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Το αρθρωτό σύστημα κάμερας AutoDome της Bosch είναι
μια επαναστατική νέα αντίληψη στις κάμερες θόλου. Δεν
είναι απλώς μια σειρά καμερών. Είναι μια πλατφόρμα θόλου
δομημένη γύρω από ένα σύστημα ευφυών εναλλάξιμων
δομοστοιχείων, τα οποία σας επιτρέπουν να αναβαθμίζετε
τις λειτουργίες της κάμερας γρήγορα και οικονομικά. Χάρη
στα συνήθη εξαρτήματα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα
βασικό σύστημα κάμερας σήμερα και να περάσετε σε μια
πιο προηγμένη έκδοση αύριο – χωρίς να χρειάζεται να
αντικαταστήσετε ολόκληρο τον θόλο, προστατεύοντας έτσι
την αρχική σας επένδυση.

Εναλλάξιμα δομοστοιχεία
Ολόκληρο το σύστημα AutoDome βασίζεται σε πέντε
εναλλάξιμα δομοστοιχεία: επεξεργαστής, κάμερα,
περίβλημα, επικοινωνίες και τροφοδοτικό. Αντικαθιστώντας
τα εναλλάξιμα δομοστοιχεία AutoDome, μπορείτε να
αναβαθμιστείτε γρήγορα από αναλογικές επικοινωνίες σε IP
ή από έγχρωμη κάμερα σε ημέρας/ νύχτας ή να προσθέσετε
ανίχνευση κίνησης. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχατε τη

δυνατότητα προσαρμογής ενός συστήματος ασφαλείας
σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας, με έναν
γρήγορο και οικονομικό τρόπο.

Χάρη στη χρήση του ίδιου περιβλήματος, όλες οι
εγκαταστάσεις έχουν την ίδια όψη και οι παρατηρητές δεν
έχουν ιδέα ότι παρακολουθούνται από κάμερα, πόσο
μάλλον από ποιον τύπο κάμερας παρακολουθούνται. Αυτός
ο μοναδικός αρθρωτός σχεδιασμός σάς προσφέρει επίσης
την ευελιξία να μετακινείτε κάμερες μεταξύ διαφορετικών
περιβλημάτων όταν απαιτείται ειδική κάλυψη ή καθώς
μεταβάλλονται οι απαιτήσεις στην κάτοψη του χώρου σας.
Για παράδειγμα, μια κάμερα PTZ 18x που καλύπτει μια
συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε εύκολα να
αντικατασταθεί “εν θερμώ” με μια κάμερα ημέρας/νύχτας
26x χωρίς να διακοπεί η παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome® Σειρά
300

▶ Σύστημα κάμερας PTZ θόλου υψηλής ταχύτητας

▶ Πλήρως εναλλάξιμοι επεξεργαστές, κάμερες,
περιβλήματα, επικοινωνίες και βάσεις στερέωσης

▶ Κάμερες ημέρας/νύχτας 26x και 18x με ψηφιακό ζουμ
12x

▶ Τριπλή ροή (δύο ροές MPEG-4 και 
μία ροή M-JPEG ταυτόχρονα)

▶ Η προαιρετική υβριδική λειτουργία παρέχει
ταυτόχρονα αναλογική (μέσω ομοαξονικού καλωδίου)
και IP (MPEG-4) συνδεσιμότητα

▶ Οι μάσκες απορρήτου είναι δυνατό να διαμορφωθούν
με έως και 5 γωνίες, για την κάλυψη σύνθετων
σχημάτων

▶ Προηγμένος έλεγχος συναγερμών με χρήση “μηχανής
κανόνων” για διαχείριση συναγερμών σύμφωνα με τις
επιλογές του χρήστη

▶ Η μετάδοση μέσω UTP περιλαμβάνεται στον βασικό
εξοπλισμό όλων των αναλογικών μοντέλων

▶ Αντιστάθμιση μήκους καλωδίου, για την κάλυψη
μεγαλύτερων αποστάσεων

▶ Δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων
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Η μετάβαση από έναν βασικό θόλο σε έναν θόλο με
προηγμένες δυνατότητες, όπως π.χ. η ευφυής
παρακολούθηση AutoTrack II, μπορεί να γίνει γρήγορα και
εύκολα, χωρίς να χρειάζεται αποσύνδεση ή
επανακαλωδίωση του θόλου. Το δομοστοιχείο επικοινωνιών
Ethernet του AutoDome σάς επιτρέπει να προσθέτετε
δέσμη λειτουργιών IP ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε τη
δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντες αναλογικές εισόδους
και εξόδους.

Κύρια σημεία της Σειράς 300
Το AutoDome Σειρά 300 περιλαμβάνει υποστήριξη για
κάμερες PTZ 18x και 26x, καθώς και αρκετά προηγμένα
χαρακτηριστικά, όπως μεταξύ άλλων μια μηχανή “κανόνων”
διαχείρισης συναγερμών και μασκάρισμα απόρρητων
σημείων.

