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Boschs modulære kamera AutoDome er et
revolusjonerende 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 vanlige komponenter kan du installere et
grunnleggende kamerasystem i dag og gå over til et mer
avansert system i morgen. Dette uten å måtte skifte ut
hele domeenheten, og dermed beskytte den innledende
investeringen din.

Utbyttbare moduler
Hele AutoDome-systemet er basert på fem utbyttbare
moduler: CPU, kamera, hus, kommunikasjon og
strømforsyning. Bare skift ut én av AutoDomes utbyttbare
moduler, og oppgrader raskt fra analog til IP eller fra farge
til dag/natt, eller legg til bevegelsesregistrering og
AutoTrack. Aldri før har du hatt muligheten til å tilpasse et
sikkerhetssystem etter dine behov så raskt og så rimelig.

Ved å bruke samme huskomponent, ser alle
installasjonene like ut, og ingen vet hva slags kamera (hvis
det i det hele tatt finnes et kamera der) som filmer dem.
Denne unike, modulære designen gir deg også fleksibilitet
til å flytte kameraene mellom de forskjellige husene hvis
det er behov for spesiell dekning, eller etter hvert som
anlegget endres. For eksempel kan et 18x PTZ-kamera
over et spesielt område enkelt byttes ut med et 26x-
kamera til dag-/nattbruk uten å slå av strømmen. Med
AutoDomes Ethernet-kommunikasjonsmodul kan du legge
til IP-funksjoner samtidig som du opprettholder
tilkoblingen til eksisterende analoge innganger og
utganger.

Høydepunkter ved 500i-serien
AutoDome 500i-serien gir videoovervåkningsenheter ekte
intelligens. Utstyrt med AutoTrack II, den siste versjonen
av Boschs prisbelønte programvare for
bevegelsesregistrering, innebygd
bildebevegelsesregistrering og en avansert regelmotor for
alarmstyring har AutoDome 500i-serien avanserte,
intelligente videofunksjoner som ingen andre
kamerasystemer kan måle seg med.

AutoDome® 500i-serien – intelligent PTZ-
kamerasystem

▶ intelligent og raskt PTZ-domekamera

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

▶ 26x- og 18x-kamera for dag-/nattbruk med 12x digital
zoom

▶ bevegelsesregistrering og AutoTrack II med virtuell
objektmaskering

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

▶ objektmasker kan konfigureres med opptil fem
hjørner for å dekke mer sammensatte former

▶ avansert alarmstyring som bruker regelmotor for
brukerkonfigurerbar alarmbehandling

▶ UTP-overføringsstandard på alle analoge modeller

▶ kabelkompensering som forlenger
kablingsavstandene

▶ avansert diagnostikk
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AutoDome 500i-serien støtter en rekke standard og
valgfrie video- og dataoverføringsmetoder, blant annet
Bilinx (over koaks og UTP), fiber og til og med TCP/IP over
Ethernet. Fjernkontroll, konfigurasjon og
firmwareoppdateringer kan også utføres med disse
kablene. Dette gir deg en uslåelig kontroll over
kameraene. Kabelkompensering gir forlengede koaksial-
og UTP-avstander, samtidig som det forhindrer at
bildekvaliteten reduseres, noe som kan forårsakes av
signaltap når du bruker lange kabler.

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 at man kan 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
hus).

Funksjoner

Nedenfor følger noen av funksjonene som gjør kameraene
i AutoDome 500i-serien til de mest fleksible PTZ-
domekamerasystemene i sikkerhetsbransjen.

PTZ-kamera til dag-/nattbruk
Bildekontroll og -kvalitet er viktig i alle PTZ-
domekamerasystemer, og AutoDome gir 470/460 TVL
(NTSC/PAL) horisontal oppløsning. 500i-serien leveres
med enten 18x eller 26x optisk zoomobjektiv, og alle
systemene i 500i-serien har full 12x digital zoom. Den
patenterte AutoScaling (forholdsmessig zoom) og
AutoPivot (roterer automatisk og vipper kameraet) gjør at
du har best mulig kontroll.

