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Boschs modulære AutoDome-kamerasystem er et
banebrytende, nytt konsept innen domekameraer. Dette
er mer enn bare en serie med kameraer, det er en
domeplattform bygd rundt et system med intelligente,
utbyttbare moduler som gjør at man kan oppdatere
kamerafunksjonalitet raskt og kostnadseffektivt. Ved å
bruke felleskomponenter kan man installere et
grunnleggende kamerasystem i dag og migrere til en mer
avansert versjon i morgen – uten å måtte bytte ut hele
domen. Slik beskytter man startinvestering.

Utbyttbare moduler
Hele AutoDome-systemet er basert på fem utbyttbare
moduler: CPU, kamera, kapsling, kommunikasjon og
strømforsyning. Man bytter ganske enkelt ut en av
AutoDomes utbyttbare moduler og oppgraderer raskt fra
analog til IP eller fra farge til dag/natt, eller du legger til
bevegelsessporing. Aldri før har det vært så raskt og
rimelig å tilpasse et sikkerhetssystem etter skiftende
behov.

Ettersom det er de samme kapslingskomponentene som
brukes, har alle installasjonene det samme utseendet, og
det er ikke mulig for dem som ser på, å vite hvilken type
kamera (om noen) som overvåker dem. Denne unike,
modulære designen gir en også den fleksibiliteten som er
nødvendig for å kunne flytte kameraer mellom forskjellige

kapslinger når spesiell dekning er påkrevd, eller når
områdeplaner endres. Et 18x PTZ-kamera over et bestemt
område kan for eksempel enkelt skiftes ut med et 26x
dag/natt-kamera under drift, uten å måtte fjerne
strømforsyningsenheten.

Migrering fra en grunnleggende dome til en med avanserte
funksjoner, som intelligent AutoTrack II-sporing, kan
gjøres raskt og enkelt, uten å måtte fjerne domen eller
skifte ledninger. Med AutoDomes kommunikasjonsmodul
for Ethernet kan man legge til IP-funksjoner samtidig som
man opprettholder tilkoblingen til eksisterende analoge
inn- og utganger.

Høydepunkter i 200-serien
Domekameraene i AutoDome 200-serien er økonomiske
høyhastighetskameraer som bruker et 18x PTZ-
fargekamera med høy ytelse. 200-serien støtter en rekke
standard og valgfrie video- og dataoverføringsmetoder,
inkludert Bilinx (over koaks og UTP), fiber og til og med
TCP/IP over Ethernet. Fjernkontroll, konfigurering og
firmwareoppdateringer kan også utføres over disse
kablene, noe som gir enestående kontroll over kameraene.

AutoDome® 200-serien PTZ-kamerasystem
▶ økonomisk PTZ-dome med høy hastighet

▶ fullstendig utbyttbare CPUer, kameraer, kapslinger,
kommunikasjonsmoduler og stativer

▶ 18x fargekamera

▶ Tri-streaming (samtidig dual MPEG-4- og 
M-JPEG-streaming)

▶ valgfri hybrid drift åpner for samtidig analog
tilkobling (koaks) og IP-tilkobling (MPEG-4)

▶ UTP-overføringsstandard på alle analoge modeller

▶ alle versjoner kan konfigureres og oppdateres
eksternt

▶ støtter flere protokoller

▶ avansert diagnostikk

▶ tre års garanti
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IP-kommunikasjonsmodulen, som fås som tilleggsutstyr,
har hybrid funksjonalitet som beskytter den nåværende
investering i analog teknologi samtidig som den gir en klar
og stabil migreringsbane til fullt digitale, IP-baserte
løsninger. Dette gjør det mulig å gå over til IP-video i eget
tempo – hele systemet på én gang eller ett og ett kamera.
Ettersom alle AutoDome-moduler er fullstendig
utbyttbare, er det ikke nødvendig å bytte ut kostbare
komponenter (for eksempel kameraer) eller
arbeidsintensive komponenter (for eksempel stativer og
kapslinger).

