
ITV | AutoDome® 300-serien PTZ-kamerasystem

Boschs AutoDome modulbaserede kameraløsning er et
revolutionerende nyt koncept inden for domekameraer.
Det er mere end blot en serie af kameraer. Det er en
dome-platform, som er bygget op omkring et system af
intelligente, indbyrdes udskiftelige moduler, som gør det
muligt for dig at opdatere kamerafunktionalitet hurtigt og
billigt. Med de almindelige komponenter får du en
elementær kameraløsning, som du senere kan ændre til en
mere avanceret version, uden at skulle udskifte hele
domen. På den måde beskytter du din oprindelige
investering.

Udskiftelige moduler
Hele AutoDome løsningen er baseret på fem udskiftelige
moduler: CPU, kamera, kabinet, kommunikationssystem
og strømforsyning. Du skal blot udskifte et af AutoDomens
moduler, så kan du hurtigt opgradere fra analog til IP, fra
farve til dag/nat, eller du kan tilføje
bevægelsesdetektering. Det har aldrig før været muligt at
tilpasse et sikkerhedssystem til skiftende behov så hurtigt
eller billigt.

Da de har det samme kabinet, ligner alle installationer
hinanden, så udenforstående ikke kan se, hvilken type
kamera de overvåges af. Det unikke, modulære design
giver dig også fleksibilitet til at flytte kameraer til
forskellige kabinetter, når der er brug for særlig dækning,
eller når dine behov ændrer sig. For eksempel kan et 18x
PTZ-kamera over et bestemt område nemt skiftes ud med
et 26x eller 36x dag/nat-kamera, uden at strømmen
afbrydes.

Det er nemt og hurtigt at skifte fra et grundlæggende
domekamera til et med avancerede funktioner som f.eks.
AutoTrack II intelligent sporing, uden at skulle fjerne
domen eller trække kablerne om. Med AutoDome Ethernet
kommunikationsmodul kan du tilføje IP-funktionalitet,
samtidig med at du bevarer forbindelsen til eksisterende
analoge indgange og udgange.

300-seriens stærkeste funktioner
AutoDome 300-serien kan bruge 18x, 26x og de
markedsførende 36x dag/nat PTZ-kameraer og har flere
avancerede funktioner - herunder en regelfunktion til
alarmhåndtering og identitetstildækning.

AutoDome® 300-serien PTZ-kamerasystem
▶ PTZ-domekamera med høj hastighed

▶ Fuldt udskiftelige CPU'er, kameraer, kabinetter,
kommunikation og monteringer

▶ Valg mellem 540 TVL 36x dag/nat kamera med 128x
bredt dynamisk område eller 26x og 18x dag/nat
kameraer

▶ Hybrid drift (ekstraudstyr) giver samtidig analog
(coax) og IP (MPEG-4) tilslutning

▶ Avanceret identitetstildækning

▶ Avanceret alarmstyring med regelfunktion

▶ UTP-transmissionsstandard på alle analoge modeller

▶ Kabelkompensation udvider kabeldistancer

▶ Kan bruge flere protokoller

▶ Tre års garanti
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AutoDome 300-serien understøtter en række standard og
valgfri video- og datatransmissionsmetoder, herunder
Bilinx (via coax og UTP), fiber og TCP/IP via Ethernet.
Fjernbetjening, konfiguration og firmwareopdateringer kan
også udføres via disse kabler, og muliggør uovertruffen
styring af dine kameraer. Kabelkompensering giver
længere coax- og UTP-distancer, og forhindrer forringelse
af billedkvaliteten som følge af signaltab pga. lange kabler.

IP-kommunikationsmodulet (ekstraudstyr) har hybrid
tilslutning, som beskytter din investering i analog
teknologi, samtidig med at du får en klar og stabil vej til
fuldt digitale IP-baserede løsninger. Det gør det muligt at
skifte til IP-video i dit eget tempo - på én gang eller med ét
kamera ad gangen. Og fordi AutoDome-modulerne kan
udskiftes indbyrdes, er der ikke noget behov for at
udskifte dyre komponenter (f.eks. kameraer) eller
krævende komponenter (f.eks. monteringer og
kabinetter).