Dag-/nattfunksjoner og fremragende følsomhet gjør
kameraene i 500i-serien eksepsjonelt gode under alle
lysforhold. Når det er lite lys, veksler disse kameraene
automatisk fra farger til svart/hvitt ved å fjerne IR-filteret
og øke følsomheten for infrarødt lys, samtidig som
bildekvaliteten blir upåklagelig. Ved bruk på mørke steder
reduseres lukkerhastigheten automatisk til bare ett
sekund med SensUp-kontrollfunksjonen. Dette øker
følsomheten med mer enn 50 ganger.

Med superraske pan- og tilt-hastigheter på 360° i
sekundet utklasser AutoDome 500i-serien andre
domkameraer i samme klasse. 500i-serien støtter 99
forhåndsposisjoner og to typer vaktrunder:
forhåndsinnstilt og opptak/avspilling. Den
forhåndsinnstilte runden har kapasitet på 99
forhåndsposisjoner med konfigurerbar holdetid mellom

forhåndsposisjonene. Den kan tilpasses rekkefølgen og
frekvensen på besøkene til forhåndsposisjonene.
AutoDome 500i-serien har også støtte for to innspilte
runder som har til sammen 15 minutter med bevegelser.
Disse er innspilte makroer av bevegelsene til en operatør,
inkludert pan-, tilt- og zoomaktiviteter, som kan spilles av
fortløpende.

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

AutoTrack II
Bosch introduserte bransjens første automatiske
bevegelsesregistreringssystem, og nå har vi gjort denne
prisbelønte teknologien enda bedre. AutoDome 500i-
serien har en avansert DSP som gir videobehandling i
sanntid med utrolig jevn objektsporing.

AutoTrack II bruker Boschs unike teknologi for "virtuell
objektmaskering". Disse tilsynelatende usynlige maskene
fungerer akkurat som vanlige objektmasker, bortsett fra at
de bare er synlige gjennom AutoTrack – og programmet
ignorerer eventuelle bevegelser bak dem. Dermed kan
AutoTrack ignorere uvedkommende bevegelser i
bakgrunnen, for eksempel trær som blåser i vinden, slik at
det er ideelt for bruk både ute og inne.

Videobevegelsesregistrering (VMD, Video Motion
Detection)
Med AutoDome kan du opprette et "interesseområde"
innenfor en forhåndsinnstilt posisjon hvor det skal
registreres bevegelse. AutoDome 500i-serien støtter totalt
ti enkeltstående interesseområder (ett for hver
forhåndsposisjon). VMD drar også nytte av virtuell
objektmaskering for å unngå områder med uinteressante
bevegelser.

Alarmbehandling
AutoDome 500i-serien tar alarmstyring til nye høyder når
det gjelder fleksibilitet og kraft.

Innganger og utganger
AutoDome 500i-serien kan ha sju alarminnganger. To av
disse er analoge innganger som kan programmeres for
overvåkning av endemotstand (EOLR, End-of-Line
Resistor) når dette er nødvendig for sikkerheten. Dette
gjør at domkameraet kan "føle" om kontakten åpnes eller
lukkes, og om noen har tuklet med ledningen (kuttet eller
kortsluttet den). I tillegg støtter AutoDome 500i-serien fire
utganger: én reléutgang på to ampère og ytterligere tre
åpne kollektorer for å kjøre eksterne enheter. Disse kan
programmeres hver for seg.
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Avansert alarmkontroll
Dette nye fleksibilitetskonseptet er mer enn enkel
alarmbehandling. Avansert alarmkontroll har avansert
regelbasert logikk som avgjør hvordan alarmene skal
styres. På det mest grunnleggende kan en regel angi hvilke
innganger som skal aktivere hvilke utganger. I mer
sammensatt form kan innganger og utganger kombineres
med forhåndsdefinerte eller brukerspesifiserte
tastaturkommandoer for å utføre avanserte funksjoner.
Det finnes ikke grenser for hvor mange kombinasjoner du
kan programmere for å gjøre standardprogramvaren i
domekameraet klar for enhver bruk.