Funksjoner

Følgende er noen av funksjonene som gjør kameraene i
AutoDome 200-serien til de mest fleksible PTZ-
domekamerasystemene i sikkerhetsbransjen.

18x PTZ-fargekamera med høy ytelse
PTZ-fargekameraene i AutoDome 200-serien har en 1/4"
farge-CCD. Med 470/460 TVL (NTSC/PAL) horisontal
oppløsning og følsomhet ned til 0,5 lux gir 200-serien
eksepsjonell ytelse til en overkommelig pris. En robust
motor med færre bevegelige deler betyr at 200-serien
bruker mindre strøm og er ekstremt funksjonssikker, noe
som gjør den ideell for krevende bruk.

Med superraske pan/tilt-hastigheter på 360° per sekund
utkonkurrerer AutoDome 200-serien andre domer i samme
klasse. I likhet med alle modulære AutoDome PTZ-
kamerasystemer bruker 200-serien våre patenterte
funksjoner AutoScaling (proporsjonal zoom) og AutoPivot
(roterer og vender kameraet automatsk), og sporing av et
objekt er derfor enkelt. 200-serien støtter 64
forhåndsposisjoner og én forhåndsinnstilt runde. Den
forhåndsinnstilte runden har kapasitet for opptil 64
forhåndsposisjoner med en konfigurerbar holdetid mellom
forhåndsposisjonene.

Følgende språk støttes: engelsk, fransk, tysk, spansk,
portugisisk, italiensk, nederlandsk og polsk.

Valgfri hybrid analog drift / IP-drift
Valgfri hybrid tilkobling gjør at AutoDome kan streame IP-
video over et lokalt nettverk eller et stornettverk samtidig
med streaming av CVBS-video via koaksiale kabler, slik at
eksisterende analogt utstyr støttes.
Nettverksvideostreamer sendes over IP-nettverk og kan
vises med Bosch DiBos digital videoopptaker eller på en
PC som kjører VIDOS-programvare for videobehandling.
Man kan også bruke en Bosch IP-videodekoder til å vise
videoen på en analog CVBS- eller VGA-monitor. Hvis man
ønsker maksimal tilgjengelighet, kan man vise video i en
nettleser. BNC-tilkobling gir direkte inngang til en vanlig
analog matrisevelger eller DVR. Dette gjør AutoDomes

visnings- og opptaksfunksjoner enda mer fleksible. Hybrid
drift gir samtidig domekontroll over nettverket og via
tofasede analoge kontrollere.

MPEG-4-koding
AutoDomes IP-kommunikasjonsmodul bruker den nyeste
MPEG-4-komprimeringsteknologien, som gir 4CIF-video
med DVD-kvalitet ved frekvenser på opptil 25/30 PAL-/
NTSC-bilder per sekund (IPS). IP-modulen forbedrer også
den justerbare begrensningen av båndbredde og
multicastingfunksjoner for å få en effektiv håndtering av
båndbredde- og lagringskrav, i tillegg til best mulig
bildekvalitet og -oppløsning.

Tri-streaming av video
Boschs innovative tri-streamingfunksjon gjør at AutoDome-
kameraer som er ustyrt med den valgfrie IP-
kommunikasjonsmodulen, kan generere to uavhengige
MPEG-4-streamer og én JPEG-stream samtidig. Dermed
kan man streame bilder av høy kvalitet for sanntidsvisning
mens man tar opp ved en redusert bildefrekvens, samtidig
som man streamer JPEG-bilder til en ekstern PDA-enhet.

Enestående pålitelighet
AutoDome bygger på Boschs mer enn ti års erfaring med
design og produksjon av domekamerasystemer. Alle
nedhengte AutoDome-kapslinger (innendørs og utendørs)
er IP 66-beskyttet. Utendørs EnviroDome-kapslinger
støtter driftstemperaturer ned til –40 °C (–40 °F). Det
valgfrie XT-settet for ekstreme temperaturer gjør at
AutoDome kan fungere ved temperaturer helt ned til –
60 °C (–76 °F), noe som sikrer pålitelig drift i selv de
barskeste omgivelser.