Funktioner

Nedenfor finder du nogle af de funktioner, som gør
AutoDome 300-serien til de mest fleksible PTZ-
domekamerasystemer i sikkerhedsbranchen.

Højtydende PTZ dag/nat-kameraer
Billedstyring og -kvalitet er integrerede aspekter i alle PTZ-
domesystemer, og AutoDome leverer dem. 300-serien fås
med enten 18x, 26x eller markedsførende 36x optisk
zoomoptik, og alle systemer i 300-serien har fuld 12x
digital zoom. 18x og 26x kameraer har 470 TVL (NTSC/
PAL), og 36x kameraet har fuld 540 TVL vandret
opløsning, der giver fremragende skarphed og
billeddetaljer. I 36x kameraet findes yderligere teknologi,
der forbedrer det dynamiske område 128 gange. Dette
kaldes også WDR (Wide Dynamic Range - bredt dynamisk
område) og giver tydelig billedgengivelse i miljøer med
ekstrem stor kontrast.

Den patenterede Autoskalering (proportional zoom) og
Automatisk drejning (roterer og vipper kameraet
automatisk) sikrer optimal kontrol.

Dag/nat-tilstand og fremragende følsomhed betyder, at
kameraer i 300-serien fungerer perfekt under alle
lysforhold. Under ringe lysforhold skifter disse kameraer
automatisk fra farve til sort/hvid ved at fjerne IR-filteret
for forbedre følsomheden for infrarød oplysning og
samtidig bevare den fremragende billedkvalitet. Under de
mørkeste forhold øger kontrolfunktionen SensUp
automatisk lukkerhastigheden til så meget som et sekund.
Derved øges følsomheden med 50 gange så meget.

Med superhurtige panorerings- og vipningshastigheder
med 360° pr. sekund udkonkurrerer AutoDome 300-serien
andre domekameraer i samme klasse. 300-serien
understøtter 99 forudindstillede positioner og to typer
vagtrunder: forudindstillede og optagelse/afspilning. Den
forudindstillede runde kan håndtere op til 99
forudindstillede positioner med konfigurerbar opholdstid
mellem forudindstillede positioner; rækkefølgen og
hyppigheden hvorved hver forudindstillede position
bruges kan tilpasses. AutoDome 300-serien understøtter
også to optagede runder med en kombineret varighed på
15 minutters bevægelse. Disse er optagede makroer af en
brugers bevægelser, bl.a. aktiviteter som panorering/
vipning/zoom (PTZ), der kan afspilles kontinuerligt.

Understøttede menusprog omfatter: engelsk, fransk, tysk,
spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk og polsk.

Alarmhåndtering
Med AutoDome 300-serien når alarmhåndtering nye højder
mht. fleksibilitet og styrke.

Indgange og udgange
AutoDome 300-serien kan håndtere syv alarmindgange: to
af disse er analoge indgange, som kan programmeres til
EOLR-overvågning (End-of-Line Resistor), når
sikkerhedsløsninger kræver det. Disse indgange sætter
domen i stand til at "mærke", om kontakten er åben eller
lukket, og hvorvidt der er blevet ændret på kablet (enten
skåret over eller kortsluttet). Derudover understøtter
AutoDome 300-serien fire udgange: et relæ med en
nominel spænding på to ampere og tre ekstra åbne
kollektorer til at køre eksterne enheder. De kan alle
programmeres individuelt.