Enestående objektmaskering
AutoDome 500i-serien har mulighet for totalt 24
individuelle objektmasker, hvorav opptil 8 kan vises i
samme scene. I motsetning til vanlige objektmasker kan
disse programmeres med tre, fire eller til og med fem
hjørner for å dekke mer kompliserte former. Hver maske
endrer størrelse og form raskt og enkelt, slik at objektet
som dekkes, ikke er synlig. Du kan også velge farge: svart,
hvit eller uklart. Uklart er praktisk når noe må skjules
samtidig som det er viktig å se om det er bevegelse.

Valgfri hybrid analog drift / IP-drift
Med valgfri hybrid tilkobling kan AutoDome streame IP-
video over et lokalt nettverk eller stornettverk samtidig
med CVBS-video via koaksial kabling for å støtte
eksisterende analogt utstyr. Nettverksvideostreams
sendes over IP-nettverk og kan vises med Bosch DiBos
digitale videoopptaker eller på en PC med 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 video vises i en nettleser. BNC-
tilkoblingen gir direkte inngang til en standard analog
matrisevelger eller DVR. Dette forbedrer de fleksible
visnings- og opptaksfunksjonene for AutoDome.
Hybriddrift gir samtidig kontroll over domekameraet over
nettverket og via analoge tofasekontroller.

MPEG-4-koding
IP-kommunikasjonsmodulen i AutoDome har den nyeste
MPEG-4-komprimeringsteknologien, som gir 4CIF-video
ved bildefrekvens på opptil 25/30 PAL-/NTSC-bilder per
sekund (IPS) med DVD-kvalitet. IP-modulen har også
justerbar begrensning av båndbredde og
multicastingfunksjoner for å effektivt håndtere
båndbredde- og lagringskrav i tillegg til å gi best mulig
bildekvalitet og -oppløsning.

Tri-streaming av video
Boschs innovative tri-streaming-funksjon gjør at
AutoDome-kameraer med den valgfrie IP-
kommunikasjonsmodulen kan generere to uavhengige
MPEG-4-streams og en 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.

Uovertruffen pålitelighet
AutoDome bygger på Boschs mer enn ti år lange erfaring
med å utforme og produsere domekamerasystemer. Alle
hengende hus til AutoDome (innendørs og utendørs) er
klassifisert med IP 66 for beskyttelse. Med EnviroDome-
utendørshus kan kameraet brukes i temperaturer helt ned
til -40 °C (-40 °F). Tilleggsutstyret XT for ekstreme
temperaturer gjør det mulig for AutoDome å fungere i
temperaturer ned til -60 °C (-76 °F). Dette sikrer pålitelig
drift i selv de tøffeste omgivelsene.

Alle hus leveres som standard med robust
polykarbonatkuppel, innfelte setteskruer og en innfelt
kuppellås for å redusere faren for skader ved hærverk.
Inne i domekameraet er både strøm, data og video
beskyttet mot uventet overspenning.

Enkel å installere og vedlikeholde
Med Boschs innovative programvare Configuration Tool
for Imaging Devices (CTFID) kan operatører eller teknikere
kontrollere PTZ-kameraet, endre kamerainnstillinger og til
og med oppdatere firmware fra nesten hvor som helst
uten å bruke 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 firmware via en standard
webleser.