Alle kapslinger leveres som standard med et robust
domeglass i polykarbonat, skjulte skruer og en forsenket
smekklås som beskyttelse mot hærverk. Inne i domen er
strøm, data og video beskyttet mot overspenning.

Enklere installering og vedlikehold
Med Boschs innovative CTFID-programvare (Configuration
Tool for Imaging Devices) for konfigurering av
bildeenheter kan operatører eller teknikere styre PTZ-
kameraet, endre kamerainnstillinger og til og med
oppdatere firmware fra praktisk talt hvor som helst, uten
behov for ekstra ledninger. De nye Ethernet-versjonene
har en innebygd webserver som gir montøren tilgang til
alle brukerinnstillinger og mulighet til å utføre
kamerajusteringer og oppdatere fastvare via en standard
webleser.

AutoDomes innovative design gjør installering og
vedlikehold enklere. Vedlikeholdskostnadene reduseres
fordi man kan bytte ut enkeltmoduler i stedet for hele
kameraanlegg. Modulene er enkle å sette inn og ta ut, og
det er dermed enkelt å ta ut den gamle modulen og sette
inn den nye, nesten like enkelt som å skifte en lyspære.
Alle fester er erstattet med hengsler for å gjøre
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installering og vedlikehold sikrere og enklere. Man
kommer også til den innebygde strømforsyningen uten å
måtte ta ned domen.

AutoDome 200-serien har avansert innebygd diagnostikk
som gjør service enkelt og reduserer nedetiden til et
minimum. Via skjermdisplayet (OSD) kan en tekniker raskt
og enkelt kontrollere viktige parametere (for eksempel
innvendig temperatur og inngangsspenningsnivå) for å
kontrollere at domen fungerer innenfor akseptable
driftsgrenser. Hvis det ikke finnes video, kan en lokal
inspeksjon av tre diagnoselamper på kamerastedet
identifisere video- og kontrolldata.

Sammenligning av funksjoner
Tabellen nedenfor gir en oversikt over AutoDome-
kamerafamilien og tilgjengelige funksjoner:

*Kompatible bare via koaks- og UTP-overføring. Ekstern konfigurering

over IP via webgrensesnitt.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region Sertifisering

Europa CE VG4-1ab-cdefgh, VG4-2ab-cdefgh,
VG4-3ab-cdefgh, VG4-5ab-cdefgh, VG4-
A-PAxx, VG4-A-PSUxx

EMC Directive, Low-Voltage Directive

Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

Samsvarer med FCC del 15, ICES-003 og EU-
forskrifter

Produktsikkerhet Samsvarer med EU-forskrifter, UL-, CSA-, EN- og
IEC-standarder

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Bestillingsveiledning

1 Videoformat 6 Strøm

1 PTZ PAL 0 24 VAC1

2 PTZ NTSC 1 120 VAC

2 Kameratype 2 230 VAC

1 18x farge-PTZ 7 Montering

3 Kapsling W Vegg

C Takmontert2 M Mast

P Innendørs nedhengt C Hjørne

E Utendørs nedhengt R Tak4

4 Domeglass P Rør

C Klart, støtsikkert 8 Fiberoptikk

T Farget, støtsikkert _ Uten fiber

5 Kommunikasjon F Fiber3

S Standard (koaks/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Transformator ikke inkludert. Kunden må selv ha en godkjent,

begrenset strømforsyning på 24 VAC (VG4-A-PSUx eller tilsvarende). Ikke

tilgjengelig med fiberoptikkalternativet.

2 Forsenkede takmonterte kapslingsenheter trenger ikke settalternativer

for referansenumrene 6, 7 eller 8.