Avanceret alarmstyring
Dette nye fleksibilitetskoncept går langt længere end
almindelig alarmhåndtering. Avanceret alarmstyring bruger
avanceret regelbaseret logik til at afgøre, hvordan alarmer
skal håndteres. I sin mest enkle form kunne en "regel"
definere, hvilke indgange der skal aktivere hvilke udgange.
I en mere kompleks form kan indgange og udgange
kombineres med foruddefinerede eller brugerangivne
tastaturkommandoer til at udføre avancerede
domefunktioner. Der er næsten ingen grænser for antallet
af kombinationer, som du kan programmere, hvilket gør
standardsoftwaren i domen klar til en hvilken som helst
anvendelse.

Uovertruffen identitetstildækning
AutoDome 300-serien muliggør i alt 24 individuelle
identitetsmasker, med op til otte vist i samme scene. I
modsætning til konventionelle identitetsmasker kan de
alle programmeres med tre, fire eller endda fem hjørner
for at dække mere komplekse former. Når der zoomes
med kameraet, ændrer hver maske størrelse, og sikrer
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hurtigt, at den dækkede genstand ikke kan ses. Du kan
også vælge farver: sort, hvid og sløret. Sløret er praktisk,
når privatliv er vigtigt, men det stadig er nødvendigt at
fastsætte, at bevægelse finder sted.

Hybrid analog/IP tilslutning (ekstraudstyr)
Med hybrid tilslutning (ekstraudstyr) kan AutoDome
samtidigt streame IP-video over et LAN eller et WAN, og
CVBS-video via coax kabel for at understøtte eksisterende
analogt udstyr. Netværksvideostreams sendes via IP-
netværk og kan ses med Bosch DiBos digitale
videooptager eller på en pc med VIDOS video
management-software. Alternativt kan der bruges en
Bosch IP videodekoder til at vise video på en analog
CVBS- eller VGA-skærm. For at give den bedst mulige
adgang kan video ses vha. en webbrowser. BNC-
tilslutningen leverer en direkte indgang til et konventionelt
analogt matrix-system eller DVR, som yderligere forbedrer
AutoDomes fleksible funktioner til visning og optagelse.
Hybrid drift muliggør samtidig domestyring via netværket
og via biphase fra analoge styreenheder.

MPEG-4-komprimering
AutoDomes IP-kommunikationsmodul bruger den nyeste
MPEG-4-komprimeringsteknologi for at levere 4CIF video i
dvd-kvalitet med billedhastigheder på op til 25/30 PAL/
NTSC-billeder i sekundet (IPS). IP-modulet benytter
regulering af båndbredde og multicasting-funktioner til
effektiv håndtering af kravene til båndbredde og lagring og
leverer samtidigt den bedste billedkvalitet og opløsning.

Tri-streaming af video
Boschs innovative tri-streaming-funktion gør det muligt for
AutoDomes, som er udstyret med IP-
kommunikationsmodulet (ekstraudstyr), at generere to
uafhængige MPEG-4 streams og en JPEG-stream
samtidigt. Med denne funktion kan du streame billeder i
høj kvalitet til live-visning, mens du optager med en
reduceret billedhastighed, og samtidigt streame JPEG-
billeder til en ekstern PDA-enhed.

Uovertruffen pålidelighed
AutoDome er baseret på over 10 års erfaring inden for
design og fremstilling af domekameraløsninger. Alle
ophængte (pendel) AutoDomes (indendørs og udendørs)
er klassificeret til at levere IP 66-beskyttelse. Udendørs
EnviroDome-kabinetter giver et driftstemperaturområde
på ned til -40°C. "XT"-sættet til udvidede temperaturer
(ekstraudstyr) gør, at AutoDome kan fungere i
temperaturer ned til

–60°C, hvilket sikrer pålidelig drift i selv de mest barske
miljøer.

Alle kabinetter er som standard udstyret med en robust
kuppel i polycarbonat, forsænkede skruer og forsænket
lås på kuplen for at reducere risikoen for skader pga.
hærværk. Inden i domen er strømforsyningen, data og
video alle udstyret med overspændingsbeskyttelse.