Το AutoDome Σειρά 300 υποστηρίζει μια ποικιλία βασικών
και προαιρετικών μεθόδων βίντεο και δεδομένων, όπως
μεταξύ άλλων Bilinx (μέσω ομοαξονικού καλωδίου και
UTP), οπτικές ίνες, ακόμη και TCP/IP μέσω Ethernet. Ο
τηλεχειρισμός, η ρύθμιση παραμέτρων και οι ενημερώσεις
υλικολογισμικού μπορούν επίσης να εκτελεστούν μέσω των
ίδιων καλωδίων, γεγονός που σας προσφέρει απαράμιλλο
έλεγχο των καμερών σας. Η αντιστάθμιση μήκους καλωδίου
επιτρέπει μεγαλύτερες διαδρομές ομοαξονικού καλωδίου
και καλωδίου UTP και ταυτόχρονα αποτρέπει την μείωση
της ποιότητας της εικόνας που οφείλεται σε απώλειες
σήματος λόγω μεγάλου μήκους καλωδίων.

Το προαιρετικό δομοστοιχείο επικοινωνιών IP διαθέτει
υβριδική δέσμη λειτουργιών για την προστασία της
τρέχουσας επένδυσής σας σε αναλογική τεχνολογία και
ταυτόχρονα το άνοιγμα μιας ξεκάθαρης και σταθερής
διαδρομής μετάβασης σε πλήρως ψηφιακές λύσεις
επικοινωνιών μέσω IP. Έτσι, μπορείτε να περάσετε σε
βίντεο μέσω IP όποτε εσείς το αποφασίσετε – αλλάζοντας
ολόκληρο το σύστημα ταυτόχρονα ή μία κάμερα κάθε
φορά. Και επειδή όλα τα δομοστοιχεία AutoDome είναι
πλήρως εναλλάξιμα, δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε
λειτουργικές μονάδες που είναι ακριβές στην αγορά τους
(π.χ. κάμερες) ή που κοστίζει πολύ η εγκατάστασή τους
(π.χ. βάσεις και περιβλήματα).

Περιγραφή λειτουργ.

Παρακάτω απαριθμούνται μερικά από τα χαρακτηριστικά
που καθιστούν το AutoDome Σειρά 300 το πλέον ευέλικτο
σύστημα κάμερας PTZ θόλου στον τομέα των συστημάτων
ασφαλείας.

Κάμερες PTZ ημέρας/νύχτας, υψηλής απόδοσης
Ο έλεγχος και η ποιότητα της εικόνας είναι αναπόσπαστα
χαρακτηριστικά κάθε συστήματος θόλου PTZ. Έτσι και το
AutoDome προσφέρει οριζόντια ανάλυση 470/460 TVL
(NTSC/PAL). Η Σειρά 300 διατίθεται με φακό οπτικού ζουμ
18x ή 26x, ενώ όλα τα συστήματα Σειράς 300 προσφέρουν
πλήρες ψηφιακό ζουμ 12x. Οι πατενταρισμένες λειτουργίες
AutoScaling (αναλογικό ζουμ) και AutoPivot (αυτόματη
περιστροφή και κλίση της κάμερας) διασφαλίζουν τον
βέλτιστο έλεγχο.

Οι δυνατότητες ημέρας/νύχτας και η κορυφαία ευαισθησία
τους καθιστούν τις κάμερες της Σειράς 300 την απόλυτη
λύση σε κάθε συνθήκες φωτισμού. Σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού, οι κάμερες αυτές μεταβαίνουν αυτόματα από
έγχρωμο σε μονόχρωμο τρόπο λειτουργίας, με ταυτόχρονη
απενεργοποίηση του φίλτρου υπερύθρων (IR) για ενίσχυση
της ευαισθησίας φωτισμού από την υπέρυθρη ακτινοβολία,
ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η κορυφαία ποιότητα της
εικόνας. Σε πολύ σκοτεινές συνθήκες λειτουργίας, η
λειτουργία ελέγχου SensUp παρατείνει αυτόματα το χρόνο
του κλείστρου μέχρι και στο 1 δευτερόλεπτο. Με τον τρόπο
αυτό, η ευαισθησία αυξάνεται σχεδόν στο 50πλάσιο.

Με τις μεγάλες ταχύτητες οριζόντιας κίνησης (στις 360° ανά
δευτερόλεπτο) και κατακόρυφης κίνησης, το AutoDome
Σειρά 300 ξεπερνά σε επιδόσεις άλλα συστήματα της
κατηγορίας του. Η Σειρά 300 υποστηρίζει
99 προκαθορισμένες θέσεις και δύο στυλ αυτόματης
"περιπολίας": την προκαθορισμένη περιπολία και την
περιπολία εγγραφής/ αναπαραγωγής. Η προκαθορισμένη
διαδρομή μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και
99 προκαθορισμένες θέσεις, με διαμορφώσιμο χρόνο
παραμονής σε κάθε θέση. Η σειρά και η συχνότητα
επίσκεψης της κάθε θέσης μπορεί να προσαρμοστεί στις
επιθυμίες σας. Το AutoDome Σειρά 300 παρέχει επίσης
υποστήριξη για δύο εγγράψιμες διαδρομές, με
συνδυασμένη διάρκεια 15 λεπτών κίνησης. Πρόκειται για
εγγεγραμμένες μακροεντολές των κινήσεων ενός χειριστή,
όπως μεταξύ άλλων δραστηριότητες οριζόντιας και
κατακόρυφης κίνησης και ζουμ, οι οποίες είναι δυνατό να
αναπαραχθούν.

