysłony, 
ostrość daleko/blisko.

WYŁ. lub WŁ. WŁ.

Regulacja 
obrazu

Regulacja jasności oraz 
pozycji tekstu w pionie na 
ekranie.

Powrót: Wyjście z bieżącego menu.
Góra: Przesunięcie nazwy w górę.
Dół: Przesunięcie nazwy w dół.
Jaśniej: Rozjaśnienie tekstu 
wyświetlanego na ekranie.
Ciemniej: Przyciemnienie tekstu 
wyświetlanego na ekranie.

Maskowa
nie 
sektorów 
(funkcja 
niedostęp
na w 
modelach 
serii 200)

Wygaszanie wskazanych 
sektorów obrazu wideo. 
Można wybrać sektory od 
1 do 16. Postępować 
zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na 
ekranie.

Powrót: Wyjście z bieżącego menu.
Strefa (1-16): Aby wygasić lub 
przywrócić wyświetlanie sektora, 
nacisnąć klawisz Focus/Iris.

Maskowa
nie stref 
pryw. 
(niedostę
pne w 
modelach 
serii 200)

Maskowanie obszarów, 
które nie powinny być 
filmowane. Można 
zdefiniować do 24 masek 
stref prywatności, przy 
czym dla jednej sceny 
można ich zdefiniować 
maksymalnie osiem (8).

Powrót: Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu.
Maska: 1-24 maskowanych obszarów. 
Aby ustawić maskę, należy postępować 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. Patrz punkt 7.4 Maskowanie 
obszarów prywatnych (tylko modele 
serii 300 i 500i), strona 49.
Przywróć ustaw. fab.: Przywrócenie 
ustawień domyślnych tylko bieżącego 
menu.

Przywróć 
ustaw. 
fab.

Przywrócenie domyślnych 
ustawień tylko bieżącego 
menu.
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2.6 Menu Ustawienia komunikacji
Menu Ustawienia komunikacji zapewnia dostęp do ustawień prędkości transmisji oraz 
protokołu Bilinx. Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Dostępne opcje menu Ustawienia komunikacji:

Ustawienia komunikacji

Powrót...
* AutoBaud: WŁ.
* Prędkość transmisji 9600
* Bilinx: WŁ.

Przywróć ustaw. fab.

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu.

AutoBaud Włączanie funkcji wykrywania 
prędkości transmisji 
AutoBaud.

WŁ. lub WYŁ. 
WŁ.: automatyczny wybór 
prędkości transmisji z zakresu od 
2400 do 57 600.
(Uwaga: W przypadku przejścia z 
prędkości 2400 na 57 600 bodów 
należy najpierw ustawić kontroler 
na prędkość 19 200; pozwoli to 
funkcji AutoBaud wykryć większą 
prędkość transmisji).

WŁ.

Prędkość 
transmisji

Ręczne ustawienie prędkości 
transmisji przy wyłączonej 
funkcji AutoBaud.

Można wybrać jedną z 
następujących prędkości: 2400, 
4800, 9600, 19 200, 38 400 oraz 
57 600. Aby potwierdzić wybór, 
należy postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.

9600

Bilinx Włączenie komunikacji Bilinx.
(Funkcja dostępna tylko 
wtedy, gdy urządzenie nie jest 
podłączone do modułu 
interfejsu danych Bilinx).

WŁ. lub WYŁ. WŁ.

UWAGA! Protokół Bilinx nie jest dostępny w kamerach sieciowych.
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2.7 Ustawienia wej/wyj alarmu
Menu Ustawienia alarmu zapewnia dostęp do menu Ustawienia wej/wyj alarmu, z poziomu 
którego można określić parametry wejściowe i wyjściowe alarmów oraz skonfigurować reguły 
alarmów.
Pozycje menu oznaczone symbolem ‡ są dostępne wyłącznie w przypadku stosowania obudów 
ciśnieniowych VG4.

Opcje menu Ustawienia alarmu:

Ustawienia wej/wyj alarmu Ustaw. wejść

Powrót... Powrót...
Ustaw. wejść... 1. Wejście alarm. 1 N.C.S.

Wejście 
fizyczne 1-7

Ustaw. wyjść... 2. Wejście alarm. 2: N.O.S.
Ustaw. reguł... 3. Wejście alarm. 3: N.O.
Przywróć ustaw. fab. 4. Wejście alarm. 4: N.C.

5. Wejście alarm. 5: N.O.
6. Wejście alarm. 6: N.C.
7. Wejście alarm. 7: N.O.
8. Niskie ciśnienie‡
9. BRAK

Wyjście 
fizyczne 9-12

10. BRAK
11. BRAK
12. BRAK

Ostrość / Przysłona: Wybór typu
Ostrość / Przysłona: Wybór W lewo / W prawo: Wybór trybu

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu.

Ustaw. wejść Zdefiniowanie wejść fizycznych 
lub zdarzeń i poleceń, które 
mogą potem zostać 
wykorzystane w regule. 
Dostępnych jest dwanaście 
(12) wejść alarmów.

Wejścia 1-7 Określają typy wejść 
fizycznych. 

N.O.: Zwykle otwarty styk 
beznapięciowy.
N.C.: Zwykle zwarty styk 
beznapięciowy.
N.C.S.: Zwykle zwarty styk 
monitorowany.
N.O.S.: Zwykle otwarty styk 
monitorowany.

N.O.
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Niskie 
ciśnienie

Stałe, fizyczne wejście 
alarmowe, które służy do 
wykrywania spadku ciśnienia 
we wnętrzu obudowy 
ciśnieniowej VG4.

Wejścia 8-12 Definiowanie poleceń 
wejściowych, które mogą 
potem zostać wykorzystane w 
regule. Polecenia wejściowe 
można również dostosować za 
pomocą nieprzypisanych 
poleceń klawiaturowych. 

BRAK: Brak zdefiniowanego 
polecenia.
Wł. ster. klaw.: 
Programowanie 
standardowego lub 
niestandardowego polecenia 
klawiaturowego ON (1-99).
Wył. ster. klaw.: 
Programowanie 
standardowego lub 
niestandardowego polecenia 
klawiaturowego OFF (1-99).
Ujęcie: Programowanie 
wstępnie zdefiniowanego 
ujęcia lub sceny 1-99 (w 
modelach serii 200: 1-64).
AutoTrack: W przypadku 
wybrania opcji WŁ. 
automatycznie wyzwala alarm 
(tylko w modelach serii 500i).
Detekcja ruchu: W przypadku 
wybrania opcji WŁ. 
automatycznie wyzwala alarm 
(tylko w modelach serii 500i).

 BRAK

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

UWAGA! Wejścia alarmowe 1 i 2, o ile zostały zaprogramowane jako monitorowane, służą do 
wykrywania sabotażu (przerw lub zwarć w obwodzie alarmowym). Informacje o podłączeniach 
przewodów można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej AutoDome firmy Bosch.
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Menu Ustaw. wyjść

Opcje menu Ustaw. wyjść:

Ustaw. wyjść...

Powrót...
1. Wyjście alarm. 1 N.O. 1-4

Wyjścia2. Wyjście alarm. 2 N.O.
3. Wyjście alarm. 3 N.O. Wyjścia
4. Przekaz. alarm. N.O.
5. BRAK

5-12
Wyjścia poleceń

6. Wł. wyjście dodatkowe (Aux) 1
7. Wył. wyjście dodatkowe (Aux) 8
8. Ujęcie 99
9. OSD
10. Transmisja
11. BRAK
12. BRAK

Ostrość / Przysłona: Wybór typu
W lewo / W prawo: Wybór trybu

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

Ustaw. wyjść Zdefiniowanie wyjść 
fizycznych i poleceń 
klawiaturowych, które 
mogą następnie zostać 
wykorzystane w regule.

Wyjścia 1-3 Określają typy wyjść 
fizycznych. 

N.O.: Zwykle otwarty obwód
N.C.: Zwykle zamknięty obwód

N.O.
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Przekaz. 
alarm.

Stałe wyjście, które 
można wykorzystać w 
regule.

Wyjścia 5-12 Zdefiniowanie wyjścia w 
postaci polecenia w celu 
późniejszego 
wykorzystania w regule.

Wł. ster. klaw.: Polecenie 
klawiaturowe ON.
Wył. ster. klaw.: Polecenie 
klawiaturowe OFF.
Ujęcie: Przywołanie 
zaprogramowanego ujęcia.
OSD: Wyświetlanie informacji na 
ekranie.
Transmituj: Przesyłanie 
komunikatów zwrotnych (funkcja 
dostępna w połączeniach 
szeregowych RS-232 oraz 
połączeniach Bilinx i modelach 
sieciowych kamer AutoDome).
AutoTrack: Włączenie lub 
wyłączenie funkcji AutoTrack jako 
wyjścia (tylko w modelach serii 
500i).
BRAK: Brak zdefiniowanego 
polecenia.

BRAK
Dla wyjść 5 i 
6 wybrane 
ustawienia 
OSD i Ujęcie 
1

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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2.8 Menu Ustaw. reguł
W menu Ustaw. reguł można przejrzeć stan reguł oraz zdefiniować nowe, lub zmienić już 
zdefiniowane reguły. Domyślne ustawienie: Pusty.
Pozycje menu oznaczone symbolem ‡ są dostępne wyłącznie w przypadku stosowania obudów 
ciśnieniowych VG4.

Opcje menu Ustaw. reguł:

Wybór numeru reguły powoduje przejście do jej menu konfiguracji. W menu Reguła nr można 
skonfigurować regułę na podstawie wcześniej zdefiniowanych wejść i wyjść alarmów. Po 
skonfigurowaniu alarmu z uwzględnieniem prawidłowych wejść i wyjść, alarm można włączyć 
lub wyłączyć za pomocą jego menu konfiguracyjnego.

UWAGA! Można zaprogramować maksymalnie dwanaście reguł. Przed rozpoczęciem 
konfigurowania reguły należy zdefiniować wejścia i wyjścia. Instrukcje konfigurowania wejść i 
wyjść alarmów zawiera punkt 2.7 Ustawienia wejść/wyjść alarmowych, strona 17.

Ustaw. reguł... Reguła 1

Powrót... Powrót...
1. Reguła 1 Włączona Włączona TAK
2. Reguła 2 Wyłączona Wejście:
3. Reguła 3 Błędna Niskie ciśnienie‡
4. Reguła 4 Pusta BRAK
5. Reguła 5 Pusta BRAK
6. Reguła 6 Pusta BRAK
7. Reguła 7 Pusta Wyjście:
8. Reguła 8 Pusta OSD
9. Reguła 9 Pusta Ujęcie 2
10. Reguła 10 Pusta Przekaz. alarm. 2 s
11. Reguła 11 Pusty BRAK
12. Reguła 12 Pusty
4. Reguła 4 Pusty

W lewo / W prawo: Wybór czasu trwania
Ostrość / Przysłona: Wybór Ostrość / Przysłona: Wybór typu

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień 
i wyjście z menu.

Reguła 1-
12

Pozycje 
umożliwiające 
odczytanie stanu 
reguł (po prawej 
stronie menu). 
Reguła może 
przyjmować jeden z 
czterech stanów:

Włączona: Wejścia i wyjścia reguły są 
zdefiniowane prawidłowo, a reguła jest 
włączona.
Wyłączona: Wejścia i wyjścia reguły są 
zdefiniowane prawidłowo, ale reguła jest 
wyłączona.
Błędna: W regule nie określono wejścia lub 
wyjścia, albo jest ono nieprawidłowe.
Pusta: Dla tej reguły nie zdefiniowano wejść 
ani wyjść.

Pusta
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Opcje menu Reguła nr...:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

Włączona Włącza lub wyłącza 
regułę po zdefiniowaniu 
jej wejść oraz wyjść.

TAK włącza regułę, a NIE — 
wyłącza.

NIE

Wejście Przełącza między 
wejściami prawidłowo 
zdefiniowanymi w menu 
Ustawienia wej/wyj 
alarmu > Ustaw. wejść. 
Dla jednej reguły można 
zdefiniować maksymalnie 
cztery wejścia. 

Wejścia alarmowe 1 – 7 oraz 
wszelkie dodatkowe wejścia 
ustawione w menu Ustaw. wejść, w 
tym Wł. ster. klaw./Wył. ster. 
klaw. (1-99), Ujęcie, Niskie 
ciśnienie oraz BRAK. 

BRAK

Wyjście Przełącza między 
wyjściami prawidłowo 
zdefiniowanymi w menu 
Ustawienia wej/wyj 
alarmu > Ustaw. wyjść. 

 Wyjścia alarm. 1 – 3 oraz wszelkie 
dodatkowe wyjścia ustawione w 
menu Ustaw. wyjść, w tym 
Przekaźnik alarmowy., Wł. ster. 
klaw./Wył. ster. klaw. (1-99), 
Ujęcie, OSD, Transmituj oraz 
BRAK. 
Niektóre wyjścia, np. Wyjścia 
alarmowe 1-3, Przekaźnik 
alarmowy. oraz Wł. ster. klaw./
Wył. ster. klaw., można ustawić 
tak, aby były aktywne przez 
określony czas:
Sekundy: 1-5, 10, 15 lub 30
Minuty: 1-5 lub 10
Do potwierdzenia: Alarm jest 
aktywny do momentu jego 
potwierdzenia.
Zgodnie z: Alarm jest włączony 
dopóty, dopóki spełnione są 
warunki reguły.

BRAK

UWAGA! W jednej regule można zdefiniować do czterech zdarzeń wejść i wyjść. Reguła 
alarmu jest prawidłowa i może zostać włączona tylko wtedy, gdy każde wejście i każde wyjście 
jest prawidłowe.
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2.9 Menu Język
W menu Język znajduje się lista dostępnych wersji językowych menu ekranowego.

Opcje menu Język:

2.10 Menu Ustawienia zaawansowanych funkcji (dostępne tylko w 
modelach serii 500i)
Menu Zaawansowane umożliwia skonfigurowanie funkcji z grupy Ustawienia 
zaawansowanych funkcji, jak stabilizacja obrazu, czułość funkcji AutoTrack i wirtualne 
maskowanie. Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Język

Powrót...
Angielski
Hiszpański
Francuski
Niemiecki
Portugalski
Polski
Włoski
Holenderski

Ostrość / Przysłona: Zapisanie ustawień i wyjście z menu

Menu Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i wyjście z menu.

Wybierz język Możliwość wyboru wersji językowej, w której 
wyświetlane jest menu ekranowe.

Ustawienia zaawansowanych funkcji

Powrót...
* Stabilizacja WYŁ.
* Czułość AutoTrack Auto

Limit czasu AutoTrack WYŁ.
Okres limitu czasu AutoTrack 5 min

* Wysokość Kamery: 12
Wirtualne maskowanie...
Przywróć ustaw. fab.

Ostrość / Przysłona: Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu
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Opcje menu Ustawienia zaawansowanych funkcji:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Zapisanie ustawień i wyjście 
z menu.

Stabilizacja Włączanie stabilizacji obrazu 
wideo.

WYŁ.

Czułość 
AutoTrack 

Ustawienie poziomu czułości 
funkcji AutoTrack.

Regulacja w zakresie: -(Auto, 1 
do 20)+,
gdzie 1 oznacza największą 
czułość, a 20 najmniejszą. Przy 
ustawieniu Auto poziom 
czułości zmienia się w 
zależności od warunków 
oświetleniowych.

Auto

Limit czasu 
AutoTrack

Włączenie/wyłączenie 
funkcji limitu czasu 
AutoTrack.

Jeśli wybrano ustawienie WŁ., 
po przekroczeniu limitu 
czasowego funkcja AutoTrack 
wyłączy się, o ile śledzenie 
obejmuje obszar ograniczony 
(np. drzewo, flaga itp.).

WYŁ.

Okres limitu 
czasu 
AutoTrack

Przejście do menu 
ustawiania limitu czasu 
funkcji AutoTrack

Regulacja od 1 do 30 min w 
odstępach 30 s.

5 min

Wysokość 
kamery 

Definiowanie wysokości 
kamery na potrzeby funkcji 
AutoTrack.

Wartości z zakresu od 2,4 m 
do 30,7 m

3,6 m

Wirtualne 
maskowanie

Przejście do menu Wirtualna 
maska. Patrz punkt 
7.3 Wirtualne maskowanie 
(tylko modele serii 500i), 
strona 49.

Możliwość zdefiniowania do 
24 wirtualnych masek z 
wykorzystaniem pięciu 
punktów zakotwiczenia.

Przywróć 
ustaw. fab.

Przywrócenie domyślnych 
ustawień bieżącego menu.
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2.11 Menu Diagnostyka
Menu Diagnostyka zapewnia dostęp do narzędzi diagnostycznych i rejestru zdarzeń.

Zdarzeń diagnostycznych

Diagnostyka

Powrót...
Stan alarmu...
BIST...
Temp. wewn.: stop. F / stop. C
Zdarzenia wys. temp.: stop. F / stop. C
Najwyższa temp. stop. F / stop. C
Zdarzenia nisk. temp.: stop. F / stop. C
Najniższa temp: stop. F / stop. C
Dostęp do zabezpiecz.: 0
Dostęp do CTFID: 0
Zdarzeń naprowadzania: 0
Nieudanych naprowadzeń: 0
Restartów: 0
Zdarzeń niskiego napięcia: 0
Uruchomień: 0
Utraty syg. wideo: 0

Ostrość / Przysłona: Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu

Menu Opis Podmenu / Opis

Zakończ Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu.

Stan alarmu Przejście do menu Stan alarmu i 
wyświetlanie wartości wejść i wyjść 
w czasie rzeczywistym.

Wejścia alarmowe 1-7, Wyjścia 
alarmowe 1-3, Ciśnienie‡ oraz 
Przekaźnik alarmowy

BIST Przejście do menu Wbudowane 
autotesty. Potwierdzenie 
powoduje uruchomienie testów 
BIST, a następnie wyświetlenie 
wyników. 

TAK — uruchomienie testów 
BIST. NIE — wyjście z menu.
Zazwyczaj wyświetlane są 
następujące wyniki:
BIST
Powrót...
Data Flash: Powodzenie
Bilinx: Powodzenie
FPGA: Powodzenie
Cyfr. wej/wyj 1: Powodzenie
Cyfr. wej/wyj 2: Powodzenie
VCA: Powodzenie
Naprowadzanie: Powodzenie

Temp. wewn. Wyświetlenie aktualnej 
temperatury wewnątrz kopułki 
kamery.

Zdarzenia wys. 
temp.:

Wyświetlenie liczby przypadków, w 
których przekroczono próg 
wysokiej temperatury.
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Najwyższa temp. Wyświetlenie najwyższej 
odnotowanej temperatury.

Zdarzenia nisk. 
temp.:

Wyświetlenie liczby przypadków, w 
których przekroczono próg niskiej 
temperatury.

Najniższa temp. Wyświetlenie najniższej 
odnotowanej temperatury.

Dostęp do 
zabezpiecz.

Wyświetlenie liczby przypadków, w 
których odblokowano dostęp do 
funkcji zablokowanych.

Dostęp do CTFID Wyświetlenie liczby przypadków, w 
których korzystano z narzędzia 
Configuration Tool.

Zdarzeń 
naprowadzania

Wyświetlenie liczby procedur 
naprowadzania kamery AutoDome.

Nieudanych 
naprowadzeń

Wyświetlenie liczby nieudanych 
procedur naprowadzania kamery 
AutoDome.

Zdarzeń utraty 
pozycji wyj.:

Wyświetlenie liczby przypadków 
utrat pozycji wyjściowej przez 
kamerę AutoDome.

Pozycja wyjściowa 
OK

Informacja, czy bieżąca pozycja 
wyjściowa kamery AutoDome jest 
poprawna. Jeśli jest poprawna, 
wyświetlany jest komunikat TAK.

Zdarzeń restartów Wyświetlenie liczby restartów.

Zdarzeń niskiego 
napięcia:

Wyświetlenie liczby przypadków, w 
których napięcie spadło poniżej 
dopuszczalnej granicy.

Uruchomienia Wyświetlenie liczby uruchomień 
urządzenia.

Zdarzeń utraty syg. 
wiz.

Wyświetlenie liczby przypadków 
utraty sygnału wizyjnego.

Błąd komunikacji 
zewn.
(tylko moduły 
komunikacyjne IP)

Wyświetlenie liczby przypadków 
utraty wewnętrznej komunikacji z 
kontrolerem systemu przez moduł 
komunikacyjny IP.

Menu Opis Podmenu / Opis
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2.11.1 Podmenu Stan alarmu
W tym menu pokazywany jest stan wejść alarmowych, wyjść alarmowych i alarmu ciśnienia.
Pozycje menu oznaczone symbolem ‡ są dostępne wyłącznie w przypadku stosowania obudów 
ciśnieniowych VG4.

Alarm obudowy ciśnieniowej VG4
Menu ekranowe wyświetla migający alarm niskiego ciśnienia (*** NISKIE CIŚNIENIE ***), gdy 
ciśnienie we wnętrzu obudowy ciśnieniowej VG4 spadnie poniżej zalecanego poziomu. 
Nacisnąć na klawiaturze OFF-65-ENTER, aby potwierdzić alarm. System AutoDome zastępuje 
migający komunikat alarmowy stałym komunikatem „LP”. Komunikat „LP” pozostaje na menu 
ekranowym, aż ciśnienie we wnętrzu obudowy ciśnieniowej AutoDome wzrośnie powyżej 
zalecanego poziomu.