3 Fiberoptikkalternativet er i multimodus med bifase. Krever LTC 4629

på systemet.

4 Ved takmontering festes kameraet til loddrett parapet. For installering

på flatt tak må det bestilles en ekstra adapterplate for flate tak,

LTC 9230/01.

Tekniske spesifikasjoner

18x fargekamera

Imager 1/4" Exview HAD CCD

(752 x 582 PAL) / (768 x 494 NTSC)

Objektiv 18x zoom (4,1–73,8 mm)
F1.4 til F3.0

Fokus Automatisk, med manuell overstyring

Iris Automatisk, med manuell overstyring

Synsfelt 2,7 til 48°

Videoutgang 1,0 Vp-p, 75 ohm

Forsterkningsregulator Av/auto (med justerbar grense)

Synkronisering Linjesynk. (–120 til 120° vertikal
fasejustering) eller innebygd krystall

Konturering Horisontal og vertikal

Horisontal oppløsning 470 TVL (NTSC) / 460 TVL (PAL)

Følsomhet (typisk) 30 IRE 50 IRE

F1.4, 1/60 (1/50) 
lukker, maks. AGC

0,5 lux 0,8 lux

www.boschsecurity.no
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SNR >50 dB

Hvitbalanse 2000 til 10 000 K

Mekanisk/elektrisk

Modell I tak Innendørs
Nedhengt

EnviroDome®

Vekt 2,66 kg 2,88 kg 3.32 kg

Panoreringsomr
åde

360° kont. 360° kont. 360° kont.

Hellingsvinkel 1° over horisont 18° over horisont 18° over horisont

Variabel
hastighet

0,1 til 120 °/s 0,1 til 120 °/s 0,1 til 120 °/s

Hastighet for
forhåndsposisjo
n

Pan: 360 °/s
Tilt: 100 °/s

Pan: 360 °/s
Tilt: 100 °/s

Pan: 360 °/s
Tilt: 100 °/s

Forhåndsinnstilt
nøyaktighet

± 0,1° typ. ± 0,1° typ. ± 0,1° typ.

Strøm 21–30 VAC
50/60 Hz

21–30 VAC
50/60 Hz

21–30 VAC
50/60 Hz

Strømforbruk (typ.):

Analoge 
Modeller

10 W 10 W 46 W5

Ethernet-
modeller

14 W 14 W 50 W5

5 Legg til 16 W hvis du bruker VG4-SHTR-XT-settet.

Overspenningsvern

Beskyttelse på video Toppstrøm 10 kA (gassrørsperre), toppeffekt
1000 W (10/1000 μ)

Beskyttelse på 
RS-232/485, tofase

Toppstrøm 10 A, toppeffekt 300 W (8/20 μ)

Beskyttelse på
alarminnganger

Toppstrøm 17 A, toppeffekt 300 W (8/20 μ)

Beskyttelse på
alarmutganger

Toppstrøm 2 A, toppeffekt 300 W (8/20 μ)

Beskyttelse på
reléutganger

Toppstrøm 7,3 A, toppeffekt 600 W (10/1000 μ)

Beskyttelse på
strøminngang
(dome)

Toppstrøm 7,3 A, toppeffekt 600 W (10/1000 μ)

Beskyttelse på
strømutgang (ARM-
strømforsyning)

Toppstrøm 21,4 A, toppeffekt 1500 W
(10/1000 μ)

Miljø

Modell I tak Innendørs
Nedhengt

EnviroDome®

Plenum IP66 IP66

Drifts-
temp.

–10 til 50 °C
(14 til 122 °F)

–10 til 50 °C
(14 til 122 °F)

–40 til 50 °C
(–40 til 122 °F)

Lagringste
mp.