Υποστηρίζονται οι εξής γλώσσες μενού: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά και
Πολωνικά.

Διαχείριση συναγερμών
Το AutoDome Σειρά 300 ανεβάζει τον πήχη της διαχείρισης
συναγερμών σε νέα επίπεδα ευελιξίας και ισχύος.
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Είσοδοι και έξοδοι
Το AutoDome Σειρά 300 μπορεί να χειριστεί επτά εισόδους
συναγερμού: δύο από αυτές είναι αναλογικές και μπορούν
να προγραμματιστούν για εποπτεία "αντίστασης
τερματισμού γραμμής" (End-of-Line Resistor, EOLR) όποτε
αυτό απαιτείται από τις εφαρμογές ασφαλείας. Αυτό
επιτρέπει στον θόλο να “αντιλαμβάνεται” πότε ο διακόπτης
ανοίγει και κλείνει και κατά πόσον το καλώδιο έχει υποστεί
μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση (κόψιμο ή
βραχυκύκλωμα). Επιπλέον, το AutoDome Σειρά 300
υποστηρίζει τέσσερις εξόδους: ένα ρελέ με ονομαστική
ένταση ρεύματος 2 Α και τρεις επιπλέον εξόδους ανοικτού
συλλέκτη για την οδήγηση εξωτερικών συσκευών. Καθεμιά
από αυτές μπορεί να προγραμματιστεί ξεχωριστά από τις
υπόλοιπες.

Προηγμένος έλεγχος συναγερμών
Αυτή η νέα αντίληψη της ευελιξίας υπερβαίνει κατά πολύ
τον απλό χειρισμό συναγερμών. Ο προηγμένος έλεγχος
συναγερμών χρησιμοποιεί εξεζητημένη λογική που
βασίζεται σε κανόνες, για τον προσδιορισμό του τρόπου
χειρισμού των συναγερμών. Στην απλούστερη μορφή του,
ένας "κανόνας" καθορίζει ποια(ες) είσοδος(οι) θα πρέπει
να ενεργοποιεί(ούν) ποια(ες) έξοδο(εξόδους). Σε μια πιο
σύνθετη μορφή, οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι δυνατό να
συνδυαστούν με προκαθορισμένες ή καθοριζόμενες από
τον χρήστη εντολές μέσω του πληκτρολογίου για την
εκτέλεση προηγμένων λειτουργιών του συστήματος θόλου.
Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα όριο στον αριθμό των
συνδυασμών που μπορείτε να προγραμματίσετε, γεγονός
που καθιστά το βασικό λογισμικό του θόλου έτοιμο για
κάθε εφαρμογή.

Κορυφαίο μασκάρισμα απόρρητων σημείων
Το AutoDome Σειρά 300 επιτρέπει τον καθορισμό μέχρι και
24 επιμέρους μασκών απορρήτου, εκ των οποίων μέχρι και
8 εμφανίζονται στο ίδιο σκηνικό. Σε αντίθεση με τις
συμβατικές μάσκες απορρήτου, οι μάσκες του συστήματος
AutoDome είναι δυνατό να προγραμματιστούν με τρεις,
τέσσερις ή ακόμη και πέντε γωνίες, γεγονός που σας
επιτρέπει να καλύψετε περιοχές με πιο πολύπλοκα
σχήματα. Καθώς η κάμερα ζουμάρει, κάθε μάσκα αλλάζει
ομαλά και γρήγορα σχήμα, γεγονός που διασφαλίζει ότι το
καλυμμένο αντικείμενο παραμένει μη ορατό. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε και χρώμα: μαύρο, λευκό και θολό. Το
θολό μασκάρισμα είναι βολικό όταν το απόρρητο αποτελεί
σημαντική παράμετρο, αλλά ταυτόχρονα απαιτείται ο
προσδιορισμός τυχόν παρουσίας κίνησης.