AutoDome har innovativ design som gjør installering og
vedlikehold enkelt. Vedlikeholdskostnadene reduseres
fordi man kan bytte ut enkeltmoduler i stedet for hele
kameraanlegg. Bare ta ut den gamle modulen, og skyv inn
den nye. Det er nesten like enkelt som å skifte lyspære.
Alle fester er byttet ut med hengsler, slik at det er
tryggere og enklere å installere og vedlikeholde Man
kommer også til den innebygde strømforsyningen uten å
måtte ta ned domen.

AutoDome 500i-serien har avansert innebygd diagnostikk
som gjør vedlikeholdet enkelt og gir minst mulig nedetid.
Ved hjelp av skjermen (OSD) kan en tekniker raskt og
enkelt sjekke viktige parametere (for eksempel innvendig
temperatur og inngangsspenning) for å kontrollere at
domekameraet fungerer som det skal. Hvis det ikke finnes
noen video, kan en lokal inspeksjon av tre diagnoselamper
ved kameraet angi om det finnes video- og kontrolldata.

www.boschsecurity.no
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Matrise for funksjonssammenligning
Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over AutoDome-
kameraene og funksjonene som finnes:

*Bare kompatible over koaks og UTP-overføring. Ekstern konfigurasjon

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
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Bestillingsinformasjon

1 Videoformat 6 Strøm

1 PTZ PAL 0 24 VAC1

2 PTZ NTSC 1 120 VAC

2 Kameratype 2 230 VAC

2 18x dag/natt PTZ 7 Feste

3 26x dag/natt PTZ W Vegg

3 Deksel M Stang

C Tak innendørs2 C Hjørne

P Hengende innendørs R Tak utendørs4

E Hengende utendørs P Rør

4 Kuppel _ Uten feste2

C Klar robust 8 Fiberoptikk

T Farget robust _ Uten fiber

1 Videoformat 6 Strøm

5 Kommunikasjon F Fiber3

S Standard (koaks/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Transformator medfølger ikke. Kunden må sørge for godkjent

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

tilgjengelig med fiberoptikkalternativet.

2 Innfelte hus i taket innendørs krever ikke tilleggssett for

referansenummer 6, 7 eller 8.

3 Fiberoptikkalternativet er i flermodus med tofase. Krever LTC 4629 på

systemet.

4 Takfeste utendørs monteres på vertikalt feste. For installering på flatt

tak må det bestilles en ekstra adapterplate for flate tak, LTC 9230/01.

Tekniske spesifikasjoner

18x dag/natt

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

Digital zoom 12x

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

Følsomhet (vanlig)5 30 IRE 50 IRE

Dagmodus

SensUp av 0,4 lux 0,7 lux

SensUp på 0,0041 lux 0,0082 lux

Nattmodus

SensUp av 0,05 lux 0,17 lux

SensUp på 0,0007 lux 0,0013 lux

SNR >50 dB

Hvitbalanse 2000 K til 10 000 K

5 F1.4, 1/60 (1/50) lukker, maks. AGC
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Kamera 26x dag/natt

Imager 1/4-in Exview HAD CCD

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

Objektiv 26x-zoom (3,5–91,0 mm)
F1.6 til F3.8

Fokus Automatisk med manuell overstyring

Iris Automatisk med manuell overstyring

Synsfelt 2,3° til 55°

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

Digital zoom 12x

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

Følsomhet (vanlig)6 30 IRE 50 IRE

Dagmodus

SensUp av 0,5 lux 1,0 lux

SensUp på 0,0052 lux 0,013 lux

Nattmodus

SensUp av 0,10 lux 0,26 lux

SensUp på 0,0013 lux 0,0026 lux

SNR >50 dB

Hvitbalanse 2000 K til 10 000 K

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

Mekanisk/elektrisk

Modell I taket Innendørs
Hengende

EnviroDome®

Vekt 2,66 kg 2,88 kg 3,32 kg

Panoreringsom
råde

360° kont. 360° kont. 360° kont.