Nem montering og vedligeholdelse
Boschs innovative software, konfigurationsværktøjet til
billedenheder (CTFID), gør det muligt for brugere eller
teknikere at styre PTZ, skifte kameraindstillinger og selv
opdatere firmware, næsten uanset hvor de er, uden behov
for ekstra kabling. I de nye Ethernet-versioner gør en
indbygget webserver det muligt for brugeren at få adgang
til alle brugerindstillingerne, foretage kamerajusteringer
og opdatere firmware via en standard webbrowser.

AutoDomes innovative design gør installation og
vedligeholdelse let. AutoDome reducerer
vedligeholdelsesomkostningerne, fordi du kan udskifte
individuelle moduler i stedet for hele kameraer. Du skal
bare tage det gamle modul ud og sætte de nye i: det er
næsten lige så nemt som at skifte en pære. Alle
låseanordninger er blevet udskiftet med hængsler, så
monteringen og vedligeholdelsen er nemmere og mere
sikker. Du kan også få adgang til den indbyggede
strømforsyning uden at tage domen ned.

AutoDome 300-serien har avanceret, indbygget fejlfinding,
så vedligeholdelse bliver nemmere, og den tid, systemet
er nede, minimeres. Med OSD (On Screen Display) kan
teknikeren hurtigt og nemt kontrollere vigtige parametre
(som f.eks. intern temperatur og spændingsniveau ved
indgang) for at bekræfte, at domen fungerer inden for
acceptable driftsforhold. Hvis der ikke er video, kan en
lokal evaluering af tre LED'er til fejlfinding på
kameraområdet identificere tilstedeværelsen af video- og
kontroldata.

Matriks til funktionssammenligning
Følgende tabel viser en oversigt over serien af AutoDome-
kameraer og de tilgængelige funktioner:
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Forudindstillede positioner 64 99 99

PTZ med høj hastighed

Udskiftelige moduler

Dag/Nat

Højtopløseligt kamera

Alarmindgange/ -udgange 7/4 7/4

Vagtrunde

SensUp øget følsomhed

IR-følsom

Kabelkompensering

Bilinx fjernkonfiguration*

Hybrid analog/ IP-tilslutning

UTP- /koaxtransmission

Robust hærværkssikret hus

"Hot swap"-cameramodules 

Videobevægelsesdetektering

AutoTrack II bevægelsessporing

Avancerede funktioner

Avanceret alarmstyring

Identitetsmaskering og sektorudviskning

AutoDome
100-serien

AutoDome
200-serien

AutoDome
300-serien

AutoDome
500i-serien

Standardfunktioner

Billede stabilisering

*Kun kompatibel via coax- og UTP-transmission. Fjernkonfiguration vha.

IP via webinterface.

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

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 kom-
patibilitet (EMC)

Overholder FCC afsnit 15, ICES-003 og CE-regu-
lativer, herunder EN50130-4 og EN50121-4

Produktsikkerhed Er i overensstemmelse med EU-lovgivning, UL-,
CSA-, EN- og IEC-standarder

Patenter D424,087, 7,111,998, 7,217,045,
7,306,383, D561,808

Installations- og konfigurationsnoter
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1 Videoformat 6 Strøm

1 PTZ PAL 0 24 VAC1

2 PTZ NTSC 1 120 V AC

2 Kameratype 2 230 V AC

2 18x Dag/Nat PTZ 7 Montering

3 26x Dag/Nat PTZ H Væg-

4 36x Dag/Nat PTZ M Mast

3 Kabinet C Hjørne

C Loftmonteret2 R Tag4

P Indendørs hængende P Rør

E Udendørs hængende

4 Kuppel 8 Fiberoptik

C Klar _ Ingen fiber

T Tonet F Fiber3

5 Kommunikation

S Standard (coax/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Transformator er ikke inkluderet. Kunden skal selv fremskaffe en

godkendt 24 VAC begrænset strømforsyning (VG4-A-PSUx eller

tilsvarende).

2 Kabinetter til forsænket loftsmontering kræver ikke ekstraudstyrssæt

til referencenumre 6, 7 eller 8.