Stan alarmu

Powrót...
Wejście alarm. 1 Wysokie
Wejście alarm. 2: Wysokie
Wejście alarm. 3: Otwórz
Wejście alarm. 4: Otwórz
Wejście alarm. 5: Otwórz
Wejście alarm. 6: Otwórz
Wejście alarm. 7: Otwórz
Ciśnienie‡ OK
Wyjście alarm. 1 Otwórz

Ostrość / Przysłona: Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu

Menu Opis Opcje

Zakończ Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu.

Wejście alarmowe 
1...7

Wyświetla stan wejść 
alarmowych 1-7.

Wysokie
Niskie
Otwarty (zwykle otwarty)
Zwarty (zwykle zwarty)

Ciśnienie Wyświetla stan alarmu 
ciśnieniowego

OK: Ciśnienie w obudowie 
kamery AutoDome jest równe 
lub wyższe od zalecanego. 
Niskie: Ciśnienie w obudowie 
kamery AutoDome jest niższe od 
zalecanego. Informacje o 
podnoszeniu ciśnienia można 
znaleźć w instrukcji instalacji 
kamery modułowej AutoDome 
firmy Bosch.

Wyjście alarmowe Wyświetla stan wyjścia 
alarmowego.
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3 Często stosowane polecenia użytkownika kamery 
AutoDome (odblokowane)
W tym rozdziale opisano często stosowane polecenia klawiaturowe służące do sterowania 
kamerami Bosch. Pełną listę poleceń klawiaturowych można znaleźć w rozdziale 6 Polecenia 
klawiaturowe według numeru, strona 39. 

3.1 Ustawianie trybu automatycznego obrotu
W trybie AutoPan kamera AutoDome obraca się w promieniu 360 stopni albo w granicach 
zaprogramowanych przez użytkownika. Kamera AutoDome obraca się tak długo, aż użytkownik 
nie poruszy joystickiem.

Włączanie obracania w promieniu 360 stopni:
1. Nacisnąć kolejno ON-1-ENTER.
2. Aby przerwać obracanie kamery, poruszyć joystickiem.

Ustawianie limitów obrotu w lewo i w prawo:
1. Ustawić kamerę w pozycji startowej i nacisnąć kolejno SET-101-ENTER, aby ustawić limit 

obrotu w lewo.
2. Ustawić kamerę w pozycji końcowej i nacisnąć kolejno SET-102-ENTER, aby ustawić limit 

obrotu w prawo.

Uruchamianie automatycznego obracania między wyznaczonymi punktami granicznymi:
1. Nacisnąć kolejno ON-2-ENTER.
2. Aby przerwać obracanie kamery, poruszyć joystickiem.

3.2 Programowanie ujęć
Zaprogramowane ujęcia to zapisane w pamięci pozycje kamery. Zapisane ujęcie nosi nazwę 
sceny, stąd pojęcia UJĘCIE oraz SCENA są stosowane zamiennie.

Ustawianie ujęcia:
1. Ustawić kamerę w pozycji, która ma zostać zapisana.
2. Nacisnąć kolejno SHOT-#-ENTER, gdzie # jest liczbą z zakresu 1-99, określającą pozycję 

kamery (w przypadku kamery AutoDome serii 200: 1-64).

Podgląd ujęcia:
 Nacisnąć kolejno SHOT-#-ENTER, gdzie # jest numerem pozycji, której podgląd ma zostać 

wyświetlony.

Zapisanie lub usunięcie ujęcia:
1. Nacisnąć kolejno SET-100-ENTER. Spowoduje to otwarcie menu Zapisz/kasuj scenę.
2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora.

3.3 Konfigurowanie tras kamery 
Zaprogramowana trasa to seria zapisanych ujęć, między którymi kamera przechodzi 
automatycznie. 
W kamerach serii 200 jest dostępna jedna standardowa zaprogramowana trasa, podczas gdy 
w kamerach serii 300 i 500i dostępne są po dwie standardowe i dwie niestandardowe 
zaprogramowane trasy. Trasa 1 to standardowa trasa, w której kamera przechodzi kolejno do 
ujęć w takim porządku, w jakim zostały one ustawione. Trasa 2 to niestandardowa trasa, w 
której można zmienić kolejność ujęć przez wstawianie i usuwanie scen.
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Uruchamianie trasy kamery 1: (seria 200, 300 i 500i)
1. Zaprogramować serię ujęć w takiej kolejności, w jakiej ma przechodzić do nich kolejno 

kamera AutoDome.
2. Aby uruchomić trasę, nacisnąć kolejno ON-8-ENTER. Kamera przechodzi do kolejnych 

ujęć do momentu zatrzymania trasy przez użytkownika.

Zatrzymywanie trasy standardowej:
 Aby zatrzymać trasę dowolnego typu, nacisnąć kolejno OFF-8-ENTER lub poruszyć 

joystickiem.

Dodawanie lub usuwanie scen do trasy standardowej 1:
1. Nacisnąć kolejno SHOT-900-ENTER. Spowoduje to otwarcie menu Dodaj/usuń sceny.
2. Za pomocą klawiszy Focus/Iris dodać lub usunąć wybraną scenę trasy.

Uruchamianie trasy kamery 2: (tylko seria 300 i 500i)
 Aby uruchomić trasę, nacisnąć kolejno ON-7-ENTER. Kamera przechodzi do kolejnych 

ujęć w zdefiniowanej kolejności do momentu zatrzymania trasy przez użytkownika.

Edycja niestandardowej trasy 2:
1. Nacisnąć kolejno SET-900-ENTER. Spowoduje to otwarcie menu Dodaj/usuń.
2. Za pomocą klawiszy Focus/Iris dodać lub usunąć wybraną scenę trasy.

Zmiana czasu oczekiwania na „przystankach” trasy:
1. Nacisnąć kolejno ON-15-ENTER. Spowoduje to otwarcie menu Okres trasy.
2. Wybrać trasę (Trasa 1 lub Trasa 2) i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 

na ekranie.

3.4 Programowanie trybu pracy po okresie bezczynności
Kamerę AutoDome można zaprogramować tak, aby po pewnym okresie bezczynności 
automatycznie przechodziła do zadanego trybu pracy.

Przechodzenie do trybu bezczynności (polecenie zablokowane):
1. Aby wyłączyć blokadę poleceń, nacisnąć kolejno OFF-90-ENTER.
2. Nacisnąć kolejno ON-9-ENTER. Spowoduje to przejście do menu trybu Bezczynność. 
3. Wybrać jedną z następujących opcji:

– Powrót do sceny 1: Ustawia kamerę na pierwszej scenie zapisanej w pamięci.
– Przywołaj poprz. polecenie: Powoduje przejście do poprzedniego trybu działania, 

np. zaprogramowanej trasy.

3.5 Zarejestrowane trasy (tylko serie 300 i 500i)
W kamerach AutoDome serii 300 i 500i można zarejestrować maksymalnie dwie trasy. W 
przypadku trasy zarejestrowanej zapisywane są wszystkie sterowane ręcznie ruchy kamery 
wykonane podczas zapisywania, w tym stopień obrotu, wychylenie i zoom oraz inne zmiany 
ustawień.

Rejestrowanie trasy A:
1. Aby rozpocząć rejestrowanie, nacisnąć kolejno ON-100-ENTER.
2. Aby zatrzymać rejestrowanie trasy, nacisnąć kolejno OFF-100-ENTER.

Odtwarzanie zarejestrowanej trasy A:
1. Aby rozpocząć ciągłe odtwarzanie, nacisnąć kolejno ON-50-ENTER.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć kolejno OFF-50-ENTER lub poruszyć joystickiem.
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Rejestrowanie trasy B:
1. Aby rozpocząć rejestrowanie trasy, nacisnąć kolejno ON-101-ENTER.
2. Aby zatrzymać trasę, nacisnąć kolejno OFF-101-ENTER.

Odtwarzanie zarejestrowanej trasy B:
1. Aby rozpocząć ciągłe odtwarzanie, nacisnąć kolejno ON-52-ENTER.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć kolejno OFF-52-ENTER lub poruszyć joystickiem.
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4 Alternatywne protokoły sterowania
Kamery modułowe AutoDome VG4 pozwalają na wykorzystywanie trzech alternatywnych 
protokołów sterowania, umożliwiających użytkownikowi przesyłanie poleceń i otrzymywanie 
informacji do/od kamery AutoDome. Kamery AutoDome VG4 pozwalają na wykorzystywanie 
następujących protokołów:
– Pelco-P
– Pelco-D
– American Dynamics (AD) Manchester
– American Dynamics (AD) Sensormatic RS-422
Ustawienia fabryczne kamer AutoDome VG4 pozwalają na wykorzystywanie dwóch 
protokołów Pelco: Aby wykorzystywać protokoły AD Manchester lub AD Sensormatic RS-422, 
konieczne jest nabycie oddzielnego modułu. W tym module zawarte są instrukcje dotyczące 
instalacji dodatkowego sprzętu i dodatkowych menu ekranowych.

4.1 Ustawienia FastAddress z wykorzystaniem protokołów 
alternatywnych
Kamera AutoDome VG4 umożliwia korzystanie ze zdalnego adresowania przy użyciu funkcji 
FastAddress wprowadzanej z klawiatury. Ta funkcja wykorzystuje protokół alternatywny. 
Dzięki funkcji FastAddress można najpierw zainstalować wszystkie kamery, a następnie 
przydzielić im adresy przez system sterujący. Ponieważ ta funkcja nie wymaga obecności w 
miejscu instalacji kamery, ułatwia ona znacznie zmianę adresów w przyszłości.

4.1.1 Wykorzystywanie sterownika American Dynamics
Przed przydzieleniem każdej kamerze adresu FastAddress, wszystkie kamery będą poruszać 
się jednocześnie. Po przypisaniu niepowtarzalnego identyfikatora, polecenia wysyła i 
otrzymuje wyłącznie kamera, której przydzielono adres FastAddress. Podczas przydzielania 
adresu FastAddress należy koniecznie pamiętać, że niektóre systemy American Dynamics 
Manchester wykorzystują bloki adresowe od 1 do 64, podczas gdy systemy American 
Dynamics Sensormatic zazwyczaj wykorzystują bloki adresowe od 1 do 99. Oznacza to, że po 
wywołaniu przez sterownik / klawiaturę sygnału wizyjnego kamer o adresach powyżej 64 lub 
99, klawiatura / sterownik wysyła do kamery odmienny kod sterujący (tabele z przelicznikami 
zawarte są w Punkt A Dodatek: Przeliczanie adresów FastAddress, Strona 89). Przykładowo, 
używając adresu kamery 65, system American Dynamics Manchester wysyła sygnał do kamery 
z adresem 1, a system RS-422 Sensormatic, używając adresu kamery 100, również wysyła 
sygnał do kamery z adresem 1.
NIE JEST KONIECZNA zmiana tych numerów przy użyciu funkcji FastAddress firmy Bosch. 
Kamera automatycznie wykrywa adres przesyłany przez układ sterowania Sensormatic RS-422 
i dostosowuje się do niego.

Ustawianie adresu FastAddress za pomocą klawiatury AD Manchester lub AD Sensormatic 
RS-422
1. Przejść do menu ustawień kamery AutoDome, naciskając 66-Preset/Shot (dotyczy to 

większości klawiatur RS-422 AD/Sensormatic). Uwaga: W niektórych modelach klawiatur 
może być konieczne przejście do trybu PROGRAMMING przed wprowadzeniem tego 
polecenia.

2. Za pomocą joysticka zaznaczyć menu Blokada poleceń. Uwaga: Podczas pierwszej 
konfiguracji kamery VG4, funkcja Blokada poleceń zostaje ustawiona na WYŁ. na czas 
pierwszych dwóch minut pracy, a następnie jest zmieniana na WŁ.
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3. Nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS, aby wyłączyć funkcję Blokada poleceń. Przejść do 
menu FastAddress i nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS, aby otworzyć menu. Używając 
joysticka wprowadzić ponownie przypisany fabrycznie 6–cyfrowy niepowtarzalny 
identyfikator, wyświetlany dla danej kamery AutoDome VG4. Patrz następujące przykłady:

– Aby wybrać niepowtarzalny numer, przesunąć joystick w górę lub w dół. Aby przejść do 
następnej pozycji, przesunąć joystick w prawo.

Po zakończeniu operacji, wprowadzony numer musi pokrywać się z numerem wyświetlanym. 
Patrz następujące przykłady:

Menu ustawień

Powrót...
Blokada ster.: WYŁ.
Bosch Menu
Ustawienia kamery
Ustawienia PTZ
Edycja hasła
*FastAddress: Nie ustaw.
Wersja oprogramowania
Potwierdź i zresetuj alarm
Przywróć ustawienia

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Wprowadź FastAddress

FastAddress: Nie ustaw.
Unikatowy identyfikator: 200668

000000
r

Kontynuuj...
Powrót...

Joystick: Dopasuj Identyfikator

Wprowadź FastAddress

FastAddress: Nie ustaw.
Unikatowy identyfikator: 200668

200668
r

Kontynuuj...
Powrót...

Joystick: Dopasuj Identyfikator

UWAGA! Uwaga: Jeżeli użytkownik nie wprowadzi dokładnie unikatowego identyfikatora 
producenta, zgodnego z wyświetlanym na ekranie, funkcja FastAddress nie może zostać 
ustawiona i jedyną dostępną opcją jest wyjście z menu.
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4. Przesunąć joystick w prawo, aby podświetlić polecenie Kontynuuj. Następnie nacisnąć 
klawisz FOCUS lub IRIS.

5. Kamera AutoDome automatycznie odczytuje prawidłowy adres przesłany przez 
sterownik, wyświetlany jako Zapisz „##” jako FastAddress („##” jest zależne od 
używanego protokołu: 1-64 w przypadku AD/Manchester lub 1-99 w przypadku RS-422 
AD/Sensormatic). Zmiana wyświetlanego adresu NIE JEST MOŻLIWA. Dostępne są 
następujące opcje:

– Nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS, aby zapisać numer adresu FastAddress. Przesunąć 
joystick, aby podświetlić Kasuj bieżący FastAddress, a następnie nacisnąć klawisz FOCUS 
lub IRIS, aby skasować wszystkie dotychczas zapisane wartości adresu Fast Address. 
Przesunąć joystick, aby podświetlić polecenie Wyjdź bez zapisania zmian.

6. Menu ekranowe potwierdza, że kamera AutoDome VG4 zapisała adres FastAddress; 
następnie następuje powrót do menu głównego, gdzie wyświetlany jest nowy adres Fast 
Address. W celu wyjścia z menu przesunąć joystick, aby podświetlić polecenie WYJDŹ, a 
następnie nacisnąć przycisk OSTROŚĆ lub PRZYSŁONA.

Wprowadź FastAddress

FastAddress: Nie ustaw.
Unikatowy identyfikator: 200668

200668
r

Kontynuuj...
Powrót...

Joystick: Dopasuj Identyfikator

FastAddress

FastAddress: Nie ustaw.

Zapisz „##” jako FastAddress
Kasuj bieżący FastAddress
Wyjdź bez zapisania zmian

Ostrość / Przysłona: Wybór

Nowy Fast Address został zapisany
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4.1.2 Wykorzystywanie sterownika Pelco
Ten punkt zawiera instrukcje dotyczące przydzielania adresu FastAddress za pomocą 
klawiatury lub sterownika Pelco. 
– Kamera AutoDome z adresem 0 reaguje na polecenia wysyłane pod dowolny adres.
– Protokół Pelco-P działa w przedziale adresów 1-32.
– Protokół Pelco-D działa w przedziale adresów 1-254.

Przydzielanie adresu FastAddress przy użyciu klawiatury Pelco
1. Nacisnąć i przytrzymać klawisze 95-PRESET przez dwie sekundy, aby otworzyć menu 

ustawień Pelco.
2. Przesunąć joystick, aby wybrać menu Blokada poleceń.
3. Nacisnąć przycisk FOCUS lub IRIS, aby ustawić blokadę poleceń na Wył.
4. Przejść do menu FastAddress i nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS, aby otworzyć to menu.
5. Za pomocą joysticka wprowadzić niepowtarzalny identyfikator kamery AutoDome VG4.

– Aby wybrać numer, przesunąć joystick w górę lub w dół.
– Aby przejść do następnej pozycji, przesunąć joystick w prawo.

6. Przesunąć joystick w prawo, aby wybrać polecenie Kontynuuj. Następnie nacisnąć 
klawisz FOCUS lub IRIS.

7. Za pomocą klawiatury wprowadzić numer adresu FastAddress. Następnie nacisnąć 
przycisk Kamera.
Uwaga: Należy skasować przydzielony numer adresu FastAddress, aby móc go użyć w 
przypadku AutoDome VG4.

8. Przesunąć joystick w dół, a następnie z powrotem w górę, aby przydzielić numer adresu 
FastAddress.

9. Nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS, aby zapisać numer adresu FastAddress.
Menu ekranowe potwierdza, że kamera AutoDome VG4 zapisała numer adresu 
FastAddress.

Menu ustawień

Powrót...
Blokada ster.: WYŁ.
Bosch Menu
Ustawienia kamery
Ustawienia PTZ
Edycja hasła
*FastAddress: 3
Wersja oprogramowania
Potwierdź i zresetuj alarm
Przywróć ustawienia

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

UWAGA! Kamera AutoDome, której adres wcześniej skonfigurowano na wartość powyżej 32 
(górny limit dla protokołu Pelco-P) lub 254 (górny limit dla protokołu Pelco-D), może być 
używana bez zmiany adresu. Tym niemniej, nie mogą istnieć dwa (2) takie same adresy. Na 
przykład: 
Adresy Pelco-P powyżej 32 są interpretowane jak liczone od początku i powtarzane co 32 
(liczby 1, 33, 65, 97 oznaczają ten sam adres).
Adresy Pelco-D powyżej 254 są interpretowane jak liczone od początku i powtarzane co 254 
(liczby 1, 255, 509, 763 oznaczają ten sam adres).



System obsługi kamery modułowej 
AutoDome VG4

 Alternatywne protokoły sterowania | pl 35

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

4.2 Tryb protokołu Pelco
W trybie Pelco kamera AutoDome automatycznie wykrywa prędkość transmisji. Następnie 
dostosowuje protokół i prędkość transmisji do parametrów kontrolera. Kamera AutoDome 
reaguje na polecenia Pelco-D lub Pelco-P.

4.2.1 Konfiguracja sprzętowa
Kamera AutoDome jest fabrycznie skonfigurowana na obsługę protokołu RS-485 w trybie 
Pelco.
1. Podłączyć złącza TX kontrolera do złączy TxD kamery AutoDome. Informacje o 

podłączeniach przewodów można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej 
AutoDome firmy Bosch.

2. Obrócić lub przechylić joystick w klawiaturze; pozwoli to sprawdzić, czy sterowanie 
kamerą AutoDome działa (ustanawianie połączenia trwa ok. pięć sekund).

Illustracja 4.1 Przełącznik RS-232/RS-485

4.2.2 Polecenia klawiaturowe Pelco
Polecenie klawiaturowe Pelco składa się z dwóch elementów i jest tworzone według 
następującego schematu: 1) klawisz numeryczny polecenia + 2) klawisz funkcyjny. 
Do zapisywania i przywoływania zaprogramowanych położeń 1-99 w kamerze AutoDome służy 
klawisz polecenia PRESET.

UWAGA! W trybie Pelco kamera AutoDome obsługuje tylko protokół RS-485. Nie odsyła 
odpowiedzi do kontrolera.

UWAGA! Jeśli sterowanie nie działa, sprawdzić, czy przełącznik RS-232/RS-485 jest 
ustawiony w pozycji RS-485 (na zewnątrz, w kierunku diod LED). Przełącznik znajduje się na 
spodzie płyty procesorowej kamery AutoDome, pod głowicą obok diod LED. Patrz 
Rysunek 4.1.

1 Moduł procesora
2 Lokalizacja przełącznika
3 Diody LED
4 Złącze RS485

UWAGA! Aby zapisać ustawienie, należy wpisać żądany numer i przytrzymać klawisz PRESET 
przez ok. dwie sekundy. Aby przywołać zapisany program, należy wpisać jego numer (lub 
polecenie) i krótko nacisnąć, a następnie zwolnić klawisz PRESET.



36 pl | Alternatywne protokoły sterowania System obsługi kamery modułowej
AutoDome VG4

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

4.2.3 Polecenia klawiaturowe Pelco

Polecenia 
klawiaturowe

Działanie 
użytkownika

Opis

0-Pattern Nacisnąć Uruchomienie ciągłego odtwarzania zapisu według 
bieżących ustawień zapisu (A lub B) w Menu 
ustawień lub 

Nacisnąć i 
przytrzymać

Uruchomienie zapisu według bieżących ustawień 
zapisu (A lub B) w Menu ustawień. Aby zatrzymać 
zapis, nacisnąć kolejno ACK.