Προαιρετική υβριδική λειτουργία αναλογικών/IP
επικοινωνιών
Η προαιρετική υβριδική συνδεσιμότητα επιτρέπει στο
AutoDome να αποστέλλει ταυτόχρονα ροή βίντεο IP μέσω
ενός δικτύου LAN ή WAN και ροή βίντεο CVBS μέσω
ομοαξονικού καλωδίου, για την υποστήριξη του υπάρχοντος
αναλογικού εξοπλισμού. Οι δικτυακές ροές βίντεο
αποστέλλονται μέσω δικτύων IP και είναι δυνατό να
προβληθούν με την ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο
DiBos της Bosch ή σε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το
λογισμικό διαχείρισης βίντεο VIDOS. Εναλλακτικά, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε έναν αποκωδικοποιητή βίντεο IP της
Bosch για την εμφάνιση του βίντεο σε αναλογική οθόνη
CVBS ή VGA. Για μέγιστη προσπελασιμότητα, το βίντεο
μπορεί να προβληθεί μέσω ενός προγράμματος
περιήγησης. Η σύνδεση BNC εξασφαλίζει την απ' ευθείας
εισαγωγή δεδομένων σε έναν συμβατικό αναλογικό
σύστημα μεταγωγέα μητρώου ή σε μια συσκευή DVR,
γεγονός που διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ευέλικτες
επιλογές προβολής και εγγραφής του AutoDome. Η
υβριδική λειτουργία επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο του
θόλου μέσω δικτύου και μέσω αναλογικών ελεγκτών
Biphase.

Κωδικοποίηση MPEG-4
Το δομοστοιχείο επικοινωνιών IP AutoDome χρησιμοποιεί
την πλέον πρόσφατη τεχνολογία συμπίεσης MPEG-4 και
παρέχει βίντεο 4CIF ποιότητας DVD σε ταχύτητες καρέ
μέχρι και 25/30 καρέ PAL/NTSC ανά δευτερόλεπτα (IPS).
Το δομοστοιχείο IP αξιοποιεί επίσης τις δυνατότητες
"στραγγαλισμού" (throttling) εύρους ζώνης και πολλαπλής
μετάδοσης για την αποτελεσματική διαχείριση των
απαιτήσεων εύρους ζώνης και αποθήκευσης, ενώ
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ανάλυση
εικόνας.

Βίντεο τριπλής ροής
Η πρωτοποριακή δυνατότητα τριπλής ροής της Bosch
επιτρέπει στα συστήματα AutoDome που είναι εξοπλισμένα
με το προαιρετικό δομοστοιχείο επικοινωνιών IP να
παράγουν δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους ροές MPEG-4 και
μια ροή M-JPEG ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε
να προβάλετε "ζωντανά" ροή εικόνων υψηλής ποιότητας
ενώ ταυτόχρονα εκτελείτε εγγραφή σε μειωμένη ταχύτητα
καρέ και διοχετεύετε ροή εικόνων JPEG σε μια
απομακρυσμένη συσκευή PDA.

Αξεπέραστη αξιοπιστία
Το AutoDome βασίζεται στην 10ετή και πλέον εμπειρία της
Bosch στο σχεδιασμό και στην παραγωγή συστημάτων
κάμερας θόλου. Όλα τα κρεμαστά περιβλήματα AutoDome
(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαθέτουν ονομαστική
προστασία βαθμού IP 66. Τα περιβλήματα εξωτερικών
χώρων EnviroDome εξασφαλίζουν τη λειτουργία σε χαμηλές
θερμοκρασίες μέχρι και -40 °C (-40 °F). Το προαιρετικό κιτ
ακραίων θερμοκρασιών “XT” επιτρέπει στο AutoDome να
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λειτουργεί σε ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και
τους -60 °C (-76 °F), γεγονός που διασφαλίζει τη λειτουργία
του συστήματος ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Όλα τα περιβλήματα διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισμό
μια υψηλής αντοχής φυσαλίδα από πολυκαρμπονικό,
χωνευτές βίδες συγκράτησης και μια χωνευτή ασφάλεια
φυσαλίδας, για τη μείωση του κινδύνου καταστροφής από
βανδαλισμό. Στο εσωτερικό του θόλου, η παροχή ρεύματος,
τα δεδομένα και το βίντεο προστατεύονται όλα από τυχόν
αιφνίδιες εξάρσεις στο δίκτυο ρεύματος.

Ευκολία εγκατάστασης και σέρβις
Το πρωτοποριακό λογισμικό Configuration Tool for Imaging
Devices (CTFID) της Bosch επιτρέπει στους χειριστές ή
τους τεχνικούς να ελέγχουν τις κάμερες PTZ, να αλλάζουν
τις ρυθμίσεις των καμερών, ακόμη και να ενημερώνουν το
υλικολογισμικό τους, απ' όπου κι αν βρίσκονται χωρίς να
χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση Στις νέες εκδόσεις με
Ethernet, ένας ενσωματωμένος διακομιστής Web επιτρέπει
στον τεχνικό εγκατάστασης να προσπελαύνει όλες τις
ρυθμίσεις χρήστη, να κάνει προσαρμογές στις κάμερες και
να ενημερώνει το υλικολογισμικό με ένα οποιοδήποτε
πρόγραμμα περιήγησης.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του AutoDome απλοποιεί την
εγκατάσταση και το σέρβις. Το AutoDome μειώνει το
κόστος εγκατάστασης, διότι μπορείτε να αντικαθιστάτε
μεμονωμένα δομοστοιχεία αντί για ολόκληρα συγκροτήματα
καμερών. Απλώς αποσυνδέστε το παλιό δομοστοιχείο και
τοποθετήστε συρταρωτά στη θέση του το καινούργιο: τόσο
απλά, σαν να αλλάζετε έναν λαμπτήρα. Όλες οι διατάξεις
πρόσδεσης έχουν αντικατασταθεί από αρθρώσεις, γεγονός
που καθιστά την εγκατάσταση πιο εύκολη και ασφαλή.
Μπορείτε να προσπελάσετε ακόμη και το ενσωματωμένο
τροφοδοτικό, χωρίς να χρειαστεί να αποσυνδέσετε τον
θόλο.