3 Fiberoptisk funktion er multimode med biphase. Kræver LTC 4629 på

systemet.

4 Tagmontering skal monteres lodret på rækværket. Til installation på

fladt tag skal du bestille en ekstra LTC 9230/01 adapterplade til fladt

tag.
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Tekniske specifikationer

36x dag/nat kamera

Billedprocessor 1/4" Exview HAD CCD

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

Optik 36x zoom (3,4 –122,4 mm)
F1.6 til F4.5

Fokus Automatisk med mulighed for manuel styring

Blænde Automatisk med mulighed for manuel styring

Synsfelt 1,7° til 57,8°

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 ohm

Forstærkning Off/Auto (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-Lock (–120° til 120° lodret fasejuste-
ring) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

Vandret opløsning 540 TVL (NTSC, PAL) typisk

Følsomhed (typisk) 5 30 IRE 50 IRE

Dagtilstand

SensUp deaktiveret 0,66 lux 1,4 lux

SensUp aktiveret (15x) 0,033 lux 0,083 lux

Nattilstand

SensUp deaktiveret 0,166 lux 0,33 lux

SensUp aktiveret (15x) 0,0065 lux 0,0164 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

5 F1.6, 1/60 (1/50) lukker, maks. AGC.

26x dag/nat kamera

Billedprocessor 1/4" Exview HAD CCD

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

Optik 26x Zoom (3,5–91,0 mm)
F1.6 til F3.8

Fokus Automatisk med manuel omgåelse

Blænde Automatisk med manuel omgåelse

Synsfelt 2,3° til 55°

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 ohm

Forstærkning Off/Auto (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-Lock (–120° til 120° lodret fasejuste-
ring) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

Vandret opløsning 470 TVL (NTSC, PAL) typisk

Følsomhed (typisk)6 30 IRE 50 IRE

Dagtilstand

SensUp deaktiveret 0,5 lx 1,0 lx

SensUp aktiveret (15x) 0,0052 lx 0,013 lx

Nattilstand

SensUp deaktiveret 0,10 lx 0,26 lx

SensUp aktiveret (15x) 0,0013 lx 0,0026 lx

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

6 F1.6, 1/60 (1/50) lukker, maks. AGC.

Kamera 18x Dag/Nat

Billedprocessor 1/4" Exview HAD CCD

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

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

Fokus Automatisk med mulighed for manuel styring

Blænde Automatisk med mulighed for manuel styring

Synsfelt 2,7° til 48°

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 ohm

Forstærkning Off/Auto (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-Lock (–120° til 120° lodret fasejuste-
ring) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

Vandret opløsning 470 TVL (NTSC, PAL) typisk

Følsomhed (typisk)7 30 IRE 50 IRE

Dagtilstand

SensUp deaktiveret 0,4 lx 0,7 lx

SensUp aktiveret (15x) 0,0041 lx 0,0082 lx

Nattilstand

SensUp deaktiveret 0,05 lx 0,17 lx

SensUp aktiveret (15x) 0,0007 lx 0,0013 lx

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

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

Mekanisk/Elektrisk

Model Loftmonteret Indendørs
Hængende

EnviroDome®

Vægt 2,66 kg
(5,86 lb)

2,88 kg
(6,3 lb)

3,32 kg
(7,3 lb)

Drejningsområde 360° forts. 360° forts. 360° forts.