1-Pattern Nacisnąć Uruchomienie ciągłego odtwarzania zapisu A.

Nacisnąć i 
przytrzymać

Uruchomienie zapisu A. Aby zatrzymać zapis, 
nacisnąć kolejno ACK.

2-Pattern Nacisnąć Uruchomienie ciągłego odtwarzania zapisu B. 

Nacisnąć i 
przytrzymać

Uruchomienie zapisu B. Aby zatrzymać zapis, 
nacisnąć kolejno ACK.

3-Pattern Nacisnąć 
przycisk

Uruchomienie standardowej zaprogramowanej trasy 
kamery AutoDome (trasa 1).

4-Pattern Nacisnąć Uruchomienie niestandardowej zaprogramowanej 
trasy kamery AutoDome (trasa 2).

1 – Aux On / Aux Off Nacisnąć Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego 1.

2 – Aux On / Aux Off Nacisnąć Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego 2.

3 – Aux On / Aux Off Nacisnąć Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego 3.

4 – Aux On / Aux Off Nacisnąć Włączenie / wyłączenie przekaźnika alarmowego.

91 – Aux On Nacisnąć Włączenie skanowania stref (wyświetlane są nazwy 
stref).

92 – Aux On Nacisnąć 
przycisk

Wyłączenie skanowania stref (nazwy stref nie są 
wyświetlane).
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4.2.4 Specjalne polecenia zaprogramowane
Niektóre zaprogramowane polecenia Pelco mają specjalne znaczenie i zastępują zwykłe 
działanie zaprogramowanych funkcji Pelco:

Zaprogramowane 
polecenie

Opis

33-PRESET Obrót kamery AutoDome o 180° (przerzucenie).

34-PRESET Przejście do pozycji zerowej (fabrycznie zaprogramowana pozycja 
wyjściowa).

80-PRESET Przełączenie Trybu synchronizacji pomiędzy opcją SIEC. ZASIL. a 
WEWNĘTRZNA (skanowanie ramek Pelco). To polecenie jest dostępne, 
jeżeli polecenia w głównym menu są odblokowane.

81-PRESET Uruchomienie Zaprogramowanej trasy 1.

82-PRESET Uruchomienie Zaprogramowanej trasy 2.

92-PRESET Ustawienie limitu obrotu w lewą stronę dla funkcji AutoScan przy 
włączonej funkcji ograniczenia liczby obrotów.

93-PRESET Ustawienie limitu obrotu w prawą stronę dla funkcji AutoScan przy 
włączonej funkcji ograniczenia liczby obrotów.

94-PRESET Uruchomienie zaprogramowanej trasy.

95-PRESET Włączenie lub wyłączenie funkcji ograniczenia liczby obrotów w Menu 
ustawień funkcji AutoScan.
Przytrzymanie klawisza przez 2 sekundy powoduje wywołanie Menu 
ustawień.

96-PRESET Przerywa skanowanie.

97-PRESET Uruchomienie funkcji FastAddress (skanowanie losowe Pelco).

98-PRESET Przełączanie Trybu synchronizacji pomiędzy opcją Siecią zas. a 
Wewnętrzna (skanowanie ramek Pelco) To polecenie jest dostępne 
tylko przez dwie minuty od włączenia zasilania, potem następuje powrót 
do zwykłego działania w trybie zaprogramowanych położeń.

99-PRESET Uruchomienie funkcji AutoScan.

UWAGA! Niektóre kontrolery Pelco nie obsługują wszystkich zaprogramowanych poleceń. 
Listę obsługiwanych poleceń można znaleźć w dokumentacji konkretnego modelu kontrolera 
Pelco.
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5 Menu ekranowe Pelco
Kamerę AutoDome można programować za pośrednictwem menu ekranowych Pelco. Aby 
uzyskać dostęp do menu Pelco, kamera AutoDome musi pracować w trybie Pelco i należy 
wywołać główne Menu ustawień Pelco.

5.1 Menu ustawień
Z głównego Menu ustawień Pelco można uzyskać dostęp do programowalnych ustawień 
kamery AutoDome. Niektóre elementy są zablokowane i wymagają użycia hasła systemowego. 
Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Otwieranie głównego Menu ustawień Pelco (polecenie zablokowane):
1. Nacisnąć kolejno 95-PRESET (klawisz PRESET należy przytrzymać przez ok. 2 sekundy).
2. Za pomocą joysticka zaznaczyć żądany element menu.
3. Aby otworzyć element menu, nacisnąć klawisz Focus lub Iris.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na dole ekranu.

Menu ustawień

Powrót...
Blokada ster.: WYŁ.
Menu Bosch
Ustawienia kamery
Ustawienia PTZ
Edycja hasła
*FastAddress: Nie ustaw.
Zaawansowane
Wersja oprogramowania
Potwierdź i zresetuj alarm
Przywróć ustawienia
Zresetuj pamięć
* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

UWAGA! Aby z dowolnego miejsca menu wykonać polecenie Powrót, należy nacisnąć klawisz 
Zoom.

Menu Opis

Zakończ Wyjście z bieżącego menu.

Blokada poleceń 
(zablokowane)

Zezwala na dostęp do poleceń zablokowanych lub go uniemożliwia. 
Jeśli ustawiono hasło, należy je podać.

Menu Bosch 
(zablokowane)

Dostęp do wszystkich opcji menu konfiguracyjnego i wszystkich 
ustawień kamery AutoDome.

Ustawienia kamery Dostęp do opcji Balans bieli i Tryb nocny.

Ustawienia PTZ Dostęp do ustawień tras, okresów tras, prędkości skanowania, 
programów, limitów obrotu, nagrywania oraz funkcji AutoPivot.

Edycja hasła 
(zablokowane)

Zmiana hasła.
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5.1.1 Blokada ster. (zablokowane)
W menu Blokada ster. Pelco można zezwolić na korzystanie z zablokowanych poleceń albo 
zablokować dostęp do nich. Ustawienie domyślne to WŁ. 

5.1.2 Menu Bosch (zablokowane)
 Menu Bosch umożliwia pełny dostęp do głównego Menu ustawień kamery AutoDome i 
wszystkich ustawień konfiguracyjnych.

Pełny opis menu i ustawień konfiguracyjnych kamery zawiera rozdział 2: Poruszanie się po 
menu ekranowym.

FastAddress 
(zablokowane)

Ustawianie lub zmiana adresu kamery.

Wersja 
oprogramowania

Wyświetlenie bieżących wersji oprogramowania.

Potwierdź i zresetuj 
alarm

Potwierdzanie i kasowanie aktywnych alarmów.

Przywróć ustawienia 
(zablokowane)

Przywrócenie początkowych wartości domyślnych wszystkich 
ustawień.

Zresetuj pamięć 
(zablokowane)

Kasowanie wszystkich ustawień, w tym ujęć, tras i nagrań 
zapisanych w pamięci kamery AutoDome.

Menu Opis

Zakończ Wyjście z bieżącego menu.

UWAGA! Po 4,5 minuty bezczynności menu ekranowe automatycznie wyłącza się bez 
ostrzeżenia. Niezapisane zmiany mogą zostać utracone!

UWAGA! Jeśli dla opcji Blokada ster. wybrano ustawienie WŁ. i zostanie naciśnięty klawisz 
Focus lub Iris, na zablokowanym poleceniu, zostanie wyświetlony komunikat „Sterowanie 
zablokowane”.

Menu Pelco Menu Bosch

Menu ustawień Menu ustawień

Powrót...
Blokada ster.: WYŁ. Powrót...
Menu Bosch Ustawienia kamery
Ustawienia kamery Ustawienia obiektywu
Ustawienia PTZ Ustawienia PTZ
Edycja hasła Ustawienia wyświetlania
*FastAddress: Nie ustaw. Ustawienia komunikacji
Zaawansowane Ustawienia alarmu
Wersja oprogramowania Język
Potwierdź i zresetuj alarm Zaawansowane
Przywróć ustawienia Diagnostyka
Zresetuj pamięć
* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór Ostrość / Przysłona: 

Wybór
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Ustawienia kamery (odblokowane)
Z menu Ustawienia kamery Pelco można uzyskać dostęp do ustawień kamery.

Opcje menu Ustawienia kamery:

Ustawienia kamery

Powrót...
* Bal. bieli: ZEWNĘTRZNY
* Tryb nocny: AUTO

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Wyjście z bieżącego 
menu.?

Balans 
bieli:

Ustawienie wartości 
domyślnej stosowanej 
w przypadku 
wyłączenia balansu 
bieli przez kontroler 
Pelco. 

ZEWNĘTRZNY: Ustawienie wartości 
domyślnej stosowanej w przypadku 
wyłączenia balansu bieli przez 
kontroler Pelco.
WEWNĘTRZNY: Ustawienie wartości 
domyślnej stosowanej w przypadku 
wyłączenia balansu bieli przez 
kontroler Pelco.

ZEWNĘTRZNY

Tryb nocny Przejście z trybu 
kolorowego na 
monochromatyczny. 

WŁ.: Tryb nocny włączony.
WYŁ.: Tryb nocny wyłączony.
AUTO: Automatyczne ustawianie 
trybu nocnego.

WŁ.(tylko 
modele dualne 
dzień/noc)



42 pl | Menu ekranowe Pelco System obsługi kamery modułowej
AutoDome VG4

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

5.1.3 Ustawienia PTZ (odblokowane)
Menu Pelco Ustawienia PTZ zapewnia dostęp do ustawień tras, prędkości skanowania, 
programów, limitów obrotu, nagrywania oraz funkcji AutoPivot.

Opcje menu Ustawienia PTZ:

Ustawienia PTZ

Powrót...
* Edycja trasy 1...
* Edycja trasy 2...
* Okres trasy 1: 5 s
* Okres trasy 2: 5 s
* Prędkość skanowania 30 stopni/sek

Edycja prepozycji...
* Ograniczenia: WYŁ.
* Zapis: „A”
* Autopivot: WŁ.

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Zakończ Wyjście z bieżącego menu.?

Edycja trasy 1
(seria 300 i 
500i)

Przejście do menu Dodaj/
usuń sceny trasy 
standardowej 1.

Powrót: Wyjście z bieżącego 
menu.
Scena (1 - 5): Dodawanie lub 
usuwanie scen trasy 
standardowej.

Edycja trasy 2
(seria 300 i 
500i)

Przejście do menu Edycja 
trasy niestandardowej.

Powrót: Wyjście z bieżącego 
menu.
Scena (1 - 5): Dodawanie lub 
usuwanie scen trasy 
niestandardowej.

Okres trasy 1 Zmiana czasu oczekiwania 
na kolejnych 
„przystankach” trasy. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

5 s

Okres trasy 2 Zmiana czasu oczekiwania 
na kolejnych 
„przystankach” trasy. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

5 s

Prędkość 
skanowania

Zmiana prędkości funkcji 
automatycznego obrotu i 
automatycznego 
skanowania. 

Regulacja w zakresie: 
– (1 st./s do 60 st./s) +

30 st./s

Edycja 
programów

Modyfikacja 
zaprogramowanych scen.

1-99 scen

Ograniczenia Włączenie ograniczania 
obrotu dla funkcji 
AutoScan.

WŁ. lub WYŁ. WYŁ.
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5.1.4 Inne menu

Nagrania
(seria 300 i 
500i)

Jeśli zwykłe polecenie 
wzoru nie działa, zostanie 
wybrany wzór 1 lub 2. 

„A” lub „B”. „A”

AutoPivot Podążanie za obiektem 
znajdującym się 
bezpośrednio pod kamerą 
bez obracania obrazu. 

WŁ. lub WYŁ. WŁ.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Menu Opis Ustawienie 
domyślne

Edycja hasła 
(zablokowane, serie 300 i 
500i)

Ustawianie lub wyświetlanie hasła. Patrz 
punkt 1.4, Ustawianie haseł, strona 6.

FastAddress 
(zablokowane)

Ustawianie lub zmiana adresu kamery AutoDome. Nie ustaw.

Wersja oprogramowania 
(odblokowane)

Wyświetlenie wersji oprogramowania kamery.

Potwierdź i zresetuj 
alarm (odblokowane, 
serie 300 i 500i)

Potwierdzanie i kasowanie alarmów. Jeśli żadne 
wejście alarmu nie jest aktywne, na ekranie 
wyświetlany jest komunikat: „Brak aktywnych 

alarmów”.

Przywróć ustawienia 
(zablokowane)

Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych 
wszystkich ustawień.

Zresetuj pamięć 
(zablokowane)

Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych 
wszystkich ustawień i skasowanie wszystkich 
ustawień zaprogramowanych przez użytkownika, 
takich jak sceny i nagrania.
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6 Polecenia klawiaturowe według numeru
Zablok

owane

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis Seria 200 Seria 300 Seria 

500i

On/Off 1 Skanowanie 360° Automatyczny obrót bez 
ograniczeń

* * *

On/Off 2 Automatyczny obrót Automatyczny obrót z 
ograniczeniami

* * *

* On/Off 3 Regulacja przysłony Przejście do menu (auto, ręcz.) * * *

* On/Off 4 Regulacja ostrości Przejście do menu (po zatrzym., 
auto, ręcz.)

* * *

On/Off 7 Odtwórz trasę 
niestandardową

Włączenie/wyłączenie * *

On/Off 8 Odtwórz trasę Włączenie/wyłączenie * * *

* On/Off 9 Tryb bezczynności Przejście do menu (Wył., Powrót 
do sceny 1, Przywołaj 
poprzednie polecenie PTZ)

* * *

* On/Off 11 Ustaw automatyczny 
poziom przysłony

Przejście do menu Regulacja 
poziomu przysłony

* * *

On/Off 14 Ustaw prędkość 
automatycznego 
obrotu i skanowania

Przejście do suwaka regulacji 
prędkości

* * *

On/Off 15 Ustaw czas 
oczekiwania na trasie

Przejście do suwaka regulacji 
czasu oczekiwania

* * *

* On/Off 18 Włącz funkcję 
AutoPivot

Włączanie/wyłączanie funkcji 
AutoPivot

* * *

On/Off 20 Kompensacja tła Kompensacja tła * * *

* On/Off 23 Migawka 
elektroniczna

Przejście do suwaka regulacji 
prędkości migawki

* * *

On/Off 24 Stabilizacja Elektroniczna stabilizacja obrazu *

On/Off 26 Szeroki zakres 
dynamiki
(tylko kamery WDR)

Włączenie/wyłączenie * *

* On/Off 35 Tryb balansu bieli Przejście do menu Balans bieli * * *

* On 40 Przywróć ustawienia 
kamery

Przywrócenie wartości 
domyślnych wszystkich ustawień

* * *

* On/Off 41 Synchronizacja siecią 
zasilającą z regulacją 
fazy

Przejście do suwaka regulacji 
opóźnienia

* * *

* On/Off 42 Sync Mode On – siecią zasilającą
Off – wewnętrzna

* * *

* On/Off 43 Automatyczna 
regulacja 
wzmocnienia

ARW–Wł., Auto, Wył. * * *

* On/Off 44 Ostrość Przejście do menu Ostrość * * *
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* Wł. 46 Menu Zaawansowane Przejście do głównego Menu 
ustawień

* * *

On 47 Wyświetl ustawienia 
fabryczne

Wyświetlenie wszystkich 
ustawień domyślnych

* * *

On/Off 50 Odtwarzanie A, ciągłe Włączenie/wyłączenie * *

On/Off 51 Odtwarzanie A, 
jednokrotne

Włączenie/wyłączenie * *

On/Off 52 Odtwarzanie B, ciągłe Włączenie/wyłączenie * *

On/Off 53 Odtwarzanie B, 
jednokrotne

Włączenie/wyłączenie * *

On/Off 56 Menu Tryb nocny Wł, Wył, Auto (tylko modele 
dualne)

* * *

On/Off 57 Ustawienie trybu 
nocnego

Włączenie/wyłączenie trybu 
nocnego
(tylko modele dualne dzień/noc)

* * *

* On/Off 58 Próg dzień/noc On – menu (tylko modele dualne 
dzień/noc)

* * *

* On/Off 60 Menu OSD On – włączone
Off – wyłączone

* * *

* On 61 Regulacja obrazu Regulacja wyświetlanego obrazu * * *

On 62 Menu Nazwa 
prepozycji

Przejście do menu nazwy 
zaprogramowanego położenia

* * *

* On 63 Menu Nazwa strefy Przejście do menu Nazwa strefy * * *

On 64 Stan alarmu Przejście do menu Stan alarmu * *

Off 65 Potwierdzenie alarmu Potwierdzenie przyjęcia alarmu 
lub dezaktywacja wejść 
fizycznych

* *

On 66 Wyświetl wersję 
oprogramowania

Wyświetlenie numeru wersji 
oprogramowania

* * *

On 72 Ponów inicjalizację 
kamery

Ponowne zainicjowanie kamery/
obiektywu

* * *

On/Off 78 AutoTrack Włączenie i wyłączenie funkcji 
AutoTrack

*

* On 79 Wysokość kamery Przejście do menu Wysokość 
kamery

*

* On/Off 80 Blokada zoomu 
cyfrowego

Włączanie i wyłączanie zoomu 
cyfrowego

* *

On/Off 81 Wyjście alarm. 1
Otwarty kolektor

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *

On/Off 82 Wyjście alarm. 2
Otwarty kolektor

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *

On/Off 83 Wyjście alarm. 3
Otwarty kolektor

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *

Zablok

owane

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis Seria 200 Seria 300 Seria 

500i
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On/Off 84 Wyjście alarm. 4
Przekaźnik

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *

* On/Off 86 Maskowanie sektora Przejście do menu Maskowanie 
sektorów

* *

* On/Off 87 Maskowanie strefy 
prywatności

Przejście do menu Maskowanie 
stref pryw.

* *

On/Off 90 Blokowanie/
odblokowanie 
poleceń

On – blokada włączona
Off – blokada wyłączona

* * *

* On/Off 91 Menu Polaryzacja 
obiektywu

On – odwrotna
Off – zwykła

* * *

* On/Off 92 Menu Polaryzacja 
obiektywu

On – odwrotna
Off – zwykła

* * *

* On/Off 93 Menu Polaryzacja 
obiektywu

On – odwrotna
Off – zwykła

* * *

On/Off 100 Zapis A Włączenie/wyłączenie * *

On/Off 101 Zapis B Włączenie/wyłączenie * *

On 997 FastAddress, 
wyświetlenie

Wyświetlenie bieżącego adresu * * *

On 998 FastAddress, 
wszystkie urządzenia

Wyświetlanie i programowanie 
bieżącego adresu

* * *

On 999 FastAddress, kamery 
bez adresów

Wyświetlanie i programowanie 
kamer AutoDome bez 
przypisanych adresów

* * *

Set „1-99” Programowanie 
położeń

Set nr – programowanie 
położenia

„1-64” * *

Shot „1-99” Przywoływanie 
położeń

Shot nr - przywołanie 
zaprogramowanego położenia

„1-64” * *

Set 100 Menu Prepozycja Przejście do menu 
zaprogramowanych położeń

* * *

Set/Shot 101 Limit automatycznego 
obrotu w lewo

Set – programowanie limitu 
obrotu w lewo
Shot – wyświetlanie limitu

* * *

Nastawa/
Ujęcie

102 Limit automatycznego 
obrotu w prawo

Set – programowanie limitu 
obrotu w prawo
Shot – wyświetlanie limitu

* * *

Nastawa 110 Fabryczna pozycja 
wyjściowa P/T

Set – ustawienie pozycji 
wyjściowej

* * *

* Set 802 Edycja hasła Przejście do menu edycji haseł * *

* Set 899 Resetuj wszystko Przywrócenie domyślnych 
wartości wszystkich ustawień i 
skasowanie wszystkich ustawień 
zaprogramowanych przez 
użytkownika

* * *

Zablok

owane

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis Seria 200 Seria 300 Seria 

500i
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Set 900 Edycja trasy 1 
(standardowej)

Przejście do menu sceny trasy 
standardowej

* *

Shot 900 Edycja trasy 2 
(niestandardowej)

Przejście do menu sceny trasy 
niestandardowej

* *

Set/Shot 901-999 Dodawanie/usuwanie 
zaprogramowanego 
ujęcia trasy 1

Set nr – dodanie ujęcia
Shot nr - usunięcie ujęcia

901-964 * *

Zablok

owane

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis Seria 200 Seria 300 Seria 

500i
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7 Funkcje zaawansowane
W tym rozdziale przedstawiono zaawansowane funkcje modułowej kamery AutoDome.

7.1 Reguły alarmów (tylko serie 300 i 500i)
W kamerach AutoDomes serii 300 oraz 500i zastosowano wydajne reguły alarmów. W 
najprostszej postaci reguła alarmu określa wejścia, które uaktywniają określone wyjścia. W 
formie bardziej złożonej istnieje możliwość zaprogramowania reguły wykonującej funkcję 
kamery w wyniku wykrycia dowolnej kombinacji sygnałów wejściowych i poleceń 
klawiaturowych. Istnieje bardzo wiele kombinacji wejść i wyjść alarmowych. Na ich podstawie 
można zaprogramować maksymalnie dwanaście reguł alarmu.
Poniżej przedstawiono trzy przykłady konfiguracji reguł alarmu. Przykład pierwszy opisuje 
podstawową regułę alarmu, przykłady drugi i trzeci są bardziej złożone.