Το AutoDome Σειρά 300 Series διαθέτει προηγμένους
ενσωματωμένους διαγνωστικούς ελέγχους, που απλοποιούν
το σέρβις και ελαχιστοποιούν το χρόνο που το σύστημα
παραμένει εκτός λειτουργίας. Με τις ενδείξεις επί της
οθόνης (On Screen Display, OSD), ο τεχνικός μπορεί να
ελέγχει γρήγορα και εύκολα κρίσιμες παραμέτρους (όπως
π.χ. εσωτερική θερμοκρασία και στάθμη τάσης εισόδου) και
να επαληθεύει ότι ο θόλος λειτουργεί εντός των αποδεκτών
ορίων λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει βίντεο, ένας απλός
έλεγχος τριών διαγνωστικών ενδεικτικών λυχνιών (LED στο
χώρο εγκατάστασης των καμερών μπορεί να επιβεβαιώσει
την παρουσία δεδομένων βίντεο και ελέγχου.

Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών
Στον παρακάτω πίνακα παρέχει μια επισκόπηση της σειράς
καμερών AutoDome με τα χαρακτηριστικά τους:

Προκαθορισμένα στιγμιότυπα                  64                    99                     99

PTZ υψηλής ταχύτητας

Εναλλάξιμα δομοστοιχεία

Λειτουργία ημέρας/νύχτας

Κάμερα υψηλής ανάλυσης

Είσοδοι/ Έξοδοι συναγερμού                     7/4                     7/4

«Περιπολία» (Guard Tour)

Επεκτεταμένη ευαισθησία SensUp

Ευαισθησία στις IR

Αντιστάθμιση μήκους καλωδίου

Σύστημα Bilinx για ρύθμιση παραμέτρων από απόσταση

Υβριδική συνδεσιμότητα (αναλογική/IP)

Μετάδοση μέσω UTP/ομοαξονικού

Περίβλημα υψηλής αντοχής για προστασία από βανδαλισμούς

«Εν θερμώ» εναλλάξιμα δομοστοιχεία κάμερας

Ανίχνευση κίνησης στην εικόνα

Παρακολούθηση κίνησης AutoTrack II

Προηγμένα χαρακτηριστικά

AutoDome - 

Σειρά 100

AutoDome -   

Σειρά 200  
AutoDome -   

Σειρά 300  
AutoDome -   

Σειρά 500i  
Βασικά χαρακτηριστικά

Προηγμένος έλεγχος συναγερμών

Μασκάρισμα απόρρητων σημείων και κάλυψη τομέων

*Συμβατό μόνο με μετάδοση μέσω ομοαξονικού καλωδίου και UTP μόνον.

Ρύθμιση παραμέτρων από απόσταση μέσω IP, με ένα πρόγραμμα

περιήγησης.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

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

EMC Directive, Low-Voltage Directive

Ηλεκτρομαγνητική συμ-
βατότητα (EMC)

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς FCC Μέ-
ρος 15, ICES-003 και CE

Ασφάλεια προϊόντος Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς CE και τα
πρότυπα UL, CSA, EN και IEC
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Προγραμματισμός

1 Φορμά βίντεο 6 Παροχή ρεύματος

1 PTZ PAL 0 24 V AC1

2 PTZ NTSC 1 120 V AC

2 Τύπος κάμερας 2 230 V AC

2 PTZ ημέρας/νύχτας 18x 7 Βάση

3 PTZ ημέρας/νύχτας 26x W Τοίχος

3 Περίβλημα M Ιστός

C Ψευδοροφή2 C Γωνία

P Κρεμαστό, εσωτ. χώρων R Σκεπή4

E Κρεμαστό, εξωτ. χώρων P Σωλήνας

4 Φυσαλίδα 8 Οπτικές ίνες

C Άχρωμη, υψηλής αντοχής _ Χωρίς οπτικές ίνες

T Χρωματιστή, υψηλής
αντοχής

F Οπτικές ίνες3

5 Επικοινωνίες

S Τυπικό (ομοαξονικό/
UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Δεν περιλαμβάνεται ο μετασχηματιστής. Ο πελάτης πρέπει να

προμηθευτεί εγκεκριμένο τροφοδοτικό 24 V AC με περιορισμό ρεύματος

(VG4-A-PSUx ή ισοδύναμο). Δε διατίθεται με προαιρετικό εξοπλισμό

οπτικών ινών.