Tilt-vinkel 1° over
horisonten

18° over
horisonten

18° over
horisonten

Varierende
hastighet

0,1°/s–120°/s 0,1°/s–120°/s 0,1°/s–120°/s

Hastighet for
forhåndsposisj
on

Pan: 360°/s
Tilt: 100°/s

Pan: 360°/s
Tilt: 100°/s

Pan: 360°/s
Tilt: 100°/s

Forhåndsinnstil
ling 
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

Strøm: (typ.)

Analog 
Modeller

15 W 15 W 51 W7

Ethernet-
modeller

19 W 19 W 55 W7

7 Legg til 16 W ved bruk av VG4-SHTR-XT.

Overspenningsvern

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

Beskyttelse på 
RS-232/485, 
Tofase

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

Beskyttelse på
alarminnganger

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

Beskyttelse på
alarmutganger

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

Beskyttelse på
reléutganger

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

Beskyttelse på
strøminngang
(domekamera)

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

Beskyttelse på
strømutgang
(strømforsyning i
arm)

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

Miljø

Modell I taket Innendørs
Hengende

EnviroDome®

Plenum IP66 IP66

Driftstemp
eratur

-10 °C til 40 °C
(14 °F til 104 °F)

-10 °C til 40 °C
(14 °F til 104 °F)

–40 °C til 50 °C
(–40 °F til 122 °F)

Lagringste
mp.

–10 °C til 60 °C
(14 °F til 140 °F)

–10 °C til 60 °C
(14 °F til 140 °F)

–40 °C til 60 °C
(–40 °F 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 titler på 16 tegn per
sektor

Kameraoppsett/-
kontroll

Tofase, RS-232, RS-485, Bilinx8 (koaks)

Kommunikasjons
protokoller

Tofase, Bilinx8, Pelco P og Pelco D

Forhåndsposisjo
ner

99, hver med titler på 16 tegn

Vaktrunder To (2) typer runder:
• Innspilte runder – to (2), total varighet på

15 minutter
• Forhåndsinnstilt runde – én (1), bestående av

opptil 99 scener, fortløpende og (1) tilpasset
opptil 99 scener

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

8 Bilinx er ikke tilgjengelig på Ethernet-modeller.

www.boschsecurity.no
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Kabelkompensering

Maks. avstand Med forhåndskomp. av Med forhåndskomp. på

RG-59/U 300 m 600 m

RG-6/U 450 m 900 m

RG-11/U 600 m 1200 m

Cat 5 / UTP 
(passiv mottaker)

225 m 450 m

Brukertilkoblinger

Strøm (kamera) 21–30 VAC, 5/60 Hz

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

Tofase ± Kontrolldata

Lydlinje inn9 Typ. 9 kohm, maks. 5,5 Vpp

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

Video BNC/UTP10

EOLR-alarminnganger (2) Kan programmeres for
"vanligvis åpen", "vanligvis lukket", "vanligvis
åpen – overvåket", "vanligvis lukket –
overvåket"

Alarminnganger (5) Kan programmeres for
"vanligvis åpen" eller "vanligvis lukket"

Reléutgang (1) Utgangsstrøm for tørrkontakt:
2 A ved 30 VAC

Utganger for åpen
kollektor (3)

Maks. 32 VDC ved 150 mA

9 På Ethernet-modeller kan tofase ± eventuelt brukes som kontakt for

lydlinjen inn.

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

Fester/tilleggsutstyr

Hengende armfester

Veggarm (ingen transformator) VG4-A-PAO

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

Veggarm (120/230 VAC transformator og
fiberoptikk)

VG4-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Valgfrie monteringsplater for armfester

Hjørnemonteringsplate LTC 9542/01

Hengende armfester

Stangmonteringsplate LTC 9541/01

Hengende rørmonteringer

Rørmonteringsdeksel VG4-A-9543

Hengende takfester utendørs

Takfeste VG4-A-9230

Valgfrie monteringsplater for takfester

Festeadapter for flatt tak utendørs 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

Utvidet temperaturoppvarmingsmodul
utvider temperaturområde til –60 °C (–
76 °F), bare for EnviroDome®.