Przykład 1: Podstawowa reguła alarmu
Scenariusz: Chcemy, aby zwarcie kontaktronu drzwiowego powodowało:
1. miganie komunikatu ekranowego (***ALARM 1***);
2. ustawienie kamery AutoDome w pewnej zapisanej pozycji (w tym przykładzie ujęcie 7);
3. wysłanie sygnału Bilinx kablem koncentrycznym do systemu wizyjnego, np. Allegiant, w 

celu wyzwolenia alarmu.
Sekwencja czynności wymagana do zaprogramowania takiej reguły:
1. Podłączyć kontaktron drzwiowy do wejścia 1 kamery AutoDome. Standardowo ten 

obwód jest otwarty.
2. Zdefiniować wejścia (wejście) alarmów:

– W menu Konfiguracja wejść sprawdzić, czy wejście alarmowe 1 ustawiono na 
wartość N.O. (domyślne ustawienie wejścia 1).

3. W menu Ustaw. wyjść zdefiniować wyjścia alarmów:
a. Upewnić się, czy wyjście 5 jest ustawione na wartość OSD (Wyświetlanie na ekranie) 

(domyślne ustawienie wyjścia 5).
b. Ustawić wyjście 6 na wartość Ujęcie 7.
c. Ustawić wyjście 7 na wartość Transmituj (sygnał Bilinx do systemu wizyjnego).

4. Skonfigurować regułę alarmu (w tym przykładzie Regułę 1): Z menu Ustaw. reguł wybrać 
pozycję Wejścia:
a. Wybrać pozycję Reguła 1.
b. Ustawić pierwsze wejście na wartość Wejście alarmowe 1.

5. Wybrać wyjścia:
a. Jako pierwsze wyjście wybrać wartość OSD.
b. Ustawić drugie wyjście na wartość Ujęcie 7.
c. Ustawić trzecie wyjście na wartość Przesyłanie.

6. Uaktywnić regułę:
– Zaznaczyć pozycję Włączony i wybrać opcję TAK.

UWAGA! Instrukcje dotyczące podłączania czujników alarmowych i przekaźników zawiera 
podręcznik instalacji kamery modułowej AutoDome.
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Przykład 2: Zaawansowana reguła alarmu
Scenariusz: Zlokalizowana na lotnisku kamera AutoDome serii 500i jest ustawiona na działanie 
w trybie automatycznego obrotu z ograniczeniami i śledzi obszar od parkingu do terminala. Na 
bramie wjazdowej do lotniska znajduje się czujnik stykowy połączony z systemem AutoDome. 
Ponadto, w ogrodzeniu przy bramie zainstalowano czujnik ruchu na podczerwień, również 
połączony z systemem.
Jednoczesna aktywacja styku bramy i czujnika ruchu ma powodować:
1. miganie komunikatu ekranowego (***ALARM 2***);
2. zatrzymanie automatycznego obrotu i ustawienie kamery w zapisanej pozycji (Ujęcie 5) z 

widokiem na ogrodzenie;
3. włączenie funkcji AutoTrack;
4. wysłanie sygnału Bilinx do systemu wizyjnego w celu wyzwolenia alarmu.
Sekwencja czynności wymagana do zaprogramowania takiej reguły:
1. Podłączyć przewody i ustawić wejście lub wejścia alarmów.

a. Podłączyć przewody czujnika ruchu do wejścia 1.  Standardowo ten obwód jest 
otwarty.

b. Podłączyć styki alarmowe bramy do wejścia 5.  Standardowo ten obwód jest 
zamknięty.

2. W menu Ustaw. wejść:
a. Sprawdzić, czy wejście 1 (czujnik ruchu) jest ustawione na wartość N.O. (jest to 

domyślne ustawienie wejścia 1).
b. Upewnić się, czy wejście 5 (styk bramy) jest ustawione na wartość N.C.

3. W menu Ustaw. wyjść zdefiniować wyjścia alarmów:
a. Ustawić wyjście 5 na wartość OSD (Wyświetlanie na ekranie).
b. Ustawić wyjście 6 na wartość Transmituj.
c. Ustawić wyjście 7 na wartość Ujęcie 5.
d. Ustawić wyjście 8 na wartość AutoTrack.

4. Skonfigurować regułę alarmu (w tym przykładzie Regułę 2): Wybrać wejścia alarmów:
a. Z menu Ustawienia reguł wybrać pozycję Reguła 2.
b. Ustawić pierwsze wejście na wartość Wejście alarmu 1 (czujnik ruchu).
c. Ustawić pierwsze wejście na wartość Wejście alarmu 5 (styk alarmu bramy).

5. Wybrać wyjścia alarmu:
a. Jako pierwsze wyjście wybrać wartość OSD.
b. Jako drugie wyjście wybrać wartość Ujecie 5 skierowane na ogrodzenie.
c. Jako trzecie wyjście wybrać wartość AutoTrack i ustawić opcję Zatrzaśnięte.
d. Jako czwarte wyjście wybrać wartość Transmituj (sygnał Bilinx do systemu 

wizyjnego).
6. Włączyć regułę alarmu:

– Zaznaczyć pozycję Włączony i wybrać opcję TAK.

UWAGA! Instrukcje dotyczące podłączania czujników alarmowych i przekaźników zawiera 
podręcznik instalacji kamery modułowej AutoDome.
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Przykład 3: Zaawansowana reguła alarmowa z użyciem funkcji AutoTrack
Poniższy przykład pokazuje sposób ustawiania reguły alarmowej, zgodnie z którą kamera 
zostaje przestawiona do położenia zaprogramowanego, a następnie uruchamia funkcję 
AutoTrack, aby śledzić intruza po wyzwoleniu alarmu. W tym przykładzie użyto narzędzia 
programowego Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID). Więcej informacji zawiera 
instrukcja Configuration Tool for Imaging Devices User Guide, dostępny na stronie 
www.boschsecurity.com.
1. Uruchomić oprogramowanie CTFID na komputerze podłączonym do kamery AutoDome 

VG4. 

Illustracja 7.1 Okno programu CTFID

2. Kliknąć przycisk Konf. Offline, a następnie rozwinąć pozycję Alarm.

Illustracja 7.2 Rozwinięta grupa alarmów

3. Rozwinąć pozycję Opcje wyjść, a następnie kliknąć Opcje wyjść 5.
4. Z listy rozwijanej Typ wybrać opcję Śledzenie.
5. Kliknąć Opcja wyjść 6.
6. Z listy rozwijanej Typ wybrać opcję Pojedyncze ujęcie.
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7. Wprowadzić liczbę 1 lub za pomocą suwaka wybrać ujęcie numer 1. (Numery ujęć muszą 
zostać przydzielone przed rozpoczęciem konfiguracji reguły alarmowej. Aby uzyskać 
więcej instrukcji, patrz Punkt 3.2 Programowanie ujęć, Strona 27).
Kamera AutoDome przechodzi do tego położenia zaprogramowanego, jeżeli reguła 
alarmowa jest prawidłowa.

Illustracja 7.3 Konfiguracja wyjścia 6

8. Rozwinąć pozycje Reguły alarmowe, a następnie kliknąć Reguła alarmow 1.
9. Kliknąć przycisk opcji Tak, aby włączyć regułę.
10. Wprowadzić liczbę 1 lub za pomocą suwaka wybrać dla wejścia liczbę 1.
11. Z listy rozwijanej Opcja wejścia wybrać opcję Wejscie alarm. 1.
12. Sprawdzić, czy numer wyjścia ma przydzieloną wartość 1.
13. Z listy rozwijanej Opcje wyjścia wybrać opcję Ujęcie 1.

Ta opcja powoduje, że kamera AutoDome przechodzi do ustawienia zaprogramowanego 
dla ujęcia 1, jeżeli wartość wejścia 1 jest prawidłowa.

Illustracja 7.4 Konfiguracja reguły alarmowej 1

14. Przesunąć suwak wyjść do położenia Wejście 2.
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15. Z listy rozwijanej Opcja wyjścia wybrać opcję Śledzenie.
Ta opcja powoduje, że kamera AutoDome aktywuje funkcję AutoTrack po wyzwoleniu 
alarmu i gdy kamera AutoDome przechodzi do położenia zaprogramowanego 1.

16. Z listy rozwijanej Okres wyjścia wybrać opcję 5 s. 
Ta opcja powoduje, że po upływie pięciu sekund od momentu utraty kontaktu ze 
śledzonym obiektem kamera AutoDome wyłącza funkcję AutoTrack.

7.2 Działanie funkcji AutoTrack (tylko seria 500i)
Kamery AutoDome serii 500i są wyposażone w rozszerzone oprogramowanie AutoTrack, 
zapewniające większą wszechstronność i płynniejsze śledzenie obiektów. Funkcja AutoTrack 
umożliwia ciągłe śledzenie osoby, nawet jeśli ta osoba przemieszcza się za zamaskowaną 
strefą prywatności. W połączeniu z funkcją maski wirtualnej daje to możliwość ignorowania 
zdefiniowanych wcześniej obszarów ruchu w tle.
Można ręcznie uruchomić funkcję AutoTrack lub zaprogramować kamerę AutoDome VG4 500i 
tak, aby funkcja AutoTrack była włączana automatycznie.
– Ręczny

– Wprowadzić polecenie klawiaturowe ON-78-ENTER.
– W trybie Pelco otworzyć menu główne, a następnie menu Zaawansowane i wybrać 

opcję AutoTrack ON.
– Automatyczny

– Podczas trasy zaprogramowanej
– Podczas automatycznego obrotu
– Kamera AutoDome aktywuje funkcję AutoTrack po upływie okresu bezczynności 

(Powrót do sceny 1 lub Powrót do poprzedniego polecenia), jeżeli funkcja AutoTrack 
została zaprogramowana pod kątem takich czynności.

7.2.1 Ustawienia i zalecenia dotyczące funkcji AutoTrack
Funkcja AutoTrack wykrywa poruszającą się osobę; w przypadku detekcji ruchu powiększa 
pole widzenia średniej wysokości obiektu 1,80 m o około 50%. Oprócz wysokości kamery, 
działanie funkcji AutoTrack mogą zakłócać inne czynniki.

Ustawianie wysokości kamery
Aby śledzenie przebiegało płynnie, wysokość kamery musi być ustawiona precyzyjnie. Firma 
Bosch zaleca, aby kamera znajdowała się na wysokości nie mniejszej niż 3,6 m.
1. Aby wyłączyć blokadę poleceń, nacisnąć kolejno OFF-90-ENTER.?
2. Nacisnąć kolejno ON-46-ENTER, aby przejść do menu głównego.?
3. Za pomocą joysticka podświetlić menu Zaawansowane.?
4. Aby otworzyć menu, nacisnąć klawisz Focus/Iris.?
5. Podświetlić opcję Wysokość kamery i nacisnąć klawisz Focus/Iris.?
6. Wprowadzić wartość z zakresu 3,6 — 100 m.
7. Ponownie nacisnąć klawisz Focus/Iris, aby zatwierdzić wartość wysokości kamery.
8. Wyjść z menu Zaawansowane, a następnie wyjść z menu głównego.

UWAGA! Prawidłowe działanie funkcji AutoTrack wymaga ustawienia wysokości kamery w 
oprogramowaniu. Otworzyć główne menu Bosch, a następnie menu Zaawansowane i w pozycji 
Wysokość kamery ustawić wysokość.
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Ustawianie płynnego działania funkcji AutoTrack
Czynnik, takie jak kąt widzenia i niepożądany ruch (na przykład drzew) mogą zakłócać 
działanie funkcji AutoTrack. Aby zapewnić płynne działanie funkcji AutoTrack, należy 
przestrzegać poniższych zaleceń:
– Stabilność montażu/powierzchni montażowej

– Zamontować kamerę w najstabilniejszym położeniu. Unikać miejsc, w których 
występują wibracje, wywoływane np. przez klimatyzator dachowy. Te wibracje mogą 
powodować zakłócenia podczas ogniskowania kamery na obiekcie.

– Jeśli jest to możliwe, należy użyć wysięgnika montażowego. Taki sposób montażu 
zapewnia najwyższą stabilność kamery.

– Przy montażu na gzymsie należy użyć odciągów do zabezpieczenia przed mocnym 
wiatrem.

– Pole widzenia
– Wybrać lokalizację i kąt widzenia, który zapewnia poruszanie się ludzi w polu 

widzenia kamery.
– Należy unikać ustawień, w których ruch następuje bezpośrednio w kierunku kamery.
– Należy unikać lokalizacji, w których znajdują się duże grupy ludzi, takich jak sklepy 

lub skrzyżowania. 
– Niechciany ruch

– Za pomocą funkcji wirtualnego maskowania (patrz Punkt 7.3 Maskowanie wirtualne 
(tylko seria 500i), Strona 55) można wyeliminować wykrywanie niechcianego ruchu, 
np. drzew lub samochodów. 
Firma Bosch zaleca, aby wirtualna maska była o 10% większa od maskowanego 
obiektu.

– Należy unikać świateł neonowych, migających, oświetlenia nocnego i światła 
odbitego (na przykład od okna lub lustra). Migotanie takich świateł może wpływać 
na działanie funkcji AutoTrack. Jeżeli nie można uniknąć ekspozycji na takie światła, 
należy użyć maski wirtualnej.

– Okresowo sprawdzać maskę wirtualną, aby mieć pewność, że nadal zakrywa ona 
cały obiekt, który powinien być zasłonięty. W razie potrzeby skorygować ustawienia 
maski.

7.2.2 Optymalizacja funkcji AutoTrack
Kamera AutoDome uzyskuje optymalną wydajność funkcji śledzenia, gdy ogniskowa obiektywu 
podczas operacji automatycznego obrotu jest możliwie jak najbliższa ogniskowej obiektywu 
podczas pracy funkcji AutoTrack. Na działanie funkcji AutoTrack ma również wpływ 
oświetlenie otoczenia.

Dynamiczne zmiany warunków oświetlenia
Na wydajność funkcji AutoTrack ma również wpływ oświetlenie otoczenia, szczególnie w 
dynamicznie zmieniających się warunkach oświetlenia, zmieniających się w ciągu dnia lub 
godziny. Aby uzyskać optymalną wydajność funkcji AutoTrack w zmieniających się warunkach 
otoczenia, firma Bosch zaleca odpowiednie skonfigurowanie czułości AutoTrack i prędkości 
automatycznego obrotu. 

UWAGA! Dodatek VG4 AutoDome Service Pack 1.05 zawiera aktualizacje umożliwiające 
kamerze AutoDome aktywację funkcji AutoTrack w trybie automatycznego obrotu.
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Firma Bosch zaleca ustawienie czułości funkcji AutoTrack w trybie Auto i następujące 
prędkości automatycznego obrotu podczas pracy na zewnątrz:

Jeśli wymagana jest wyższa prędkość automatycznego obrotu, należy w menu Ustawienia 
zaawansowanych funkcji ustawić wartość czułości AutoTrack między 1 i 10.

Ustawianie parametrów optymalizacji funkcji AutoTrack
1. Wyłączyć blokadę poleceń (jeśli jest aktywna):

– Z klawiatury wprowadzić: OFF-90-ENTER.?
– Na karcie Ster. wy dod. (AUX) (znajdującej się na STRONIE PODGLĄDU 

BIEŻĄCEGO): wprowadzić 90-OFF.
2. Przejść do menu głównego.?

– Z klawiatury wprowadzić: ON-46-ENTER.?
– Na karcie Ster. wy dod. (AUX) wprowadzić 46-ON.

3. Przejść do menu Ustawienia zaawansowanych funkcji.?
4. Wybrać opcję Czułość AutoTrack i zmienić parametr na Auto lub na wartość z zakresu 1–

10.?
5. Wyjść z menu Czułość AutoTrack. Następnie wyjść z menu Ustawienia zaawansowanych 

funkcji.
6. Wejść do menu Ustawienia PTZ.
7. Wybrać opcję Automatyczny obrót i zmienić wartość parametru na jedną z zalecanych w 

powyższej tabeli.
8. Wyjść z menu Automatyczny obrót. Następnie wyjść z menu Ustawienia PTZ i z menu 

głównego.

Stałe oświetlenie
Jeżeli oświetlenie otoczenia wewnątrz lub na zewnątrz jest stałe, można stosować wyższe 
prędkości automatycznego obrotu, jednak firma Bosch zaleca, aby ustawienia nie przekraczały 
15 stopni/s. Następnie zmienić ustawienia czułości AutoTrack, aby uzyskać optymalne wyniki.

7.3 Maskowanie wirtualne (tylko seria 500i)
Funkcja maskowania wirtualnego wykorzystuje unikalną technologię firmy Bosch, dzięki której 
można definiować „niewidoczne” obszary, w których nie jest rozpoznawany ruch w tle. Te 
niewidzialne maski są podobne do stref prywatności, jednak z tą różnicą, że są uwzględniane 
przez algorytmy funkcji AutoTrack i detekcji ruchu.
– Aby skonfigurować maskę wirtualną, otworzyć menu główne, a następnie menu 

Zaawansowane i wybrać opcję Wirtualne maskowanie. Aby zdefiniować maskę 
wirtualną, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– W trybie Pelco otworzyć menu główne, a następnie menu Zaawansowane i wybrać opcję 
Wirtualne maskowanie. Aby zdefiniować maskę wirtualną, postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ogniskowa kamery Maksymalna zalecana prędkość 
automatycznego obrotu

(stopni/s)

Pole w bliskiej odległości (szeroki kąt) 5

Pole w średniej odległości 2

Pole w dalekiej odległości (teleobiektyw) 1
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7.4 Maskowanie stref prywatności (tylko serie 300 i 500i)
Funkcja maskowania stref prywatności służy do maskowania pewnych obszarów, 
uniemożliwiając ich podgląd na monitorach. Maska może być czarna, biała lub rozmyta; można 
też skonfigurować maski trójkątne, czworokątne lub pięciokątne, aby pokryć bardziej złożone 
kształty.

– Aby skonfigurować maskę stref prywatności, otworzyć menu główne, wybrać Ustawienia 
wyświetlania, a następnie Maska stref prywatności. Można również wprowadzić 
polecenie klawiaturowe ON-87-ENTER. Aby zdefiniować maskę strefy prywatności, 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– W trybie Pelco otworzyć Główne menu ustawień Pelco, następnie otworzyć menu Bosch, 
wybrać menu Ustawienia wyświetlania i otworzyć Maskowanie stref prywatności. Aby 
zdefiniować maskę strefy prywatności, postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

7.5 Detekcja ruchu w obszarach zainteresowania (tylko seria 500i)
(zaprogramowane pozycje o numerach od 90 do 99)
W kamerach AutoDome serii 500i w oprogramowaniu do detekcji ruchu można skonfigurować 
obszary zainteresowania w ramach wielu zaprogramowanych pozycji lub scen. W połączeniu z 
funkcją maskowania wirtualnego można w ten sposób ignorować ruch w zdefiniowanych 
obszarach. Detekcja ruchu może również zostać wykorzystana jako wejście reguły alarmu.
Zaprogramowane pozycje o numerach 90-99 są zarezerwowane na potrzeby programowania 
scen z funkcją detekcji ruchu.

Definiowanie sceny z funkcją detekcji ruchu:
1. Wybrać wolną pozycję z przedziału 90-99.  W tym przykładzie wybieramy pozycję 95.
2. Wprowadzić polecenie klawiaturowe SET-95-ENTER.
3. W odpowiedzi na pytanie Zastosować detekcję ruchu? wybrać odpowiedź TAK. 

podpowiedź Wybranie odpowiedzi NIE spowoduje, że w zaprogramowanej scenie 
detekcja ruchu nie zostanie uaktywniona.

4. W odpowiedzi na pytanie Zastosować obszar zainteresowania? wybrać odpowiedź TAK. 
podpowiedź Wybranie odpowiedzi NIE spowoduje, że na potrzeby detekcji ruchu będzie 
wykorzystywana cała scena.

5. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zdefiniować kształt 
obszaru, w którym ma działać wykrywanie ruchu.

UWAGA! Maskowanie stref prywatności nie ma wpływu na śledzenie obiektu za pomocą 
funkcji AutoTrack.

UWAGA! Detekcja ruchu ma zawsze wyższy priorytet niż śledzenie obiektów AutoTrack.