Vipningsvinkel 1° over horison-
ten

18° over horison-
ten

18° over horison-
ten

Justerbar hastig-
hed

0,1°/s-120°/s 0,1°/s-120°/s 0,1°/s-120°/s

Forudindstillet
hastighed

Panorering:
360°/s
Vipning: 100°/s

Panorering:
360°/s
Vipning: 100°/s

Panorering:
360°/s
Vipning: 100°/s

Forudindstillet
nøjagtighed

± 0,1° typ. ± 0,1° typ. ± 0,1° typ.

www.boschsecurity.dk
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Model Loftmonteret Indendørs
Hængende

EnviroDome®

Strømforsyning 21-30 VAC
50/60 Hz

21-30 VAC
50/60 Hz

21-30 VAC
50/60 Hz

Strømforbrug: (typ)

Analog 
Modeller

10 W 10 W 46 W8

Ethernet-mo-
deller

14 W 14 W 50 W8

8 Tilføj 16 W ved brug af VG4-SHTR-XT-sættet.

Overspændingsbeskyttelse

Beskyttelse på video Spidsbelastning 10 kA (gasrørslynafleder), spidsef-
fekt 1000 W (10/1000 μ)

Beskyttelse på 
RS-232/485, 
Biphase

Spidsbelastning 10 A, spidseffekt 300 W (8/20 μ)

Beskyttelse på
alarmindgange

Spidsbelastning 17 A, spidseffekt 300 W (8/20 μ)

Beskyttelse på
alarmudgange

Spidsbelastning 2 A, spidseffekt 300 W (8/20 μ)

Beskyttelse på re-
læudgange

Spidsbelastning 7,3 A, spidseffekt 600 W
(10/1000 μ)

Beskyttelse på
strømindgang (do-
me)

Spidsbelastning 7,3 A, spidseffekt 600 W
(10/1000 μ)

Beskyttelse på
strømudgangen
(strømforsyning til
arm)

Spidsbelastning 21,4 A, spidseffekt 1500 W
(10/1000 μ)

Omgivelser

Model Loftmonteret Indendørs
Hængende

EnviroDome®

Beskyttel-
se

Plenum IP66 IP66

Driftstem-
peratur

–10°C til 50°C
(14°F til 122°F)

–10°C til 50°C
(14°F til 122°F)

–40°C til 50°C
(–40°F til 122°F)

Opbeva-
ringstemp.

–40°C til 60°C
(–40°F til 140°F)

–40°C til 60°C
(–40°F til 140°F)

–40°C til 60°C
(–40°F til 140°F)

Luftfugtig-
hed

0 % til 90 % relativ
fugtighed, ikke-
kondenserende

0 % til 90 % relativ
fugtighed, ikke-
kondenserende

0% til 100% relativ,
kondenserende

Diverse

Sektorer/vipning Sektorer/vipning 16 individuelle sektorer med 16 tegn
pr. titel/sektor.

Kameraopsæt-
ning/styring

Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx8 (koax)

Kommunikati-
onsprotokoller

Biphase, Bilinx9, Pelco P og Pelco D

Forudindstillede
positioner

99, hver med titler på 16 tegn

Vagtrunder To (2) typer runder:
• Registrerede runder - to (2), samlet varighed 15

minutter
• Forudindstillet runde - en (1), bestående af op

til 99 scener, fortløbende og (1) brugertilpasset
op til 99 scener

Understøttede
sprog

Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, polsk, itali-
ensk og hollandsk

9 Bilinx er ikke tilgængelig på Ethernet-modeller.

Kabelkompensering

Maks. afstand Med Pre-comp FRA Med Pre-comp TIL

RG-59/U 1.000 fod (300 m) 2.000 fod (600 m)

RG-6/U 1.500 fod (450 m) 3.000 fod (900 m)

RG-11/U 2.000 fod (600 m) 4.000 fod (1200 m)

Cat5/UTP
(Passiv modtager)

750 fod (225 m) 1.500 fod (450 m)

Brugertilslutninger

Strøm (kamera) 21-30 VAC, 50/60 Hz

Strøm (varmer) 21-30 VAC, 50/60 Hz

Biphase ± Kontroldata

Lydindgang10 9 K ohm typ, 5,5 Vp-p maks.