–10 til 60 °C
(14 til 140 °F)

–10 til 60 °C
(14 til 140 °F)

–40 til 60 °C
(–40 til 140 °F)

Luftfuktigh
et

0 til 90 % relativ,
ikke-
kondenserende

0 til 90 % relativ,
ikke-
kondenserende

0 til 100 % relativ,
kondenserende

Diverse

Sektorer/titler 16 uavhengige sektorer med 16-tegns titler/sektor

Kameraoppsett/-
kontroll

Tofase, RS-232, RS-485, Bilinx6 (koaks)

Kommunikasjons
protokoller

Tofase, Bilinx6, Pelco P og Pelco D

Forhåndsposisjo
n

64, hver med 16-tegns titler

Vaktrunde • Forhåndsinnstilt runde – én (1), bestående av
opptil 64 scener, fortløpende

Språk som
støttes

Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, polsk,
italiensk og nederlandsk

6 Bilinx er ikke tilgjengelig på Ethernet-modeller.

Brukertilkoblinger

Strøm (kamera) 21–30 VAC, 50/60 Hz

Strøm (varmeapparat) 21–30 VAC, 50/60 Hz

Tofase ± Kontrolldata

Lydlinje inn7 9 K ohm typ., 5,5 Vp-p maks.

RS-232 RX/TX eller RS-485 ± – valgfrie kontrolldata
(velges med DIP-bryter)

Video BNC/UTP8

7 Med Ethernet-modeller kan tofase ± eventuelt brukes som lydlinje i

kontakt.

8 Ethernet-modeller har ikke analog UTP-utgang, bare BNC (koaks).

Montering/tilleggsutstyr

Nedhengt montering

Armmontering

Veggarm (ikke transformator) VGA-A-PA0

Veggarm (120/230 VAC transformator) VGA-A-PA1 / VG4-A-PA2

Veggarm (120/230 VAC transformator og
fiberoptikk)

VGA-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Valgfrie monteringsplater for armmontering

Hjørnemonteringsplate LTC 9542/01

Mastemonteringsplate (stolpe) LTC 9541/01

Rørmontering

Lokk for nedhengt montering VG4-A-9543
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Nedhengt montering

Takmontering

Takmontering (parapet) VG4-A-9230

Valgfrie monteringsplater for takmontering

Adapterplate for flate tak for
parapetmontering

LTC 9230/01

Strømkilder

Utendørs strømforsyningsboks
(120/230 VAC transformator)

VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2

Utendørs strømforsyningsboks
(120/230 VAC transformator og
fiberoptikk)

VG4-A-PSU1F / VG4-A-
PSU2F

Varmemodul for ekstreme temperaturer
utvider temperaturområdet til –60 °C (–
76 °F) bare for EnviroDome®

VG4-SHTR-XT

Fiberoptikkmodeller

Optisk
Fiberkompatibilitet

50/125 mm, 62,5/125 mm,
multimodusglassfiber med lavt tap, klassifisert for
minimum systembåndbredde på 20 MHz
(video 850 nm / kontroll 1300 nm)

Maks. avstand 4 km
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Innendørs systemmål

Referanse Beskrivelse Referanse Beskrivelse

1 Veggmontering –
side med
strømforsyning og
kantring fjernet

4 Rørmontering

www.boschsecurity.no
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2 Veggmontering –
forside med
strømforsyning og
kantring

5 Takmontering – front

3 Veggmontering –
bakside med
strømforsyning og
kantring

6 Takmontering – side

Ø

Utendørs systemmål

Referanse Beskrivelse Referanse Beskrivelse

1 Veggmontering –
side med
strømforsyning og
kantring

6 Hjørnemontering

2 Veggmontering –
forside med
strømforsyning og
kantring

7 Takmontering

3 Veggmontering –
bakside med
strømforsyning og
kantring

8 Adapter for takmontering

4 Rørmontering 9 Strømforsyning for rør- og
takmontering

5 Mastmontering
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Bestillingsinformasjon

Programvarevalg

VP-CFGSFT Bilinx Configuration Tool
konfigurasjonsprogramvare med USB-
adapter

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.no
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Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no
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