UWAGA! Można zdefiniować maksymalnie pięć punktów zakotwiczenia obszaru detekcji 
ruchu. Detekcja ruchu zostaje uaktywniona dopiero po przywołaniu zaprogramowanej sceny. 
W lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest ikona detekcji ruchu (litera „M”).
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7.6 Stabilizacja obrazu (tylko seria 500i)
Stabilizacja obrazu zyskuje na znaczeniu w miarę zwiększania zakresów zoomu obiektywów 
kamer. Zaawansowane algorytmy stabilizacji obrazu serii 500i eliminują drżenie kamery, 
pozwalając uzyskać wyjątkowo czyste obrazy. W kamerach Bosch obraz jest wyraźny, ale nie 
kosztem czułości ani jakości.
– Aby skonfigurować stabilizację obrazu, otworzyć menu główne, a następnie menu 

Zaawansowane i wybrać opcję Stabilizacja, aby włączyć opcję
– W trybie Pelco otworzyć menu główne, a następnie menu Zaawansowane i wybrać opcję 

Stabilizacja, aby włączyć opcję

7.7 Zaprogramowane trasy 
Kamery AutoDome serii 200 są wyposażone w jedną standardową zaprogramowaną trasę, a 
kamery AutoDome serii 300 i 500i w dwie zaprogramowane trasy. Każda zaprogramowana 
scena jest zapisywana, aby można ją było później odtworzyć. 
Trasa 1 to standardowa trasa, w której sceny są odtwarzane w takiej kolejności, w jakiej je 
nagrano. Sceny można dodawać i usuwać z trasy, ale nie można zmienić ich kolejności. Aby 
dodać lub usunąć sceny trasy 1, wpisać polecenie klawiaturowe SHOT-900-ENTER i 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Trasa 2 (tylko serie 300 i 500i) jest trasą niestandardową, w której można zmieniać sekwencję 
scen, wstawiając je i usuwając. Aby otworzyć menu Edycja trasy 2, wpisać polecenie 
klawiaturowe SET-900-ENTER i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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8 Obsługa kamery sieciowej AutoDome
Do kamer AutoDome serii VG4-200, VG4-300 oraz VG4-500i można zamówić opcjonalny moduł 
IP, za pomocą którego polecenia sterujące obrotem, pochyleniem i zoomem (PTZ) można 
przesyłać za pośrednictwem sieci TCP/IP. Moduł pozwala także konfigurować parametry 
wyświetlania, nastawy kamery oraz nastawy sieciowe.
Kamera sieciowa AutoDome zawiera sieciowy serwer wizyjny wbudowany w moduł IP. Główną 
funkcją serwera jest kodowanie sygnału wizyjnego (i danych sterujących) do transmisji przez 
sieć TCP/IP. Dzięki kodowaniu w formacie MPEG-4 urządzenie doskonale nadaje się do 
komunikacji przez sieć IP oraz do zdalnego dostępu do cyfrowych rejestratorów wizyjnych i 
multiplekserów. Wykorzystanie istniejących sieci oznacza szybką i łatwą integrację z 
systemami CCTV lub sieciami lokalnymi. Obrazy z kamery mogą być odbierane jednocześnie 
przez kilka odbiorników. 

8.1 Przegląd funkcji
Moduł IP oferuje dodatkowe funkcje dla systemu AutoDome:

Funkcja Opis

Kodowanie 
sygnału 
wizyjnego

Kamera używa standardu kompresji MPEG-4 i zapewnia, że prędkość 
transmisji danych pozostaje niska nawet przy wysokiej jakości obrazu i 
może być w szerokim zakresie dostosowana do lokalnych warunków.

Podwójne 
strumieniowanie

Kamera koduje jednocześnie dwa strumienie danych w oparciu o dwa 
indywidualnie skonfigurowane profile. Daje to dwa strumienie danych dla 
jednej kamery, które mogą służyć do różnych celów. Na przykład, jeden 
strumień danych jest używany do zapisu lokalnego, natomiast drugi 
strumień do transmisji przez sieć lokalną (LAN).

Tryb transmisji 
pod adres 
multicastingu

Umożliwia jednoczesną transmisję w czasie rzeczywistym do kilku 
odbiorników. Sieć musi obsługiwać protokoły UDP i IGMP V2 , aby można 
było używać funkcji przesyłania pod adres multicastingu.

Konfiguracja Umożliwia konfigurację wszystkich ustawień kamery za pomocą 
przeglądarki sieciowej posiadającej połączenie z siecią lokalną (Intranet) 
lub z Internetem. Można także aktualizować oprogramowanie układowe, 
pobierać konfiguracje urządzenia, zapisywać nastawy konfiguracyjne oraz 
kopiować te nastawy z jednej kamery do innej.

Pojedyncze 
ujęcia

Kamera umożliwia wykonywanie pojedynczych ujęć i zapisywanie ich jako 
osobne obrazy w formacie JPEG za pomocą interfejsu przeglądarki 
sieciowej.

Kopia zapasowa Zapisuje obrazy w formie pliku na dysku twardym komputera PC za 
pomocą interfejsu przeglądarki sieciowej.

Dźwięk Przełącza wejście dwufazowe na wejście foniczne (liniowe 2 V P-P) 
mikrofonu.

Zapis Umożliwia konfigurację opcji zapisu modułu IP. Ze strony podglądu 
bieżącego serwera można nagrywać obraz na dysku twardym; można 
również zapisać do 8 MB obrazu bezpośrednio w module IP.
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8.2 Wymagania systemowe
Kamera sieciowa AutoDome wymaga określonego oprogramowania i urządzeń, aby użytkownik 
mógł wyświetlać obrazy oraz konfigurować ustawienia kamery przez sieć TCP/IP. Wymagania 
są następujące:
– Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, dostęp do sieci, 

przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, lub
– Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, dostępem do sieci i 

oprogramowaniem do odbioru danych, jak np. VIDOS lub Bosch Dibos 8.0., lub
– Kompatybilny odbiornik sprzętowy MPEG-4 firmy Bosch Security Systems (np. VIP XD), 

pracujący jako dekoder oraz dołączony monitor. 
Komputer przeznaczony do uruchomienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer lub 
dowolnego oprogramowania firmy Bosch musi spełniać następujące minimalne wymagania:
– Procesor: 1,8 GHz Pentium IV
– Pamięć RAM: 256 MB
– Karta graficzna: pamięć 128 MB, rozdzielczość 1024x768 z min. 16-bitową głębią barw
– Interfejs sieciowy: 100Base-T
– DirectX 9.0c
– Przeglądarka Microsoft Internet Explorer, wersja 6.0 lub nowsza
–  Formant ActiveX MPEG (dostępny na stronie www.boschsecurity.us)
– Oprogramowanie Java Virtual Machine (dostarczone w zestawie)

Aby pobrać najnowszą wersję formantu ActiveX MPEG, należy otworzyć stronę 
www.boschsecurity.com, kliknąć swój region, a następnie wybrać kraj. Następnie kliknąć 
kolejno CCTV, Download Library (Do pobrania), Software (Oprogramowanie), CCTV, 
Camera PTZ (Kamera PTZ) i wybrać MPEG ActiveX x.xx.xxxx pod modelem kamery.

8.3 Dołączenie kamery sieciowej AutoDome do komputera PC
1. Zainstalować kamerę sieciową AutoDome zgodnie z Instrukcją instalacji modułowego 

systemu AutoDome.
2. Za pomocą kabla sieci Ethernet połączyć złącze RJ45 w kamerze sieciowej AutoDome z 

dedykowanym przełącznikiem sieciowym, aby ominąć sieć lokalną (LAN).
3. Połączyć dedykowany przełącznik sieciowy ze złączem RJ45 w komputerze PC (patrz 

opcja A poniżej).

UWAGA! 
Karta graficzna musi być ustawiona na 16- lub 32-bitową głębię kolorów. Jeśli użytkownik 
wymaga dodatkowej pomocy, należy skontaktować się z administratorem komputera.

UWAGA! 
Kamerę sieciową AutoDome można także podłączyć bezpośrednio do komputera PC za 
pomocą skrosowanego kabla sieci Ethernet z wtykami RJ45 (patrz opcja B poniżej).
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Illustracja 8.1 Konfiguracja systemu sieciowego AutoDome

8.4 Konfiguracja kamery sieciowej AutoDome
Aby kamera działała w sieci, należy przydzielić jej odpowiedni adres IP. Domyślny adres IP to 
192.168.0.1, jednak może być konieczna jego zmiana, jeśli powoduje konflikt z innym 
urządzeniem w sieci. 
Aby prawidłowo skonfigurować kamerę do pracy w sieci, należy posiadać następujące 
informacje:
– Adres IP urządzenia: identyfikator kamery w sieci TCP/IP. Na przykład 140.10.2.110 jest 

prawidłową składnią adresu IP.
– Maska podsieci: maska służy do określenia, do której podsieci należy adres IP.
– Adres IP bramy: węzeł w sieci, który służy jako wejście do innej sieci.
– Port: punkt końcowy połączenia logicznego w sieciach TCP/IP i UDP. Numer portu 

określa port, który będzie używany w przypadku połączenia z zaporą sieciową.

Domyślne adresy IP kamery sieciowej AutoDome są następujące:
– Adres IP: 192.168.0.1
– Maska podsieci: 255.255.255.0
– Adres IP bramy: 0.0.0.0
W kolejnej części znajduje się opis instalacji oprogramowania wymaganego do przeglądania 
obrazów za pośrednictwem połączenia IP, konfigurowania ustawień sieciowych oraz 
uzyskiwania dostępu do obrazu z kamer sieciowych AutoDome przez przeglądarkę 
internetową.

1 Kamera AutoDome
2 Połączenie IP
3 Przełącznik sieciowy
4 Komputer

UWAGA! 
Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnić się, czy parametry sieciowe kamery są dostępne.
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8.5 Instalacja wymaganego oprogramowania
Aby uzyskać podgląd obrazu, należy zainstalować oprogramowanie Bosch MPEG ActiveX, 
DirectX oraz Java Virtual Machine.
Aby uzyskać podgląd obrazu bieżącego kamery sieciowej AutoDome VG4 w przeglądarce 
Microsoft Internet Explorer lub aby zmienić jej konfigurację, konieczne jest zainstalowanie 
następującego oprogramowania w podanej kolejności:
1. Sun Java
2. Microsoft .NET
3. Microsoft DirectX
4. MPEG-ActiveX
5. Bosch Configuration Manager
Najnowsze wersje wymaganego oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej 
Bosch Security Systems, Inc. W celu prawidłowej lokalizacji oprogramowania, należy 
postępować według poniższych wskazówek:
1. Uruchomić przeglądarkę internetową i przejść do jednego z następujących adresów URL:

– Klienci w Stanach Zjednoczonych: http://www.boschsecurity.us
– Klienci poza Stanami Zjednoczonymi: http://www.boschsecurity.com, a następnie 

kliknąć swój rejon i łącze do swojego kraju (jeżeli jest dostępne).
2. Kliknąć łącze CCTV lub Products (Produkty), zależnie od budowy strony internetowej dla 

danego kraju, znajdujące się w lewym okienku strony internetowej.

Illustracja 8.2 Strona główna kraju

3. Kliknąć łącze Software (Oprogramowanie) w części Download Library (Do pobrania) 
lewego okienka.

Illustracja 8.3 Łącze Software
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4. Kliknąć OK, aby zaakceptować umowę licencyjną na oprogramowanie firmy Bosch.

Illustracja 8.4 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Bosch dla użytkownika końcowego

5. Kliknąć łącze CCTV w okienku środkowym, pod nagłówkiem Software.

Illustracja 8.5 Główne okno Software

6. Kliknąć łącze Cameras, PTZ (Kamery, PTZ), aby uzyskać dostęp do oprogramowania 
kamer PTZ firmy Bosch.

Illustracja 8.6 Łącze Cameras, PTZ

Po kliknięciu Cameras, PTZ (Kamery, PTZ) w przeglądarce otwiera się strona z 
przygotowanym do pobrania oprogramowaniem kamer AutoDome VG4 i VEZ.

Illustracja 8.7 Wymagane oprogramowania jest podświetlone

7. Przewinąć stronę w dół, aż do nagłówka AutoDome TCP/IP Communications Module 
(AutoDome TCP/IP - Moduł komunikacyjny).
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8. Prawym przyciskiem kliknąć odpowiedni język komunikatów i wybrać Save Target As 
(Zapisz element docelowy jako...) z rozwijanego menu w celu pobrania następujących 
pakietów oprogramowania:
– Sun Java
– Microsoft .NET
– Microsoft DirectX
– MPEG-ActiveX
– ConfigManager

9. Zapisać każdy pakiet oprogramowania na komputerze z zainstalowaną przeglądarką 
Microsoft Internet Explorer, która umożliwi uzyskanie podglądu obrazu bieżącego z 
kamer sieciowych AutoDome VG4.
Teraz na komputerze powinny być zapisane następujące pakiety oprogramowania:

– 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)

Uwaga: XXX oznacza numer wersji oprogramowania. Ten numer ulega zmianie wraz z 
wprowadzaniem aktualizacji do pakietów oprogramowania.
10. Zainstalować oprogramowanie, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

– Rozpakować pliki MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip i 
DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip. Upewnić się, czy dla każdego pakietu 
oprogramowania zachowana została struktura katalogów.

– Dwukrotnie kliknąć plik jre-XXXX-windows-i586-p-s_xxXX_XXXXXXXXX.exe, aby 
rozpocząć instalowanie oprogramowania Java.

– Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora Java Installation Wizard, aż do 
zakończenia instalacji oprogramowania.

– Dwukrotnie kliknąć dotnetfx_enUS_T5007298827.exe, aby rozpocząć instalację 
oprogramowania .NET.

– Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora .NET Installation Wizard, aż do 
zakończenia instalacji oprogramowania.

– Otworzyć katalog DirectXXXX. Następnie dwukrotnie kliknąć plik  dxsetup.exe, 
aby rozpocząć instalację oprogramowania DirectX.

– Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora DirectX Installation Wizard, aż do 
zakończenia instalacji oprogramowania.

– Dwukrotnie kliknąć MPEGAx.exe, aby rozpocząć instalację oprogramowania MPEG-
ActiveX.

– Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora MPEG-ActiveX Installation Wizard, aż do 
zakończenia instalacji oprogramowania.

– Dwukrotnie kliknąć SetupConfigManagerXXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe , 
aby rozpocząć instalację oprogramowania ConfigManager.

– Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora ConfigManager Installation Wizard, aż 
do zakończenia instalacji oprogramowania.

11. Uruchomić przeglądarkę Microsoft Internet Explorer i przejść do adresu URL kamery 
sieciowej AutoDome VG4. Sprawdzić, czy na stronie podglądu bieżącego jest widoczny 
obraz bieżący.

12. Uruchomić program Configuration Manager i sprawdzić, czy kamery sieciowe AutoDome 
VG4, należące do systemu bezpieczeństwa, znajdują się na liście. (Konieczna może być 
konfiguracja niektórych ustawień programu Configuration Manager).
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8.5.1 Zmiana ustawień sieciowych
Domyślny adres IP modułu IP to 192.168.0.1. Aby zmienić adres IP lub dowolne inne 
ustawienia sieciowe, można użyć programu Configuration Manager znajdującego się na płycie 
CD lub serwerze WWW kamery sieciowej AutoDome. 

Korzystanie z programu Configuration Manager
Program Configuration Manager jest najlepszym narzędziem sieciowym, dostępnym na stronie 
internetowej Bosch Security Systems (patrz Punkt 8.5 Instalacja wymaganego oprogramowania, 
Strona 62). Aby zmienić nastawy konfiguracyjne, należy użyć instrukcji obsługi 
oprogramowania Configuration Manager, znajdującej się na płycie CD w folderze 
Documentation.

Korzystanie z serwera WWW kamery sieciowej AutoDome
Kamera sieciowa AutoDome zawiera sieciowy serwer wizyjny wbudowany w moduł IP. 
Aby skonfigurować kamerę za pomocą serwera WWW kamery sieciowej AutoDome, należy 
wykonać następujące czynności:
1. Ustawić w komputerze PC adres IP 192.168.0.10, aby mieć pewność, że komputer oraz 

kamera sieciowa AutoDome znajdują się w tej samej podsieci.
2. Uruchomić przeglądarkę Microsoft Internet Explorer i przejść do następującego adresu 

URL: http://192.168.0.1
W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu bieżącego kamery sieciowej 
AutoDome, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o 
zabezpieczeniach.

3. Zaznaczyć pole Always Trust, a następnie kliknąć YES.
4. Kliknąć łącze Ustawienia znajdujące się w górnej części strony podglądu bieżącego.
5. Kliknąć łącze Ustawienia serwisowe znajdujące się w lewym okienku strony Ustawienia.
6. Kliknąć łącze Sieć, aby otworzyć stronę Ustawienia sieciowe.

UWAGA! 
Aby uzyskać aktualny adres IP, maskę podsieci oraz adres IP bramy, należy skontaktować się z 
administratorem sieci lokalnej. 

UWAGA! 
W zależności od zabezpieczeń sieciowych komputera PC, może być konieczne dodanie 
nowego adresu IP do listy zaufanych witryn, aby można było sterować kamerą sieciową 
AutoDome.
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Illustracja 8.8 Strona Ustawienia sieciowe

7. Skonfigurować nastawy na tej stronie w oparciu o adresy podane przez administratora 
sieci lokalnej.

8. Kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać nastawy.
9. Uruchomić nową sesję przeglądarki Microsoft Internet Explorer.
10. W pasku adresu wpisać oryginalny adres IP, dodać przyrostek /reset (na przykład http://

192.168.0.1/reset) i kliknąć przycisk Przejdź, aby ponownie uruchomić kamerę sieciową 
AutoDome. Po ponownym uruchomieniu kamery sieciowej AutoDome użyć nowego 
adresu IP, aby uzyskać dostęp do strony podglądu bieżącego.

11. Odłączyć kabel sieci Ethernet kamery sieciowej AutoDome od dedykowanego 
przełącznika sieciowego i dołączyć go do sieci lokalnej (LAN).

UWAGA! 
Kliknąć łącze Czy wyświetlić pomoc dotyczącą tej strony?, jeśli są wymagane dodatkowe 
informacje.
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8.6 STRONA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO
Po nawiązaniu połączenia przeglądarka sieciowa wyświetla STRONĘ PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO. Na stronie, w prawej części okna przeglądarki wyświetlany jest obraz bieżący. W 
zależności od konfiguracji, na obraz bieżący mogą być nałożone rozmaite informacje tekstowe 
(patrz ).
Inne informacje mogą być wyświetlane obok obrazu bieżącego na STRONIE PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO. Sposób wyświetlania zależy od ustawień na stronie Konfig. strony podglądu 
(patrz ).

Maksymalna liczba połączeń
Jeśli nie można nawiązać połączenia, urządzenie mogło osiągnąć maksymalną dopuszczalną 
liczbę połączeń. W zależności od modelu i konfiguracji sieci każda kamera sieciowa AutoDome 
może mieć nawet 25 nawiązanych połączeń w przeglądarce lub maksymalnie 50 połączeń w 
programie VIDOS lub Bosch Video Management System.

Ochrona za pomocą hasła urządzenia IP AutoDome
Jeśli urządzenie IP AutoDome jest chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą 
hasła, w przeglądarce zostanie wyświetlony komunikat oraz monit o wprowadzenie hasła w 
przypadku próby dostępu do obszarów chronionych.

1. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło dostępu w odpowiednie pola tekstowe.
2. Kliknąć przycisk OK. Jeśli hasło jest prawidłowe, w przeglądarce zostanie wyświetlona 

odpowiednia strona.

Sieć chroniona
Jeśli w sieci do zarządzania prawami dostępu zastosowano serwer RADIUS (uwierzytelnianie 
802.1x), należy odpowiednio skonfigurować kamerę sieciową AutoDome (patrz ). W 
przeciwnym wypadku komunikacja nie będzie możliwa.

Wybór obrazu
Obraz z kamery można wyświetlać na różne sposoby.
 Kliknąć jedną z kart Strumień 1, Strumień 2 lub 

M-JPEG pod obrazem, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami wyświetlania obrazu z 
kamery.

UWAGA! 
W kamerze sieciowej AutoDome dostępna jest opcja ograniczania dostępu za pomocą różnych 
poziomów autoryzacji (patrz ).
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Sterowanie podglądem
Karta Ster. podglądem umożliwia sterowanie funkcjami kamery (obrotem, pochyleniem, 
zoomem, ogniskowaniem i przysłoną), poruszanie się w obrębie menu oraz przywołanie 
zaprogramowanych ujęć.

1. Aby sterować urządzeniem, kliknąć odpowiednie przyciski.
2. Przesunąć wskaźnik myszy nad obrazem. Obok wskaźnika myszy będą wyświetlane 

dodatkowe opcje sterowania urządzeniami peryferyjnymi.
3. Aby ręcznie obrócić kamerę, ustawić kursor w dowolnym miejscu obrazu bieżącego. Na 

tle ramki widoczna jest strzałka oznaczająca kierunek (lkjmhigf). Nacisnąć i przytrzymać 
prawy przycisk myszy, aby obrócić kamerę.

Cyfrowe wejścia / wyjścia

Ikony alarmu od Przekaźnik 1 do Przekaźnik 4 służą do celów informacyjnych i pokazują stan 
wejścia alarmowego: kiedy alarm zostanie wyzwolony, odpowiednia ikona świeci się na 
niebiesko. Konfiguracja urządzenia określa, czy wyświetlany jest alarm oraz dodatkowe 
informacje (patrz. ).