RS-232 RX/TX eller RS-485 ± - valgfri kontroldata
(dip switch kan vælges)

Video BNC/UTP11

EOLR alarmindgange (2) Programmerbar for
"normalt åben", "normalt lukket", "normalt
åben-overvåget", "normalt lukket-overvåget"

Alarmindgange (5) Programmerbar for
"normalt åben" eller "normalt lukket"

Relæudgang (1) Udgangsydelse for tør kontakt:
2 A ved 30 VAC

Åbne kollektorudgange (3) 32VDC@150 ma maks.

10 På Ethernet-modeller kan biphase ± evt. bruges som lydindgangsstik.

11 Ethernet-modeller har ingen UTP analog udgang, kun BNC (coax).
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Montering/tilbehør

Pendelmontering

Armmontering

Vægarm (ingen transformator) VG4-A-PAO

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

Vægarm (120/230 VAC transformator og
fiberoptik)

VG4-A-PA1F / 
VG4-A-PA2F

Ekstra monteringsplader til armmontering

Hjørnemonteringsplade LTC 9542/01

Monteringsplade til mast (stang) LTC 9541/01

Rørmontering

Dæksel til rørmontering VG4-A-9543

Tagmontering

Tagmontering (rækværk) VG4-A-9230

Ekstra monteringsplader til tagmontering

Adapter til fladt tag til rækværksmontering LTC 9230/01

Pendelmontering

Strømforsyning

Strømforsyningsboks til udendørs brug
(120/230 VAC transformator)

VG4-A-PSU1 / 
VG4-A-PSU2

Strømforsyningsboks til udendørs brug
(120/230 VAC transformator og fibero-
ptik)

VG4-A-PSU1F / 
VG4-A-PSU2F

Varmemodulet til udvidede
temperaturer øger kun
temperaturområdet til –60°C for Enviro-
Dome®

VG4-SHTR-XT

Fiberoptikmodeller

Optisk
Fiberkompatibilitet

50/125 mm, 62,5/125 mm, multimode-glasfiber
med lille tab, klassificeret til et minimumssystem
med en båndbredde på 20 MHz
(video 850 nm/kontrol 1300 nm)

Maks. afstand 4 km (2,5 miles)

1.90

0.75

201.8

7.94

 

 

201.2

7.92

216.4

8.52

1

3

4

6

2

5

mm

in.

Indendørs systemmål

www.boschsecurity.dk
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Reference Beskrivelse

1 Vægmontering – Side uden strømforsyning og monterings-
ring

2 Vægmontering – Forside med strømforsyning og monte-
ringsring

3 Vægmontering – Bagside med strømforsyning og monte-
ringsring

4 Montering hængende ned fra loft

Reference Beskrivelse

5 Loftsmontering – Forside

6 Loftsbeslag – side

Ø

Udendørs systemmål

Reference Beskrivelse

1 Vægmontering – Side med strømforsyning og monterings-
ring

2 Vægmontering – Forside med strømforsyning og monte-
ringsring

3 Vægmontering – Bagside med strømforsyning og monte-
ringsring

4 Montering hængende ned fra loft

5 Mastebeslag

6 Hjørnebeslag

7 Montering på tag

Reference Beskrivelse

8 Loftsmonteringsadapter

9 Strømforsyning til rør- og tagbeslag
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Bestillingsoplysninger

AutoDome® 300-serien PTZ-
kamerasystem
Kontakt din Bosch Security Systems salgsre-
præsentant for at få alle bestillingsinformatio-
ner.

VG4-300

Tilbehør

VG4-MCAM-14 36X dag/nat PTZ VG4-
kameramodul, PAL

VG4-MCAM-14

Softwareoptioner

VP-CFGSFT Bilinx konfigurationsværktøj
Konfigurationssoftware med USB-adapter

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.dk
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Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk

Represented by

© Robert Bosch A/S 2011 | Oplysningerne kan ændres uden varsel.
T3382518027 | Cur: da-DK, V9, 11 Jul 2011 | Src: en-US, V15, 5 Aug 2008


	Funktioner
	Certificeringer og godkendelser
	Installations- og konfigurationsnoter
	Tekniske specifikationer
	Bestillingsoplysninger