2 Οι χωνευτές μονάδες με περίβλημα ψευδοροφής δεν χρειάζονται

προαιρετικά κιτ για τους αρ. αναφοράς 6, 7 ή 8.

3 Ο προαιρετικός εξοπλισμός οπτικών ινών είναι πολύτροπος και με

Biphase. Απαιτεί το LTC 4629 στο σύστημα.

4 Βάσεις για κατακόρυφο στηθαίο σκεπής. Για εγκατάσταση σε επίπεδη

στέγη, παραγγείλτε μια επιπρόσθετη Πλάκα προσαρμογής για επίπεδη

οροφή LTC 9230/01.

Τεχνικά στοιχεία

Κάμερα ημέρας/νύχτας 18x

Σύστημα πρόσληψης εικό-
νας

1/4 in. Exview HAD CCD

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

Φακός Ζουμ 18x (4,1–73,8 mm)
F1.4 έως F3.0

Εστίαση Αυτόματο, με χειροκίνητη παράκαμψη

Διάφραγμα Αυτόματο, με χειροκίνητη παράκαμψη

Οπτικό πεδίο 2,7° έως 48°

Έξοδος βίντεο 1,0 Vp-p, 75 Ω

Έλεγχος κέρδους Χωρίς/αυτόματος (με ρυθμιζόμενο όριο)

Συγχρονισμός Line-Lock (ρύθμιση οριζόντιας φάσης –120°
έως 120°) ή εσωτερικός κρύσταλλος

Διόρθωση ανοίγματος Οριζόντιο και κατακόρυφο

Ψηφιακό ζουμ 12x

Οριζόντια ανάλυση 470 TVL (NTSC)/460 TVL (PAL)

Ευαισθησία (τυπική)5 30 IRE 50 IRE

Τρόπος λειτουργίας
ημέρας

Χωρίς SensUp 0,4 lx 0,7 lx

Με SensUp 0,0041 lx 0,0082 lx

Τρόπος λειτουργίας νύ-
χτας

Χωρίς SensUp 0,05 lx 0,17 lx

Με SensUp 0,0007 lx 0,0013 lx

Λόγος σήματος προς θόρυ-
βο

>50 dB

Ισορροπία λευκού 2000 έως 10.000 K

5 F1.4, κλείστρο 1/60 (1/50), μέγ. AGC

Κάμερα ημέρας/νύχτας 26x

Σύστημα πρόσληψης εικό-
νας

1/4 in. Exview HAD CCD

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

Φακός Ζουμ 26x (3,5–91,0 mm)
F1.6 έως F3.8

Εστίαση Αυτόματο, με χειροκίνητη παράκαμψη

Διάφραγμα Αυτόματο, με χειροκίνητη παράκαμψη

Οπτικό πεδίο 2,3° έως 55°

Έξοδος βίντεο 1,0 Vp-p, 75 Ω

Έλεγχος κέρδους Χωρίς/αυτόματος (με ρυθμιζόμενο όριο)

Συγχρονισμός Line-Lock (ρύθμιση οριζόντιας φάσης –120°
έως 120°) ή εσωτερικός κρύσταλλος

Διόρθωση ανοίγματος Οριζόντιο και κατακόρυφο

Ψηφιακό ζουμ 12x

Οριζόντια ανάλυση 470 TVL (NTSC)/460 TVL (PAL)

www.boschsecutity.gr



6 | Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome® Σειρά 300

Ευαισθησία (τυπική)6 30 IRE 50 IRE

Τρόπος λειτουργίας ημέρας

Χωρίς SensUp 0,5 lx 1,0 lx

Με SensUp 0,0052 lx 0,013 lx

Τρόπος λειτουργίας νύ-
χτας

Χωρίς SensUp 0,10 lx 0,26 lx

Με SensUp 0,0013 lx 0,0026 lx

Λόγος σήματος προς θόρυ-
βο

>50 dB

Ισορροπία λευκού 2000 έως 10.000 K

6 F1.6, κλείστρο 1/60 (1/50), μέγ. AGC

Μηχανολογικά/ Ηλεκτρολογικά

Μοντέλο Ψευδοροφή Εσωτ. χώρων
Κρεμαστό

EnviroDome®

Βάρος 2,66 kg
(5,86 lb)

2,88 kg
(6,3 lb)

3,32 kg
(7,3 lb)

Εύρος οριζόντιας
κίνησης

360°, συνεχής 360°, συνεχής 360°, συνεχής

Γωνία κατακόρυ-
φης κίνησης

1° πάνω από τον
ορίζοντα

18° πάνω από τον
ορίζοντα

18° πάνω από τον
ορίζοντα

Μεταβαλλόμενης
ταχύτητας

0,1-120°/δευτ. 0,1-120°/δευτ. 0,1-120°/δευτ.

Ταχύτητα προ-
καθ. θέσεων

Οριζ.: 360°/δευτ.
Κατακ.: 100°/
δευτ.

Οριζ.: 360°/δευτ.
Κατακ.: 100°/
δευτ.