Numer Opis Numer Opis
1 Wychylenie kamery ku górze 8 Ogniskowanie daleko2

2 Wychylenie kamery ku dołowi 9 Ogniskowanie blisko2

3 Obrót kamery w lewo 10 Zamknięcie przysłony2

4 Obrót kamery w prawo 11 Otwarcie przysłony2

5 Obracanie i wychylanie kamery w różnych 

kierunkach

12 Ustawienie prędkości obrotu, pochylenia i 

zoomu: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

6 Oddalenie1 13 Ustawienie kamery na zaprogramowanej 

pozycji 1, 2, 3, 4, 5 lub 6

7 Przybliżenie1

1. Ta funkcja jest również dostępna za pomocą kółka myszy, kiedy wskaźnik znajduje się w 
ramce obrazu z kamery.
2. Ten przycisk działa także jako klawisz Enter służący do wyboru pozycji menu na karcie Ster. 
wy dod. (AUX)
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Przekaźnik wyzwalający
Dołączone urządzenia można włączać za pomocą przekaźników w urządzeniu IP AutoDome 
(np. oświetleniem lub mechanizmem otwierania drzwi).
 Aby sterować urządzeniem, należy kliknąć symbol przekaźnika znajdujący się obok 

obrazu. Symbol zmieni kolor na czerwony, kiedy wyjście przekaźnikowe będzie 
uaktywnione.

Rejestr systemowy / Rejestr zdarzeń

Pole Rejestr systemowy zawiera informacje o stanie urządzenia IP AutoDome oraz połączenia. 
Komunikaty te można automatycznie zapisać w pliku (patrz ).
Zdarzenia, takie jak wyzwalanie lub wyłączanie alarmów, są pokazywane w polu Rejestr 
zdarzeń. Komunikaty te można automatycznie zapisać w pliku (patrz ).
1. Aby usunąć wpisy, kliknąć ikonę usunięcia w prawym górnym rogu odpowiedniego pola.
2. Aby przeglądnąć szczegółowy rejestr, kliknąć ikonę w prawym górnym rogu 

odpowiedniego pola. Otwarte zostanie nowe okno.

Obsługa dźwięku
W niektórych konfiguracjach urządzenie IP AutoDome może nadawać lub odbierać sygnały 
foniczne. Wszyscy użytkownicy połączeni za pomocą przeglądarek odbierają sygnały foniczne 
wysyłane przez urządzenie IP AutoDome.
Sygnały foniczne mogą być przesyłane do urządzenia IP AutoDome tylko przez użytkownika, 
który połączył się z urządzeniem jako pierwszy.
1. Na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO kliknąć w dowolnym miejscu obok obrazu, aby 

usunąć zaznaczenie z formantu ActiveX.
2. Nacisnąć i przytrzymać klawisz F12, aby utworzyć połączenie foniczne z kamerą sieciową 

AutoDome. Na pasku stanu przeglądarki pojawi się komunikat Send Audio ON 
(Transmisja dźwięku WŁ.).

3. Puścić klawisz F12, kiedy przesyłanie sygnałów fonicznych do kamery IP AutoDome ma 
zostać przerwane. Na pasku stanu przeglądarki Internet Explorer pojawi się komunikat 
Send Audio OFF (Transmisja dźwięku WYŁ.).

UWAGA! 
Kiedy połączenie głosowe z kamerą IP AutoDome zostanie przerwane, następny użytkownik 
nawiązujący z nią połączenie może przesyłać dane foniczne do kamery IP AutoDome.
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8.6.1 Wprowadzanie polecenia sterującego za pomocą klawiatury
Karta Ster. wy dod. (AUX) służy do wprowadzania klawiaturowych poleceń sterujących. 
Polecenia te składają się z numeru polecenia i odpowiedniego klawisza funkcyjnego (Pokaż 
poj., Ustaw poj., Wł. wyjście (Aux) lub Wył. wyjście (Aux)). Prawidłowa konfiguracja przesyła 
polecenie do kamery lub wyświetla menu ekranowe.

Karta Ster. wy dod. (AUX)
Karta Ster. wy dod. (AUX) umożliwia sterowanie za pomocą zaprogramowanych poleceń 
klawiaturowych. Lista wszystkich poleceń, patrz Punkt 6 Polecenia klawiaturowe według 
numeru, Strona 45. Aby uzyskać dostęp do karty Ster. wy dod. (AUX), przejść do strony 
podglądu bieżącego i kliknąć kartę Ster. wy dod. (AUX) (patrz Rysunek 8.9 poniżej). 

Illustracja 8.9 Karta Ster. wy dod. (AUX)

Aby wprowadzić polecenie klawiaturowe:
1. Umieścić kursor w polu Nr polecenia.
2. Wybrać żądany numer polecenia za pomocą wyświetlonej na ekranie klawiatury.
3. Kliknąć przycisk Wł. wyjście (Aux) lub Wył. wyjście (Aux), aby uruchomić lub zatrzymać 

wykonywanie polecenia. Lista poleceń, patrz Punkt 6 Polecenia klawiaturowe według 
numeru, Strona 45.

4. Jeśli polecenie służy do uaktywnienia menu, po elementach tego menu można poruszać 
się za pomocą strzałek w górę/w dół na karcie Ster. podglądem. Aby wybrać element 
menu, nacisnąć klawisz Focus lub Iris.

UWAGA! 
Za pomocą karty Ster. wy dod. (AUX) można również wyświetlać menu ekranowe. Po 
wyświetleniu menu ekranowych można się po nich poruszać, korzystając z wirtualnego 
joysticka na karcie Ster. podglądem, oraz wybierać opcje z menu za pomocą klawiszy Focus i 
Iris.

referencyjny  Opis
1  Pole numeru polecenia
2   Klawiatura numeryczna (klawisze 0-9)
3  Przywołanie położenia zaprogramowanego kamery.
4  Ustawienie położenia zaprogramowanego kamery.
5  Uruchomienie polecenia
6  Kasowanie numeru w polu Nr polecenia
7  Wybór pozycji menu
8 Zatrzymanie polecenia
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Programowanie ujęcia:
Położenia zaprogramowane (sceny) to pozycje kamery, które są zapisane w pamięci w celu 
późniejszego wywołania.
1. Przenieść kursor na obraz bieżący i poczekać na pojawienie się strzałki oznaczającej 

kierunek.
2. Kliknąć i przytrzymać przycisk myszy, a następnie ustawić kamerę w pozycji, która ma 

zostać zapisana.
3. Wprowadzić dowolną liczbę z przedziału 1-99 (kamery AutoDome serii 200: 1-64; w 

kamerach AutoDome z serii 500i pozycje 90-99 są używane przez detekcję ruchu) za 
pomocą klawiatury numerycznej, która będzie oznaczała numer sceny.

4. Kliknąć przycisk Ustaw poj. ujęcie W obszarze obrazu zostanie wyświetlony komunikat 
informujący o tym, pod jakim numerem została zapisana scena.

Wyświetlanie zaprogramowanego ujęcia:
1. Za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej wprowadzić numer sceny, której podgląd 

ma zostać wyświetlony.
2. Kliknąć przycisk Pokaż poj. ujęcie.

8.7 Zapisywanie pojedynczych ujęć
Użytkownik może zapisywać pojedyncze obrazy z sekwencji wyświetlanej na STRONIE 
PODGLĄDU BIEŻĄCEGO na dysku twardym komputera w formacie JPEG. Ikona do 
rejestrowania pojedynczych ujęć jest widoczna tylko wtedy, gdy w konfiguracji urządzenia 
została włączona ta funkcja (patrz ).
 Kliknąć ikonę. Obraz jest zapisywany w rozdzielczości 704 × 576 pikseli (4CIF). 

Lokalizacja zapisu zależy od konfiguracji urządzenia IP AutoDome (patrz ).

8.8 Zapis sekwencji wizyjnych
Użytkownik może zapisywać sekwencje wizyjne wyświetlane na STRONIE PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO na dysku twardym komputera. Ikona do rejestrowania sekwencji wizyjnych jest 
widoczna tylko wtedy, gdy w konfiguracji urządzenia została włączona ta funkcja (patrz ).
1. Kliknąć ikonę, aby rozpocząć zapis. Lokalizacja zapisu zależy od konfiguracji kamery 

sieciowej AutoDome (patrz ). Czerwony punkt na ikonie oznacza, że trwa zapis.

2. Kliknąć ikonę ponownie, aby przerwać zapis.

UWAGA! 
Więcej informacji o ustawieniach i sterowaniu kamerą sieciową AutoDome można uzyskać 
klikając łącze Czy wyświetlić pomoc dotyczącą tej strony? Wyświetli się pomoc ekranowa 
kamery sieciowej AutoDome.

UWAGA! 
Zapisane sekwencje obrazów można odtwarzać za pomocą odtwarzacza firmy Bosch Security 
Systems. Znajduje się on na płycie CD dołączonej do zestawu.
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Rozdzielczość obrazu
Sekwencje będą zapisywane w rozdzielczości określonej w ustawieniach konfiguracyjnych 
nadajnika (patrz ).

8.9 Uruchamianie programu zapisu
Podczas automatycznego zapisu zmienia się wygląd ikony dysku twardego wyświetlanej pod 
obrazem z kamery na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO.

Na ekranie pojawi się ruchoma grafika, która oznacza, że trwa zapis. Jeśli aktualnie zapis nie 
jest wykonywany, ikona nie jest wyświetlana.

8.10 Strona NAGRANIA
Dostęp do strony NAGRANIA, umożliwiającej odtwarzanie zapisanych sekwencji wizyjnych, 
możliwy jest ze STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO oraz menu USTAWIENIA.
Łącze NAGRANIA jest widoczne dopiero po wybraniu nośnika (patrz ).
 Kliknąć pozycję NAGRANIA na pasku nawigacji w górnej części okna. Na ekranie pojawia 

się strona odtwarzania.

Kamera
Tutaj można wybrać kamerę, z której nagrania mają być przeglądane.  W oknie obrazu 
rozpoczyna się od razu odtwarzanie nagrań.

Zapis
Tutaj można wybrać nagranie, które ma być przeglądane.  W oknie obrazu rozpoczyna się od 
razu odtwarzanie nagrania.

Obsługa odtwarzania

Pod obrazem wyświetlany jest pasek czasu zapewniający szybką orientację w zapisanym 
materiale. Zielona strzałka powyżej paska oznacza bieżącą pozycję odtwarzania obrazu.
Pasek czasu udostępnia różne opcje nawigacji.
Czerwone paski wskazują punkty czasowe, w których zostały wyzwolone alarmy. Przeciągnąć 
zieloną strzałkę, aby szybko przejść do tych punktów.
1. Możliwa jest zmiana przedziału czasu poprzez kliknięcie przycisków powiększenia (ikony 

lupy). Skala wyświetlania może rozciągać się od dwóch miesięcy do kilku sekund.
2. Przeciągnąć zieloną strzałkę do punktu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie. Data i 

czas wyświetlane poniżej paska podają umiejscowienie czasowe z dokładnością co do 
sekundy.
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Przyciski
Możliwe jest sterowanie odtwarzaniem przy pomocy przycisków poniżej obrazu. Przyciski 
mają następujące funkcje:

Suwak
Aby regulować prędkość odtwarzania, można użyć suwaka.

Zakładki
Możliwe jest również ustawienie znaczników w sekwencji i późniejsze bezpośrednie przejście 
do oznaczonych w ten sposób miejsc. Znaczniki te mają postać małych żółtych strzałek 
umieszczonych nad przedziałem czasowym. Do obsługi znaczników służą następujące 
przyciski:

 Aby skasować znacznik, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy.

Tryb trick
W trybie trick za pomocą myszy z kółkiem przewijania można przeglądać nagrania „klatka po 
klatce”. W tym celu należy umieścić kursor myszy na linii czasu poniżej skali czasu i obrócić 
kółko przewijania na myszy. Podczas takiego przewijania odtwarzanie jest automatycznie 
zatrzymywane (wstrzymywane). Tryb trick wymaga znacznie większej ilości dostępnej pamięci 
i mocy procesora. Z tego względu ilość kamer dostępnych w tym trybie może zostać 
ograniczona w programie Configuration Manager.

Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania

Przeskok do początku aktywnej sekwencji wizyjnej lub do poprzedniej sekwencji

Przeskok do początku następnej sekwencji wizyjnej

Poprzedni znacznik

Ustawienie znacznika

Następny znacznik

UWAGA! 
Znaczniki obowiązują tylko na stronie NAGRANIA; nie są one zapisywane wraz z sekwencją. 
Po wyjściu z powyższej strony wszystkie znaczniki są kasowane.
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9 Połączenia foniczne VG4 
Wersja foniczna kamery VG4 AutoDome jest wyposażona w jedno wejście foniczne sygnałów 
liniowych. Sygnały foniczne są przesyłane w jednym kierunku i są zsynchronizowane z 
sygnałami wizyjnymi. Dzięki temu w miejscu montażu kamery można podłączyć interkom.

9.1 Parametry techniczne wejścia liniowego fonii 
We wszystkich przypadkach należy przestrzegać następujących parametrów technicznych 
wejścia liniowego: 
– Maksymalne napięcie wejściowe: 5,5 Vpp, Impedancja: 9 kiloomów, Typowa 

częstotliwość próbkowania: 8 KHz, 16 bitów, mono

9.1.1 Parametry techniczne przewodu
Im większa odległość, tym bardziej prawdopodobne zaszumienie sygnału.

9.1.2 Połączenia
Wejście fonii musi zostać połączone z wejściem dwufazowym w następujący sposób: 
1. Usunąć rezystor końcowy wejścia dwufazowego 110 omów.
2. Połączyć źródło fonii z poziomem linii do wejścia dwufazowego kamery VG4 w sposób 

pokazany na poniższym schemacie.

9.1.3 Uaktywnianie odbioru fonii
Aby skonfigurować fonię w przeglądarce sieciowej, należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć stronę podglądu bieżącego kamery sieciowej AutoDome, a następnie kliknąć 

kartę Ustawienia. 
2. W lewym okienku kliknąć łącze Ustawienia kamer, a następnie kliknąć łącze Pozostałe. 

Kamera sieciowa AutoDome wyświetli ekran Ustawienia dźwięku.
3. Kliknąć przycisk opcji Dźwięk, aby uaktywnić przesyłanie fonii przez sieć IP.

UWAGA! W systemach interkomu do wysyłania sygnałów fonii należy wykorzystać porty 
liniowe interkomu. 

UWAGA! W wejściu wbudowana jest wewnętrzna korekta wzmocnienia mocy na wypadek, 
gdyby poziom sygnału był zbyt niski. 

Rodzaj przewodu: Przewód koncentryczny, grubość zależy od wybranego rodzaju złącza
Maksymalna 
odległość:

Zależy od poziomu sygnału 

Styk Opis

Dwufazowy + Wejście foniczne

Dwufazowy – Masa

UWAGA! Sygnał foniczny jest przesyłany osobnym strumieniem danych równolegle z danymi 
wizyjnymi, co powoduje większe obciążenie sieci. Dane foniczne są kodowane w standardzie 
G.711 i wymagają dodatkowego pasma przepustowości wielkości 80 kb/s dla każdego łącza. 



76 pl | Połączenia foniczne VG4 System obsługi kamery modułowej
AutoDome VG4

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

Illustracja 9.1 Konfigurowanie ustawień fonii

9.1.4 Włączanie transmisji fonii
Aby przesyłać fonię przez sieć IP, należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć stronę podglądu bieżącego kamery sieciowej AutoDome, a następnie kliknąć 

kartę Ustawienia. 
2. W lewym okienku kliknąć łącze Ustawienia serwisowe, a następnie kliknąć łącze Konfig. 

strony podglądu. Kamera sieciowa AutoDome wyświetli ekran Konfig. strony podglądu 
(patrz Rysunek 9.2).

3. Kliknąć przycisk opcji Transmisja dźwięku, aby uaktywnić przesyłanie fonii.

Illustracja 9.2 Konfiguracja strony podglądu
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9.1.5 Konfiguracja wzmocnienia (opcja)
Regulacja wzmocnienia sygnału wejściowego odbywa się w zakresie od -34 B do +12 dB. 
Bieżący obraz wideo jest wyświetlony w małym oknie obok suwaka, co ułatwia weryfikację 
źródła fonii i poprawę poziomów szczytowych. Wzmocnienie sygnałów fonii należy 
dostosować do indywidualnych wymagań. Zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast. Aby 
ułatwić regulację, obok suwaka jest wyświetlony poziom bieżący. Upewnić się, czy wskaźnik 
nie wychodzi poza zielony obszar podczas modulacji.

Illustracja 9.3 Ustawianie fonii
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10 Rozwiązywanie problemów

10.1 Obsługa i sterowanie kamerami AutoDome VG4

Nieprawidłowość Rozwiązanie

Brak obrazu – Sprawdzić, czy zielona dioda LED na płycie procesora AutoDome świeci się. Ta dioda 
LED świeci się wtedy, gdy kamera wysyła sygnał wideo.

Jeśli zielona dioda LED nie świeci się, należy:
– Sprawdzić, czy czerwona dioda LED na płycie procesora AutoDome wolno miga. Ta 

dioda LED informuje o tym, czy do płyty zasilającej oraz płyty procesora AutoDome jest 
dostarczane zasilanie.

Czerwona dioda LED na module procesora AutoDome: 
Sposób migania — Znaczenie:
– 5 s wł. / 0,5 s wył.: Normalne działanie
– Stale włączona: Procesor zablokowany
Jeśli czerwona dioda LED świeci w sposób ciągły:
– Wyłączyć urządzenie AutoDome i włączyć je ponownie.
Jeśli czerwona dioda LED nie świeci się, należy:
Jeśli jest używany moduł zasilacza Bosch w wersji do zawieszania, należy:
– Sprawdzić, czy zielona dioda LED w zasilaczu świeci się. Oznacza to, że zasilacz 

dostarcza zasilanie.
Jeśli zielona dioda LED nie świeci się, należy:
– Odłączyć zasilanie.
– Sprawdzić bezpiecznik FX101 zasilania zasilacza.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić bezpiecznik FX102 zasilania 24 V kamery AutoDome.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
Jeśli jest używany zasilacz innej marki niż Bosch, należy:
– Sprawdzić, czy do zasilacza jest doprowadzone zasilanie.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy zasilacz dostarcza zasilanie 24 V do kamery.
– Sprawdzić, czy złącze w górnej części obudowy nie ma zagiętych styków.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić wszystkie kable oraz połączenia z kamerą AutoDome.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
Jeśli do kamery AutoDome jest dostarczane zasilanie, należy:
– Usunąć moduł kamery oraz moduł procesora (CPU) z obudowy i sprawdzić, czy zielona 

dioda LED na płytce zasilania obudowy świeci się.
Jeśli zielona dioda LED nie świeci się, należy:
– Sprawdzić, czy bezpiecznik na płytce zasilania obudowy nie jest przepalony (jeśli 

dostępny jest zapasowy moduł kamery, należy spróbować go wymienić).
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Brak możliwości 
sterowania kamerą

– Sprawdzić, czy klawiatura i monitor są ustawione na prawidłowy (taki sam) numer 
kamery.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy adres kamery jest ustawiony prawidłowo. Aby wyświetlić adres kamery, 

wpisać ON-997-ENTER.
Jeśli adres nie jest ustawiony lub jest nieprawidłowy:
– Ustawić adres kamery za pomocą funkcji FastAddress (ON-998-ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy pomarańczowa dioda LED na płycie procesora AutoDome świeci się, 

kiedy z klawiatury kontrolera wydawane są polecenia pochylenia/obrotu. 
Pomarańczowa dioda LED informuje o odbieraniu poleceń sterujących.

Pomarańczowa dioda LED na module procesora AutoDome 
Sposób migania
– Wył.

Brak poleceń przychodzących lub brak zasilania

– Świeci przez 2 sekundy
Odbiór prawidłowych danych

– Szybkie miganie
Utracony pakiet (pakiety)

Jeśli pomarańczowa dioda LED nie świeci się podczas wydawania poleceń PTZ:
– Sprawdzić, czy można sterować innymi kamerami systemu. Jeśli nie, sprawdzić 

kontroler i okablowanie.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy przełącznik RS-232/485 jest ustawiony na prawidłowy protokół.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy wszystkie przewody (dwufazowy, Bilinx lub RS-232/485) są prawidłowo 

podłączone. (Więcej informacji znajduje się w Instrukcji instalacji modułowego 
systemu AutoDome).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy dostęp do menu ekranowego kamery AutoDome jest możliwy (ON-46-

ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy kamera AutoDome prawidłowo wykonuje procedurę naprowadzania 

(SET-110-ENTER).
Jeśli procedura naprowadzania nie jest wykonywana prawidłowo:
– Skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Bosch.

Przerywane 
sterowanie kamerą

– Sprawdzić, czy w połączeniu łańcuchowym tylko w ostatniej kamerze AutoDome 
zastosowano rezystor 110 Ω (złącza dwufazowe +/-).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie przekroczono maksymalnej długości kabli dla danego protokołu 

sterującego (maksymalna długość kabla dla protokołu RS-232 wynosi ok. 15 metrów). 
(Więcej informacji znajduje się w Instrukcji instalacji modułowego systemu AutoDome).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy okablowanie spełnia zalecenia i specyfikacje firmy Bosch. (Więcej 

informacji znajduje się w Instrukcji instalacji modułowego systemu AutoDome).
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Kamera porusza się 
wraz z innymi 
kamerami

– Sprawdzić, czy adres kamery jest ustawiony prawidłowo (ON-997-ENTER). Jeśli adres 
kamery nie jest ustawiony, kamera AutoDome reaguje na polecenia sterujące wysyłane 
do wszystkich kamer systemu.

Jeśli adres nie jest ustawiony:
– Wywołać menu FastAddress i przypisać adres (ON-998-ENTER).

Brak dostępu do 
ustawień 
użytkownika

– Wprowadzić polecenie odblokowujące OFF-90-ENTER. Może być konieczne podanie 
hasła
(automatyczna blokada poleceń następuje po 30 minutach).

Ciemny obraz – Sprawdzić, czy dla regulacji wzmocnienia wybrano wartość AUTO (ON-43-ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy parametr poziomu automatycznej regulacji przysłony jest ustawiony na 

odpowiednią wartość (ON-11-ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy tylko ostatnie urządzenie w linii wizyjnej ma włączone dopasowanie 

impedancyjne 75 Ω. (Podwójne dopasowanie impedancyjne powoduje ciemny obraz).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przejść do menu Ustawienia kamery i zwiększyć wartość ustawienia Wstępna komp. Ta 

opcja jest dostępna tylko w kamerach AutoDome serii 300 i 500i bez funkcji IP.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy została zdjęta osłona obiektywu.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie została przekroczona maksymalna długość kabla koncentrycznego 

(Więcej informacji znajduje się w Instrukcji instalacji modułowego systemu AutoDome). 
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przywrócić wszystkie domyślne Ustawienia kamery (ON-40-ENTER).

Nieprawidłowe 
kolory

– Ustawić prawidłowo parametr balansu bieli (ON-30-ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przejść do menu Ustawienia kamery i zwiększyć wartość ustawienia Wstępna komp. Ta 

opcja jest dostępna tylko w kamerach AutoDome serii 300 i 500i bez funkcji IP.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie została przekroczona maksymalna długość kabla koncentrycznego 

(Więcej informacji znajduje się w Instrukcji instalacji modułowego systemu AutoDome).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przywrócić ustawienia domyślne (ON-40-ENTER).

Obiekt nie jest 
widoczny ze 
względu na zbyt 
jaskrawe tło

– Włączyć kompensację tła (ON-20-ENTER).



82 pl | Rozwiązywanie problemów System obsługi kamery modułowej
AutoDome VG4

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

Obraz przesuwa się, 
jest zaszumiony lub 
zniekształcony

– Upewnić się, że jako tryb synchronizacji zostało wybrane ustawienie Wewnętrzna (OFF-
42-ENTER).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie została przekroczona maksymalna długość kabla koncentrycznego 

(Więcej informacji znajduje się w Instrukcji instalacji modułowego systemu AutoDome). 
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić wszystkie złącza BNC oraz rozgałęzienia.

Uwaga: Dołączenie kabla sieci komputerowej do płytki interfejsu kamery innej niż 
kamera sieciowa AutoDome spowoduje zniekształcenie obrazu.

– Odłączyć kabel sieciowy od złącza RJ45 płytki interfejsu.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Bosch.

Kamera dualna nie 
przełącza 
automatycznie 
trybu, kiedy obraz 
jest ciemny

– Sprawdzić, czy tryb Dzień/Noc jest ustawiony na wartość AUTO (ON-56-ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Ustawić regulację wzmocnienia na wartość AUTO (ON-43-ENTER).

Wnętrze kopułki 
kamery EnviroDome 
jest zaparowane

– Sprawdzić stan modułu grzejnika (ON-66-ENTER).
Jeśli wyświetlany jest komunikat Brak zasilania grzejnika:
– Wyłączyć zasilanie kamery AutoDome.
– Sprawdzić bezpiecznik FX103 zasilania 24 V modułu grzejnika.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić okablowanie oraz styki złącza do modułu grzejnika.

Na monitorze miga 
komunikat Niskie 
napięcie.

– Jeśli używany jest zasilacz innej firmy, upewnić się, że spełnia on wymagane przez 
firmę Bosch parametry zasilania (dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej 
kamery AutoDome).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić napięcie linii zasilającej.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy maksymalna długość kabla z zasilacza nie została przekroczona. Patrz 

instrukcja instalacji kamery modułowej Bosch AutoDome.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Zmierzyć napięcie na wejściu kamery, gdy kamera jest zasilana. Komunikat przestanie 

być wyświetlany, gdy napięcie będzie ≥ 21 VAC.
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10.2 Obraz i sterowanie kamerami AutoDome VG4

Nieprawidłowość Rozwiązanie

Brak połączenia 
sieciowego

– Sprawdzić wszystkie połączenia sieciowe
– Sprawdzić, czy maksymalna odległość między dwoma dowolnymi połączeniami 

sieci nie przekracza 100 m.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej AutoDome 
firmy Bosch.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Jeżeli system jest chroniony przez zaporę sieciową, sprawdzić, czy transmisja wizyjna 

jest ustawiona na tryb UDP.
a. Przejść do strony Ustawienia urządzenia sieciowego. 
b. Rozwinąć łącze Ustawienia serwisowe, a następnie kliknąć Sieć.
c. Z listy rozwijanej Transmisja wizyjna wybrać opcję UDP. Następnie kliknąć Ustaw.
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10.3 Sieciowa transmisja dźwięku z kamery AutoDome VG4
Na poniższych rysunkach pokazano drogę transmisji dźwięku między mikrofonem / kamerą 
AutoDome i komputerem, na którym odtwarzany jest dźwięk. Pierwszy rysunek pokazuje 
połączenia kamery sieciowej AutoDome VG4, a drugi – połączenia kamery analogowej 
(standardowej) AutoDome VG4. W przypadku problemów z fonią należy skorzystać z 
odpowiednich rysunków.

Połączenia foniczne kamery sieciowej AutoDome VG4
Kamery sieciowa AutoDome wykorzystuje połączenie z siecią Ethernet bezpośredniej 
komunikacji z istniejącą siecią.

Illustracja 10.1 Typowe połączenia foniczne kamery sieciowej AutoDome

1 Mikrofon

2 Kabel koncentryczny o długości nie 
przekraczającej 10 m

3 Kamera sieciowa AutoDome VG4

4 Sieć Ethernet

5 Komputer z aplikacją Bosch DiBos
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Połączenia foniczne analogowej (standardowej) kamery AutoDome VG4
Na tym rysunku analogowa kamera AutoDome VG4 jest połączona kablem koncentrycznym z 
nadajnikiem strumienia wizyjnego/fonicznego Bosch. Komputer, na którym odtwarzany jest 
dźwięk, jest połączony z nadajnikiem przewodem sieci Ethernet.

Illustracja 10.2 Typowe połączenia foniczne analogowej kamery AutoDome

1 Mikrofon 6 Wejście foniczne

2 Połączenie kablem koncentrycznym; 
Mikrofon do nadajnika strumienia 
wizyjnego/fonicznego Bosch; 
maksymalna odległość 10 m

7 Wejście wizyjne

3 Kamera analogowa (standardowa) 
AutoDome VG4

8 Połączenie Ethernet; 
Nadajnik strumienia wizyjnego/
fonicznego Bosch do komputera

4 Połączenie kablem koncentrycznym; 
analogowa kamera AutoDome VG4 do 
nadajnika strumienia wizyjnego/
fonicznego Bosch;

9 Komputer z aplikacją Bosch DiBos

5 Nadajnik strumienia wizyjnego/fonicznego 
Bosch
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Nieprawidłowość Rozwiązanie

Brak dźwięku – Sprawdzić działanie komputera odbierającego strumień foniczny z kamery AutoDome 
VG4 lub z nadajnika sieciowego.
– Sprawdzić ustawienia dźwięku komputera. Sprawdzić, czy ustawienia natężenia 

dźwięku gwarantują jego słyszalność.
– Sprawdzić ustawienia karty dźwiękowej komputera i głośników. Odtworzyć na 

komputerze dźwięk z innego źródła. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, wymienić 
głośniki i spróbować ponownie. 

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy Opcja dźwięku dla urządzenia sieciowego jest włączona.

a. Przejść do strony Ustawienia urządzenia sieciowego. 
b. Rozwinąć łącze Ustawienia nadajnika, a następnie kliknąć Ustawienia dźwięku.
c. Sprawdzić, czy transmisja dźwięku została włączona na liście rozwijanej Włącz 

dźwięk. Następnie kliknąć Ustaw.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić mikrofon.

Podłączyć odpowiednie głośniki bezpośrednio do mikrofonu w miejscu pracy kamery i 
sprawdzić, czy w tym miejscu dźwięk jest wyraźnie słyszalny.

Problemy z odtwarzaniem dźwięku lub szumy, występujące u źródła, będą narastać w 
miarę przesyłania dźwięku przez wszystkie kable i połączenia.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić typ kabla i stan instalacji przesyłającej dźwięk między mikrofonem i kamerą 

AutoDome VG4.
– Typ kabla: koncentryczny
– Długość kabla: maks. 10 m

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej AutoDome 
firmy Bosch.
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Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić wszystkie połączenia sieciowe.

– Jeżeli obraz jest wyraźny i nie pojawiają się zniekształcenia, prawdopodobnie 
połączenia sieciowe nie są przyczyną problemów z dźwiękiem.

– Sprawdzić, czy maksymalna odległość między dwoma dowolnymi połączeniami 
sieci nie przekracza 100 m.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej AutoDome 
firmy Bosch.

Niska jakość 
dźwięku

– Sprawdzić działanie komputera odbierającego strumień foniczny z kamery AutoDome 
VG4 lub z nadajnika sieciowego.
– Sprawdzić ustawienia karty dźwiękowej komputera i głośników. Odtworzyć na 

komputerze dźwięk z innego źródła. Jeżeli słychać zakłócenia, wymienić głośniki i 
spróbować ponownie.

– Sprawdzić ustawienia karty dźwiękowej komputera i głośników. Odtworzyć na 
komputerze dźwięk z innego źródła. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, wymienić 
głośniki i spróbować ponownie.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić ustawienia opcji Wzmocnienie i szczytową wartość wzmocnienia.

a. Przejść do strony Ustawienia urządzenia sieciowego. 
b. Rozwinąć łącze Ustawienia nadajnika, a następnie kliknąć Ustawienia dźwięku.
c. Ustawić poziom opcji Wzmocnienie tak, aby wartość szczytowa pozostawała na 

zielonym polu.
Pełne informacje można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej AutoDome 
firmy Bosch.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić miejsce pracy mikrofonu i kable foniczne.

– Liniowy poziom sygnału fonicznego wynosi zazwyczaj między 700 mV i 2 V, przez co 
może być zakłócany przez zasilanie zmiennoprądowe lub źródła transmisji. 

– Sprawdzić, czy zachowana jest odległość minimalna między mikrofonem a źródłem 
zasilania zmiennoprądowego (co najmniej ok. 0,3 m na każde 100 VAC).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić typ kabla i stan instalacji przesyłającej dźwięk między mikrofonem i kamerą 

AutoDome VG4.
– Typ kabla: koncentryczny
– Długość kabla: maks. 10 m

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej AutoDome 
firmy Bosch.

Nieprawidłowość Rozwiązanie
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A Dodatek: Przeliczanie adresów FastAddress
Przykład: Jeśli odbierany jest obraz z kamery nr 131, w odpowiedniej tabeli konwersji, 
spośród podanych poniżej, przeliczyć adres FastAddress (np. używając systemu AD 131=3 i 
systemu Sensormatic 131=32). Sprawdzić, czy numer kamery wyświetlany w menu na 
klawiaturze odpowiada numerowi kamery po konwersji. 

Tabela 1.1 Tabela konwersji adresów w systemach AD/Manchester

Tabela 1.2 Tabela konwersji adresów w systemach RS-422 AD/Sensormatic

ZABLOKUJ 1 ZABLOKUJ 2 ZABLOKUJ 3 ZABLOKUJ 4 ZABLOKUJ 5 ZABLOKUJ 6 ZABLOKUJ 7 ZABLOKUJ 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

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Grupa 7 Grupa 8
WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

WEJŚ
CIE

WYJŚ
CIE

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 Tabela poleceń użytkownika
Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis Seria 200 Seria 

300

Seria 

500i

Wł. / wył. 1 Skanowanie 360° Automatyczny obrót bez ograniczeń * * *

Wł. / wył. 2 Automatyczny obrót Automatyczny obrót z ograniczeniami * * *

Wł. / wył. 7 Odtwórz trasę 
niestandardową

Włączenie/wyłączenie * *

Wł. / wył. 8 Odtwórz trasę Włączenie/wyłączenie * * *

Wł. / wył. 14 Ustaw prędkość 
automatycznego obrotu 
i skanowania

Przejście do suwaka regulacji prędkości * * *

Wł. / wył. 15 Ustaw czas oczekiwania 
na trasie

Przejście do suwaka regulacji czasu 
oczekiwania

* * *

Wł. / wył. 20 Kompensacja tła Kompensacja tła * * *

Wł. / wył. 24 Stabilizacja Elektroniczna stabilizacja obrazu *

Wł. / wył. 26 Szeroki zakres dynamiki
(tylko kamery WDR)

Włączenie/wyłączenie * *

Wł. 47 Wyświetl ustawienia 
fabryczne

Wyświetlenie wszystkich ustawień 
domyślnych

* * *

Wł. / wył. 50 Odtwarzanie A, ciągłe Włączenie/wyłączenie * *

Wł. / wył. 51 Odtwarzanie A, 
jednokrotne

Włączenie/wyłączenie * *

Wł. / wył. 52 Odtwarzanie B, ciągłe Włączenie/wyłączenie * *

Wł. / wył. 53 Odtwarzanie B, 
jednokrotne

Włączenie/wyłączenie * *

Wł. / wył. 56 Menu Tryb nocny Wł., Wył., Auto (tylko modele dualne) * * *

Wł. / wył. 57 Ustawienie trybu 
nocnego

Włączenie/wyłączenie trybu nocnego(tylko 
modele dualne dzień/noc)

* * *

Wł. 62 Menu Nazwa prepozycji Przejście do menu nazwy 
zaprogramowanego położenia

* * *

Wł. 64 Stan alarmu Przejście do menu Stan alarmu * *

Wył. 65 Potwierdzenie alarmu Potwierdzenie przyjęcia alarmu lub 
dezaktywacja wejść fizycznych

* *

Wł. 66 Wyświetl wersję 
oprogramowania

Wyświetlenie numeru wersji 
oprogramowania

* * *

Wł. 72 Ponów inicjalizację 
kamery

Ponowne zainicjowanie kamery/obiektywu * * *

Wł. / wył. 78 AutoTrack Włączenie i wyłączenie funkcji AutoTrack *

Wł. / wył. 81 Wyjście alarm. 1
Otwarty kolektor

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *

Wł. / wył. 82 Wyjście alarm. 2
Otwarty kolektor

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *

Wł. / wył. 83 Wyjście alarm. 3
Otwarty kolektor

On – włączenie wyjścia
Off – wyłączenie wyjścia

* *
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Wł. / wył. 84 Wyjście alarm. 4
Przekaźnik

Wł. – włączenie wyjścia
Wył. – wyłączenie wyjścia

* *

Wł. / wył. 90 Blokowanie/
odblokowanie poleceń

On – blokada włączona
Off – blokada wyłączona

* * *

Wł. / wył. 100 Zapis A Włączenie/wyłączenie * *

Wł. / wył. 101 Zapis B Włączenie/wyłączenie * *

Wł. 997 FastAddress, 
wyświetlenie

Wyświetlenie bieżącego adresu * * *

Wł. 998 FastAddress, wszystkie 
urządzenia

Wyświetlanie i programowanie bieżącego 
adresu

* * *

Wł. 999 FastAddress, kamery 
bez adresów

Wyświetlanie i programowanie kamer 
AutoDome bez przypisanych adresów

* * *

Set „1-99” Programowanie położeń Set nr – programowanie położenia „1-64” * *

Shot „1-99” Przywoływanie położeń Shot nr - przywołanie zaprogramowanego 
położenia

„1-64” * *

Set 100 Menu Prepozycja Przejście do menu zaprogramowanych 
położeń

* * *

Set/Shot 101 Limit automatycznego 
obrotu w lewo

Set – programowanie limitu obrotu w lewo
Shot – wyświetlanie limitu

* * *

Set/Shot 102 Limit automatycznego 
obrotu w prawo

Set – programowanie limitu obrotu w 
prawo
Shot – wyświetlanie limitu

* * *

Set 110 Fabryczna pozycja 
wyjściowa P/T

Set – ustawienie pozycji wyjściowej * * *

Set 900 Edycja trasy 1 
(standardowej)

Przejście do menu sceny trasy 
standardowej

* * *

Shot 900 Edycja trasy 2 
(niestandardowej)

Przejście do menu sceny trasy 
niestandardowej

* *

Set/Shot 901-999 Dodawanie/usuwanie 
zaprogramowanego 
ujęcia trasy 1

Set nr – dodanie ujęcia
Shot nr - usunięcie ujęcia

901-964 * *

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis Seria 200 Seria 

300

Seria 

500i
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C Słowniczek terminów CCTV

A

AAC Patrz Zaawansowana kontrola alarmów.

AGC Patrz Automatyczna regulacja wzmocnienia.

Adres Każda kamera AutoDome posiada numeryczny adres w systemie sterującym, którego jest 
elementem. Adres umożliwia sterowanie wybraną kamerą. Adres może być ustawiony lokalnie 
za pomocą transmisji Bilinx i oprogramowania Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID - 
Narzędzie konfiguracyjne) lub zdalnie za pomocą funkcji Fast Address (patrz Szybkie 
adresowanie).

Adres bramy Węzeł w sieci, który służy jako wejście do innej sieci.

Adres IP Adres urządzenia dołączonego do sieci. Każde urządzenie w sieci musi posiadać 
niepowtarzalny adres. Każdy pakiet danych zawiera adres źródłowy (nadawca) oraz adres 
docelowy (odbiorca). Każdy adres IP składa się z 32 bitów, które są ułożone w cztery 8-bitowe 
oktety (x.x.x.x). Adresy IP mają zakres od 0.0.0.0 do 255.255.255.255.

Apertura Wielkość otwarcia przysłony, która kontroluje ilość światła padającego na przetwornik CCD. 
Im wyższe są wartości F, tym mniej światła dociera do przetwornika.

Automatyczna kontrola wzmocnienia
Funkcja kontrolująca wzmocnienie sygnału wizyjnego.

Automatyczna przysłona
Stopień otwarcia przysłony jest regulowany automatycznie, co umożliwia prawidłowe 
oświetlenie przetwornika CCD.

Automatyczne odtwarzanie
Funkcja zapisuje sekwencję ruchów kamery AutoDome do późniejszego odtworzenia, 
umożliwiając ustawienie zestawu, który będzie powtarzany automatycznie. Ta funkcja jest 
często nazywana trasą dozorową (Guard Tour).

Automatyczne ogniskowanie
Obiektyw w sposób ciągły automatycznie reguluje ogniskowanie w celu uzyskania ostrego 
obrazu.

Automatyczne skalowanie
Podczas gdy kamera używa funkcji zoomu do powiększenia obiektów na ekranie monitora, 
prędkość obrotu i pochylenia jest redukowana tak, aby względna prędkość na ekranie była 
stała dla podobnych pozycji joysticka.

Automatyczne śledzenie
Opatentowana technologia, która integruje w kamerze detekcję ruchu, umożliwiając śledzenie 
obiektu oraz powiększanie w celu optymalizacji wielkości oraz perspektywy. 

Automatyczny balans bieli
Funkcja umożliwiająca kamerze automatyczną regulację koloru wyjściowego w celu nadania 
naturalnego koloru niezależnie od istniejącego oświetlenia.
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Automatyczny poziom czerni
Technika zwiększania poziomu sygnału wizyjnego w celu uzyskania pełnej amplitudy, nawet 
jeśli kontrast sceny jest niższy niż pełny zakres (odblaski, zadymienie, mgła itp.). 
Najciemniejsza część obrazu jest ustawiona na kolor czarny, natomiast najjaśniejsza część na 
kolor biały, co powoduje zwiększenie kontrastu.

AutoPan Kamera obraca się w sposób ciągły pomiędzy prawym i lewym ograniczeniem.

AutoPivot Podczas pochylania kamery w płaszczyźnie pionowej, jest ona obracana w celu zachowania 
prawidłowej orientacji obrazu.

AWB Patrz Automatyczny balans bieli.

B

Balun Skrót od Balance/Unbalanced (symetryczny/asymetryczny). Urządzenie konwertujące 
symetrycznie przesyłany sygnał wizyjny (np. po skrętce) na sygnał przesyłany asymetrycznie 
(np. po kablu koncentrycznym). W linii symetrycznej, takiej jak skrętka, obydwie żyły są 
elektrycznie takie same. W linii asymetrycznej, takiej jak kabel koncentryczny, jedna linia 
posiada inne własności elektryczne od drugiej linii.