Οριζ.: 360°/
δευτ.
Κατακ.: 100°/
δευτ.

Ακρίβεια προκαθ. ± 0,1° (τυπική) ± 0,1° (τυπική) ± 0,1° (τυπική)

Παροχή ρεύματος 21-30 V AC
50/60 Hz

21-30 V AC
50/60 Hz

21-30 V AC
50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος (τυπική):

Αναλογικά 
μοντέλα

10 W 10 W 46 W7

Μοντέλα
Ethernet

14 W 14 W 50 W7

7 Προσθέστε άλλα 16 W, εάν χρησιμοποιείτε το κιτ VG4-SHTR-XT.

Προστασία από εξάρσεις ρεύματος

Προστασία στο βί-
ντεο

Ένταση ρεύματος κορυφής 10 kA (παγίδα λυχνίας
αερίου), ισχύς κορυφής 1000 W (10/1000 μ)

Προστασία στο 
RS-232/485, 
Biphase

Ένταση ρεύματος κορυφής 10 kA, ισχύς κορυφής
300 W (8/20 μ)

Προστασία στις εισ-
όδους συναγερμού

Ένταση ρεύματος κορυφής 17 kA, ισχύς κορυφής
300 W (8/20 μ)

Προστασία στις εξό-
δους συναγερμού

Ένταση ρεύματος κορυφής 2 kA, ισχύς κορυφής
300 W (8/20 μ)

Προστασία στις εξό-
δους ρελέ

Ένταση ρεύματος κορυφής 7,3 kA, ισχύς κορυφής
600 W (10/1000 μ)

Προστασία στην είσ-
οδο ρεύματος (θό-
λος)

Ένταση ρεύματος κορυφής 7,3 kA, ισχύς κορυφής
600 W (10/1000 μ)

Προστασία στην έξο-
δο ρεύματος (τροφο-
δοτικό μπράτσου)

Ένταση ρεύματος κορυφής 21,4 kA, ισχύς κορυφής
1500 W (10/1000 μ)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Μοντέλο Ψευδοροφή Εσωτ. χώρων
Κρεμαστό

EnviroDome®

Plenum IP66 IP66

Θερμ. λει-
τουργίας

–10 έως 50 °C
(14 έως 122 °F)

–10 έως 50 °C
(14 έως 122 °F)

–40 έως 50 °C
(–40 έως 122 °F)

Θερμ. απο-
θήκευσης

–10 έως 60 °C
(14 έως 140 °F)

–10 έως 60 °C
(14 έως 140 °F)

–40 έως 60 °C
(–40 έως 140 °F)

Σχετ. υγρα-
σία

0% έως 90%, χω-
ρίς συμπύκνωση

0% έως 90%, χω-
ρίς συμπύκνωση

0% έως 100%, χωρίς
συμπύκνωση

Διάφορα

Τομείς/τίτλοι 16 ανεξάρτητοι τομείς με τίτλο μήκους 16 χαρακτήρων
ανά τομέα

Ρυθμίσεις/ έλεγ-
χος κάμερας

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

Πρωτόκολλα επι-
κοινωνίας

Biphase, Bilinx8, Pelco P και Pelco D

Προεπιλεγμένες
θέσεις

99, καθεμιά με τίτλο μήκους 16 χαρακτήρων

Αυτόματες περι-
πολίες

Δύο (2) τύποι διαδρομών:
• Εγγραφόμενες διαδρομές - δύο (2), συνολική

διάρκεια 15 λεπτά
• Προκαθορισμένη διαδρομή - μία (1), που αποτε-

λείται από έως και 99 συνεχόμενες σκηνές και μία
(1) προσαρμοσμένη με έως και 99 σκηνές

Γλώσσες που υπο-
στηρίζονται

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά,
Ιταλικά, Ολλανδικά και Πολωνικά.

8 Το Bilinx δεν είναι διαθέσιμο στα μοντέλα Ethernet.

Αντιστάθμιση μήκους καλωδίου

Μέγ. απόσταση Χωρίς Pre-comp Με Pre-comp

RG-59/U 300 m (1000 ft) 600 m (2000 ft)

RG-6/U 450 m (1500 ft) 900 m (3000 ft)

RG-11/U 600 m (2000 ft) 1200 m (4000 ft)

Cat5/UTP
(παθητικός δέκτης)

225 m (750 ft) 450 m (1500 ft)
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Συνδέσεις χρήστη

Παροχή ρεύματος (κά-
μερα)

21-30 V AC, 50/60 Hz

Παροχή ρεύματος
(θερμαντήρας)

21-30 V AC, 50/60 Hz

Biphase ± Δεδομένα ελέγχου

Είσοδος ήχου στάθμης
γραμμής9

Τύπου 9 kΩ, στα 5,5 Vp-p το πολύ

RS-232 RX/TX ή RS-485 ± - προαιρετικά δεδομένα ελέγχου
(επιλέξιμο μέσω μικροδιακοπτών)

Βίντεο BNC/UTP10

Είσοδοι συναγερμού EOLR
(2)