Bi-phase Protokół dla produktów firmy Bosch sterujący funkcjami obrotu, pochylenia i zoomu.

C

CCD Patrz Przetwornik CCD.

CCTV Patrz System CCTV.

Configuration Tool for Imaging Devices (Narzędzie konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych)
Narzędzie konfiguracyjne firmy Bosch służące do konfigurowania i aktualizacji kamer oraz 
innych urządzeń zdalnych przez kabel wizyjny za pomocą komunikacji Bilinx, a także do 
zapisywania konfiguracji do późniejszego wykorzystania.

CTFID Patrz Configuration Tool for Imaging Devices.

Cyfrowa stabilizacja obrazu
Patrz Stabilizacja obrazu.

Czułość Miara ilości światła wymaganego do otrzymania standardowego sygnału wizyjnego. Czułość 
jest wyrażana w luksach lub kandelach.

D

DNR Patrz Dynamiczna redukcja szumów.

Domyślna migawka Funkcja umożliwia ustawienie wysokiej prędkości migawki w celu wyeliminowania rozmycia 
obrazu oraz zapewnienia szczegółowego i wyraźnego obrazu z szybko poruszającymi się 
obiektami, jeśli oświetlenie jest wystarczające. Przy spadku poziomu oświetlenia i braku 
możliwości dokonania innych regulacji, nastawy migawki powracają do wartości 
standardowych w celu zachowania czułości.

Dynamiczna redukcja szumów
Cyfrowa technologia przetwarzania sygnału wizyjnego, która dokonuje pomiaru szumów 
(artefaktów) w obrazie i automatycznie je redukuje.
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Dyspersja intermodalna
Patrz Dyspersja modalna.

Dyspersja modalna Poszerzenie kształtu fali przy dużych odległościach. Dyspersja modalna występuje w 
światłowodach wielomodowych, ponieważ światło odbija się w nich po różnych ścieżkach (np. 
modach). W miarę zwiększania się odległości, ścieżka (mod) zaczyna rozciągać się, a czas 
przybycia dla różnych promieni świetlnych zaczyna się różnić. Duża rozpiętość (dyspersja) 
zwiększa prawdopodobieństwo, że odbiornik optyczny może interpretować odbierane sygnały 
w sposób nieprawidłowy. Dyspersja modalna jest poważnym problemem w przypadku 
światłowodów wielomodowych.

E

EnviroDome Kamera AutoDome z ochroną przeciw zjawiskom atmosferycznym, umożliwiającą montaż 
urządzenia na zewnątrz budynków w praktycznie każdym klimacie.

Ethernet Najpowszechniej używana sieć lokalna (LAN). Ethernet jest zgodny ze standardem IEEE 802.3. 
Standard Ethernet obsługuje prędkości transmisji 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s.

F

F-Stop Patrz Wartość F

Format przetwornika CCD
Informuje o wielkości przetwornika użytego w kamerze. Ogólnie, im większy przetwornik, tym 
kamera posiada większą czułość oraz tym lepsza jest jakość obrazu. Format jest podawany w 
calach, np. 1/4" lub 1/3". Patrz Przetwornik CCD.

I

Institute of Radio Engineers (IRE)
Miara amplitudy sygnału wizyjnego, który dzieli obszar od dołu sygnału szczytowego poziomu 
bieli na 140 równych jednostek. 140 IRE oznacza sygnał 1 Vpp. Zakres aktywnego sygnału 
wizyjnego to 100 IRE.

Interfejs RS-232 / 485
Interfejs komunikacyjny do sterowania i aktualizacji oprogramowania układowego innych 
producentów urządzeń AutoDome.

IP 66 Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przeznaczone do urządzeń 
elektrycznych. Pierwsza cyfra określa stopień ochrony urządzeń wewnętrznych przed obcymi 
ciałami stałymi. Druga cyfra określa stopień ochrony urządzeń wewnętrznych przed wodą. 
Wyższe cyfry oznaczają wyższy poziom ochrony. Patrz także klasa NEMA.

IPS Patrz Obrazy na sekundę.

IRE Patrz Institute of Radio Engineers (IRE).
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K

Kamera AutoDome W pełni zintegrowana kamera z szybkim mechanizmem uchylno-obrotowym i funkcją zoomu, 
zainstalowana w ochronnej obudowie kopułkowej, umożliwiająca pełne i ciągłe pokrycie sceny 
w zakresie 360°.

Kategoria kabla Zastosowanie oraz poziomy przepustowości kabli UTP. Kategorie od 1 do 6 bazują na 
standardach EIA/TIA-568-B. Kategoria jest zwykle oznaczana skrótem CAT. Kategorie kabla 
UTP 5, 5e oraz 6 są używane dla okablowania sieci Ethernet. Długość okablowania sieci 
Ethernet dla kabli UTP jest ograniczona do 100 m.

Klasa NEMA Standardy określające środowiska pracy dla różnych urządzeń elektrycznych.

Kompensacja kabla Technologia zapobiegająca pogorszeniu jakości obrazu spowodowanego utratą sygnału 
wizyjnego podczas transmisji przez kable o znacznej długości.

Kompensacja tła Selektywnie wzmacnia części obrazu w celu skompensowania dużych różnic w kontraście, 
kiedy tylko część obrazu jest jaskrawo oświetlona (np. osoba na tle wejścia oświetlonego 
promieniami słonecznymi).

Komunikacja Bilinx Format komunikacyjny, który umożliwia zdalne sterowanie, konfigurację oraz aktualizację 
oprogramowania układowego przez kabel wizyjny (koncentryczny lub pasywna transmisja po 
skrętce).

L

lx Międzynarodowa (SI) jednostka miary intensywności światła. Odpowiada oświetleniu 
powierzchni znajdującej się w odległości 1 metra od jednej świecy.

M

M-JPEG Motion JPEG jest cyfrowym standardem kodowania sygnału wizyjnego, w którym każda ramka 
jest osobno kompresowana do obrazu JPEG. 

Maska podsieci Umożliwia podzielenie jednej dużej sieci na kilka mniejszych. W zależności od klasy sieci (A, B 
lub C), pewna liczba bitów adresu IP jest zarezerwowana na adres sieci (podsieci), a inne na 
adres urządzenia. Na przykład: Klasa adresów A używa 8 bitów dla adresu podsieci oraz 24 
bitów dla adresu urządzenia. Maski podsieci klasy A są zapisywane w postaci 255.0.0.0. 
Adresy klasy B (16 bitów dla maski podsieci oraz dla adresu urządzenia) używają maski 
podsieci 255.255.0.0. Adresy klasy C (8 bitów dla maski podsieci i 24 bity dla adresu 
urządzenia) używają maski podsieci 255.255.255.0.

Maskowanie sektora Możliwość maskowania dowolnego z 16 sektorów obrotu.

Maskowanie strefy prywatności
Możliwość maskowania określonego obszaru w celu wyłączenia go z obserwacji.

Maskowanie wirtualne
Unikalna technologia firmy Bosch umożliwiająca tworzenie „niewidzialnych” obszarów 
maskowania ruchu. Te niewidzialne maski są podobne do stref prywatności, ale tylko funkcje 
automatycznego śledzenia AutoTrack II oraz wizyjnej detekcji ruchu kamery AutoDome widzą 
je. Umożliwia to ignorowanie przez kamerę AutoDome obszarów z niechcianym ruchem.

Menu ekranowe Menu wyświetlane na ekranie monitora.
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MPEG-4 Cyfrowy standard kodowania i kompresji, który wykorzystuje kodowanie międzyramkowe w 
celu znacznego zmniejszenia rozmiaru transmitowanego strumienia sygnału wizyjnego. Przy 
kodowaniu międzyramkowym sekwencja wideo składa się z ramek kluczowych zawierających 
pełny obraz. Pomiędzy ramkami kluczowymi znajdują się ramki delta, w których zakodowane 
są tylko różnice przyrostowe. Zapewnia to często znaczny stopień kompresji, ponieważ w 
wielu sekwencjach ruchu tylko niewielki procent pikseli rzeczywiście różni się pomiędzy 
poszczególnymi ramkami.

Multiprotokół Protokół jest standardem, który kontroluje i umożliwia połączenie, komunikację oraz transfer 
danych między dwoma urządzeniami. W kamerach z funkcją obrotu, pochylenia i zoomu takich 
jak AutoDome, protokół odnosi się do standardu używanego do sterowania mechanizmem 
uchylno-obrotowym oraz funkcją zoomu kamery. Ponieważ protokoły sterowania każdego 
producenta kamery są inne, do obsługi kamer innych producentów jest niezbędny 
multiprotokół. Kamery AutoDome obsługują protokoły Pelco „D” i „P” oraz własny protokół Bi-
phase firmy Bosch (patrz Protokół Bi-phase).

N

NPT (National Pipe Thread)
Standard oznaczeń gwintu stosowany w Stanach Zjednoczonych. Rozmiary NPT określają 
znamionową średnicę wewnętrzną rury. Gwinty NPT formują uszczelnienie ponieważ są one 
wzajemnie ściskane.

NightSense Metoda zwiększenia czułości kolorowych kamer Bosch o wysokiej rozdzielczości o 9 dB (3-
krotnie) poprzez połączenie składowych obrazu kolorowego w jeden obraz 
monochromatyczny. 

NPT Patrz NPT (National Pipe Thread)

O

Obrazy na sekundę Miara prędkości, z którą wyświetlane są obrazy w celu utworzenia strumienia sygnału 
wizyjnego. Dla odwzorowania pełnego ruchu przyjęto ogólnie prędkość 25 obrazów/s (PAL) 
lub 30 obrazów/s (NTSC).

Obrót Ruch kamery w płaszczyźnie poziomej.

Obszar zainteresowania 
Możliwość zdefiniowania określonego obszaru w polu widzenia kamery, który będzie używany 
przez funkcję detekcji ruchu do wykrywania ruchu wyłącznie w tym rejonie.

Obudowa ciśnieniowa z suchym azotem
Obudowa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych chroniąca przed smogiem, 
wilgotnością, kurzem i pyłem.

Ogniskowa Odległość od centrum optycznego obiektywu do obrazu obiektu zlokalizowanego w 
nieskończonej odległości od obiektywu. Duże wartości ogniskowej dają mniejsze pole 
widzenia (np. efekt telefoto), małe zaś wartości dają szersze pole widzenia.

Ogniskowanie w punkcie
Włącza automatyczne ogniskowanie na trzy sekundy po ruchu wykonanym przez kamerę.

OSD Patrz Menu ekranowe.
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Oświetlenie w podczerwieni
Promieniowanie elektromagnetyczne (światło) o większej długości fali, niewidocznej dla 
ludzkiego oka. Oświetlenie w podczerwieni jest przydatne po zmierzchu. Urządzenia do 
oświetlenia w podczerwieni występują w postaci lamp z odpowiednimi filtrami, diodami LED 
lub laserami. Przetworniki CCD są mniej czułe na podczerwień niż światło widzialne, ale 
podczerwień może znacznie zwiększyć całkowity poziom oświetlenia co prowadzi do 
uzyskania znacznie lepszego obrazu przy słabym oświetleniu.

P

Piksel Najmniejsza adresowalna jednostka na wyświetlaczu lub obrazie bitmapy.

Pochylenie Ruch kamery w płaszczyźnie pionowej.

Pole widzenia Miara obszaru widzialnego w granicach pola widzenia kamery. Im większa jest ogniskowa, tym 
pole widzenia jest mniejsze. Im mniejsza jest ogniskowa, tym pole widzenia jest szersze.

Położenie zaprogramowane
Zapisana i zaprogramowana kombinacja położenia obrotu, pochylenia i zoomu kamery 
umożliwia przywołanie ustawionego widoku. Nazwane także prepozycją.

Potrójne strumieniowanie
Technologia kodowania firmy Bosch, która generuje jednocześnie dwa osobne strumienie 
wizyjne MPEG-4 oraz jeden strumień M-JPEG. Ta zaawansowana funkcja strumieniowania 
umożliwia użytkownikowi dostosowanie parametrów podglądu oraz zapisu do specyficznych 
wymagań lokalizacji i firmy.

Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Protokół komunikacyjny zapewniający dwie metody transmisji danych. TCP jest protokołem 
bazującym na połączeniu, który zapewnia, że dane docierają nienaruszone i w całości. UDP 
jest protokołem bezpołączeniowym, który wyłącznie wysyła pakiety. Protokół UDP jest zwykle 
używany do strumieniowania mediów, protokół TCP zaś jest używany w sytuacji, kiedy jest 
wymagane dostarczanie danych bez błędów.

Przetwornik CCD Najbardziej powszechny typ przetwornika używanego w kamerach CCTV. Przetwornik 
konwertuje energię światła na impulsy elektryczne.

R

Reguła Podsystem zarządzania alarmami kamery AutoDome, który używa reguł „jeśli to, zrób to” w 
celu wykonania określonych działań, jeśli zostanie wyzwolony alarm.

Rozdzielczość obrazu Miara szczegółów, które są widoczne na obrazie. W systemach analogowych jest podawana 
zwykle w liniach TV lub TVL. Im więcej jest linii TV, tym wyższa jest rozdzielczość.
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S

SensUp Funkcja, która zwiększa czułość kamery przez wydłużenie czasu integracji w przetworniku 
CCD. Jest to osiągane przez integrację sygnału z kilku kolejnych ramek w celu zredukowania 
szumów.

Skrętka nieekranowana
Rodzaj kabla typu skrętka nie chronionego ekranem. Żyły w skrętce są skręcone wokół siebie 
w celu zminimalizowania zakłóceń pochodzących od innych par żył w kablu. Nieekranowana 
skrętka jest głównym typem kabla używanym w telefonii oraz najczęściej używanym typem 
kabla do budowania sieci komputerowych.

Stabilizacja obrazu Algorytm, który eliminuje wstrząsy kamery w płaszczyźnie pionowej i poziomej, co daje 
wyjątkowo wyraźny obraz.

Strumieniowanie hybrydowe
Możliwość jednoczesnego przesyłania cyfrowego sygnału wizyjnego przez sieć lokalną lub 
rozległą oraz całkowitego sygnału wizyjnego przez kabel koncentryczny lub światłowód.

Światłowód jednomodowy
Światłowód z rdzeniem z krzemionki (np. szkła) o średnicy mniejszej niż 10 mikronów. 
Używany do bardzo szybkiej transmisji danych na duże odległości. Zapewnia większą 
przepustowość niż światłowód wielomodowy, ale mniejszy rdzeń utrudnia dołączenie źródła 
światła. Systemy transmisji przez światłowody jednomodowe używają drogich źródeł światła 
zbudowanych w oparciu o lasery.

Światłowód wielomodowy
Światłowód posiadający rdzeń o większej średnicy (zwykle 50 lub 62,5 mikrona) niż 
światłowód jednomodowy. Rdzeń może być wykonany z plastiku lub włókien szklanych. Jest 
to najpowszechniej używany światłowód przy małych odległościach, np. w sieciach LAN. 
Nazwa wielomodowy ma swoje źródło w tym, że promienie świetlne przemieszczają się w 
światłowodzie po różnych ścieżkach (modach). Umożliwia to wprowadzenie światła do 
rdzenia pod różnymi kątami, co ułatwia dołączenie źródeł światła w większym paśmie, takich 
jak diody LED. Interfejsy światłowodowe i systemy transmisji opierające się na światłowodach 
wielomodowych są tańsze od systemów bazujących na światłowodach jednomodowych. 
Jednocześnie, użycie wielu ścieżek (modów) odbicia zwiększa dyspersję modalną (patrz 
Dyspersja modalna) oraz zmniejsza odległość, na którą taki system transmisji może przesyłać 
dane.

System CCTV System wizyjny transmitujący sygnały telewizyjne w obiegu zamkniętym (bez nadawania).

Szybkie adresowanie (Fast Address)
Funkcja służąca do ustawienia adresu kamery AutoDome zdalnie za pomocą systemu 
sterującego. 
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T

TCP/IP Patrz Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Temperatura barwowa
Miara względnej barwy oświetlenia. Najczęściej używana do określenia automatycznej korekcji 
zakresu barw kamery.

Transmisja przez światłowód
Odnosi się do transmisji sygnału wizyjnego i / lub danych przez światłowody. Światłowody są 
cienkimi przewodami wykonanymi ze szkła lub plastiku, przeznaczonymi do przesyłania fal 
świetlnych. Sygnał wizyjny oraz dane są konwertowane na postać cyfrową i przekształcane na 
serię impulsów świetlnych. Użycie światłowodów do transmisji sygnału wizyjnego i danych ma 
wiele zalet w porównaniu do przesyłania sygnałów elektrycznych przez kable miedziane. Po 
pierwsze, impulsy świetlne są odporne na promieniowanie występujące w środowisku, dzięki 
czemu błędy zdarzają się znacznie rzadziej. Światłowody mogą obejmować większe odległości 
bez konieczności używania wzmacniaków oraz są znacznie bardziej bezpieczne, ponieważ są 
trudniejsze do podsłuchania, a sam podsłuch na linii może być wykryty. Światłowody 
zapewniają także ogromną przepustowość, na przykład jeden światłowód jest w stanie 
transmitować tryliony bitów na sekundę. Istnieją dwa główne rodzaje światłowodów: 
jednomodowe i wielomodowe. Światłowód jednomodowy jest używany w przypadku dużych 
odległości, standardowo więcej niż 2 km (patrz Światłowód jednomodowy). Światłowód 
wielomodowy jest używany w przypadku mniejszych odległości, np. wewnątrz budynków lub 
w zespołach kilku budynków (patrz Światłowód wielomodowy).

Trasa dozorowa Umożliwia zapis tras o łącznym czasie trwania 15 minut. Zapisane trasy składają się z poleceń 
sterujących i mogą być odtwarzane w razie potrzeby. Wszystkie położenia kamery są 
zapisywane w celu uzyskania maksymalnej elastyczności (włączając w to obrót, pochylenie, 
zoom itp.).

Trasa położeń Sekwencja zaprogramowanych położeń połączonych ze sobą w celu uzyskania 
zaprogramowanej trasy dozoru obszaru pokrytego przez kamerę AutoDome.

Tryb dualny (czułość w podczerwieni)
Kamera AutoDome pracuje w trybie kolorowym, kiedy poziom oświetlenia jest wystarczający 
(w dzień), oraz w trybie ze zwiększoną czułością, kiedy poziom oświetlenia jest niski (w nocy). 
Jest to osiągane przez usunięcie filtru podczerwieni wymaganego do właściwego 
odwzorowania kolorów. Czułość może być jeszcze bardziej zwiększona przez integrację 
pewnej liczby obrazów w celu podniesienia współczynnika stosunku sygnał / szum.

U

UTP Patrz Skrętka nieekranowana.

W

Wartość F Standardowa miara apertury obiektywu, którą jest średnica przysłony podzielona przez 
ogniskową obiektywu. Im mniejsza jest maksymalna apertura (lub wartość F), tym więcej 
światła przechodzi przez obiektyw.

Wizyjna detekcja ruchu
Funkcja detekcji ruchu, która porównuje aktualny obraz z obrazem referencyjnym i oblicza 
liczbę pikseli (patrz Piksel), które zmieniły się pomiędzy dwoma obrazami. Jeśli liczba pikseli 
przekracza zdefiniowany przez użytkownika próg, wyzwalany jest alarm.
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X

XF-Dynamic Bardzo precyzyjna, cyfrowa, 15-bitowa technologia przetwarzania obrazu firmy Bosch, która 

rozszerza zakres dynamiki kamer DinionXF w celu optymalnego uchwycenia szczegółów 
jednocześnie w dobrze i słabo oświetlonych obszarach. Rezultatem jest maksimum informacji 
widocznych na obrazie.

Z

Zaawansowana diagnostyka
Wbudowane menu ekranowe (OSD) oraz diody LED stanu służą do sprawdzania krytycznych 
parametrów kamery, takich jak temperatura wewnętrzna, poziom napięcia zasilającego oraz 
połączenia sieciowe. Umożliwia to błyskawiczne określenie źródła problemów oraz 
gwarantuje, że kamera pracuje w zakresie prawidłowych ograniczeń.

Zaawansowana kontrola alarmów
Kamera AutoDome posiada elastyczny i zaawansowany podsystem zarządzania alarmami 
umożliwiający tworzenie „reguł” definiujących, które wejście (wejścia) uaktywnia jedno lub 
więcej wyjść (patrz Reguła alarmowa). W najprostszej formie, reguła może definiować, które 
wejście (wejścia) powinny uaktywniać określone wyjście (wyjścia). W bardziej złożonej formie, 
reguła może być zaprogramowana do wykonania określonego polecenia klawiatury 
(istniejącego lub nie) i uruchomienia funkcji kamery. Reguła może być dowolnym połączeniem 
powyższych form.

Zoom Zmiana efektywnej ogniskowej w celu umożliwienia zmiany pola widzenia w obszarze obrazu. 
Powiększenie dzielimy na optyczne, gdzie regulowany jest obiektyw, lub cyfrowe, gdzie część 
wybranego obszaru jest powiększana elektronicznie.
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