Προγραμματιζόμενες για
“κανονικά ανοικτή”, "κανονικά κλειστή", “κα-
νονικά ανοικτή-εποπτευόμενη”, “κανονικά
κλειστή-εποπτευόμενη”

Είσοδοι συναγερμού (5) Προγραμματιζόμενες για
“κανονικά ανοικτή” ή "κανονικά κλειστή"

Έξοδος ρελέ (1) Ονομαστικά χαρακτηριστικά εξόδου ξηρής
επαφής:
2 A στα 30 V AC

Έξοδοι ανοικτού συλλέκτη
(3)

32 V DC στα 150 mΑ το πολύ

9 Στα μοντέλα Ethernet, η υποδοχή Biphase ± μπορεί προαιρετικά να

χρησιμοποιηθεί ως υποδοχή εισόδου ήχου στάθμης γραμμής.

10 Τα μοντέλα Ethernet δε διαθέτουν αναλογική έξοδο UTP, αλλά μόνον

BNC (ομοαξονικό).

Βάσεις/ Παρελκόμενα

Κρεμαστές βάσεις

Βάσεις μπράτσου

Μπράτσο τοίχου (χωρίς μετασχηματιστή) ENV-PA0

Μπράτσο τοίχου (με μετασχηματιστή
120/230 V AC)

VGA-A-PA1 / VG4-A-PA2

Μπράτσο τοίχου (με μετασχηματιστή
120/230 V AC και οπτικές ίνες)

VGA-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Κρεμαστές βάσεις

Προαιρετικές πλάκες στερέωσης για βάσεις μπράτσου

Πλάκα στερέωσης σε γωνία LTC 9542/01

Πλάκα στερέωσης σε ιστό (στύλο) LTC 9541/01

Βάσεις σωλήνα

Καπάκι βάσης σωλήνα VG4-A-9543

Βάσεις σκεπής

Βάση σκεπής (στηθαίο) VG4-A-9230

Προαιρετικές πλάκες στερέωσης για βάσεις σκεπής

Πλάκα προσαρμογής βάσης στηθαίου σε
επίπεδη στέγη

LTC 9230/01

Παροχές ρεύματος

Τροφοδοτικό εξωτ. χώρων (με μετασχημα-
τιστή 120/230 V AC)

VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2

Τροφοδοτικό εξωτ. χώρων (με μετασχημα-
τιστή 120/230 V AC και οπτικές ίνες)

VG4-A-PSU1F / VG4-A-
PSU2F

Το δομοστοιχείο θερμαντήρα επέκτασης
εύρους θερμοκρασιών επιτρέπει τη λει-
τουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και
–60 °C (–76 °F) για περιβλήματα
EnviroDome® μόνον

VG4-SHTR-XT

Μοντέλα με οπτικές ίνες

Οπτικό σύστημα
Συμβατότητα οπτικών
ινών

Γυάλινη πολύτροπη οπτική ίνα χαμηλών απωλειών,
50/125 mm, 62,5/125 mm, κατάλληλη για ελάχι-
στο ονομαστικό εύρος ζώνης συστήματος 20 MHz
(βίντεο 850 nm/ έλεγχος 1300 nm)

Μέγ. απόσταση 4 χλμ. (2,5 μίλια)

www.boschsecutity.gr
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Διαστάσεις συστήματος εσωτ. χώρων

Αναφορά Περιγραφή Αναφορά Περιγραφή

1 Βάση τοίχου –
Πλαϊνό χωρίς τρο-
φοδοτικό και διακο-
σμητική ποδιά

4 Βάση σωλήνα

2 Βάση τοίχου – Εμπ-
ρός με τροφοδοτικό
και διακοσμητική
ποδιά

5 Βάση ψευδοροφής – Εμπ-
ρός

3 Βάση τοίχου – Πίσω
με τροφοδοτικό και
διακοσμητική ποδιά

6 Βάση ψευδοροφής - Πλαϊ-
νό
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Ø

Διαστάσεις συστήματος εξωτ. χώρων

Αναφορά Περιγραφή Αναφορά Περιγραφή

1 Βάση τοίχου –
Πλαϊνό με τροφο-
δοτικό και διακο-
σμητική ποδιά

6 Τοποθέτηση σε γωνία

2 Βάση τοίχου – Εμπ-
ρός με τροφοδοτικό
και διακοσμητική
ποδιά

7 Βάση σκεπής

3 Βάση τοίχου – Πίσω
με τροφοδοτικό και
διακοσμητική ποδιά

8 Προσαρμογέας βάσης σκε-
πής

4 Βάση σωλήνα 9 Τροφοδοτικό για βάσεις
σωλήνα και σκεπής

5 Βάση σωλήνα

Πληροφορίες παραγγελίας

Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome® Σειρά
300
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
παραγγελία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
της Bosch Security Systems, Inc.

VG4-300

Αξεσουάρ λογισμικού

VP-CFGSFT Εργαλείο διαμόρφωσης Bilinx
Λογισμικό διαμόρφωσης με προσαρμογέα USB

VP-CFGSFT

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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