VG4-SHTR-XT

Fiberoptikkmodeller

Optisk
Fiberkompatibilitet

50/125 mm, 62,5/125 mm, flermodusglassfiber
med lite tap, beregnet på en minste
systembåndbredde på 20 MHz
(video 850 nm / kontroll 1300 nm)

Maks. avstand 4 km
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Mål på innendørssystem

Referanse Beskrivelse Referanse Beskrivelse

1 Veggfeste – side
med
strømforsyning og
kanten fjernet

4 Rørmontering

2 Veggfeste – front
med
strømforsyning og
kant

5 Takfeste – front

3 Veggfeste –
bakside med
strømforsyning og
kant

6 Takfeste – side

www.boschsecurity.no
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Mål på utendørssystem

Referanse Beskrivelse Referanse Beskrivelse

1 Veggfeste – side
med
strømforsyning og
kant

6 Hjørnemontering

2 Veggfeste – front
med
strømforsyning og
kant

7 Takfeste

3 Veggfeste –
bakside med
strømforsyning og
kant

8 Adapter for takfeste

4 Rørmontering 9 Strømforsyning for
rørmontering og takfeste

5 Stangfeste

Bestillingsinformasjon

Maskinvaretilbehør

VG4-MCAM-11 AutoDome 18x PAL-
fargekameramodul
18x (4,1–73,8 mm) PTZ PAL-fargekamera
med høy ytelse, F1.4 til F3.0, 1/4" CCD,
460 TVL

VG4-MCAM-11

VG4-MCAM-21 AutoDome 18x NTSC-
fargekameramodul
18x (4,1–73,8 mm) NTSC PAL-fargekamera
med høy ytelse, F1.4 til F3.0, 1/4" CCD,
470 TVL

VG4-MCAM-21

VG4-MCAM-12 AutoDome 18x PAL-
kameramodul til dag-/nattbruk
18x (4,1–73,8 mm) PTZ PAL-fargekamera
med høy ytelse til dag-/nattbruk, F1.4 til
F3.0, 1/4" CCD, 460 TVL

VG4-MCAM-12

VG4-MCAM-22 AutoDome 18x NTSC-
kameramodul til dag-/nattbruk
18x (4,1–73,8 mm) NTSC-kamera med høy
ytelse til dag-/nattbruk, F1.4 til F3.0, 1/4"
CCD, 470 TVL

VG4-MCAM-22
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Bestillingsinformasjon

VG4-MCAM-13 AutoDome 26x PAL-
kameramodul til dag-/nattbruk
26x (3,5–91,0 mm) PAL PTZ-kamera med
høy ytelse til dag-/nattbruk, F1.6 til F3.8,
1/4" CCD, 460 TVL

VG4-MCAM-13

VG4-MCAM-23 AutoDome 26x NTSC-
kameramodul til dag-/nattbruk
26x (3,5–91,0 mm) NTSC PTZ-kamera med
høy ytelse til dag-/nattbruk, F1.6 til F3.8,
1/4" CCD, 470 TVL

VG4-MCAM-23

VG4-A-PSU0F strømforsyningsenhet på
24 VAC med fiberoptikkmodul
24 VAC, NEMA-godkjent med
fiberoptikkmodul, hvit

VG4-A-PSU0F

VG4-A-PSU1 strømforsyningsenhet på
120 VAC
120 VAC, 100 W, NEMA-godkjent, hvit

VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU1F strømforsyningsenhet på
120 VAC med fiberoptikkmodul
120 VAC, 100 W, NEMA-godkjent med
fiberoptikkmodul, hvit

VG4-A-PSU1F

VG4-A-PSU2 strømforsyningsenhet på
230 VAC
230 VAC, 100 W, NEMA-godkjent, hvit

VG4-A-PSU2

VG4-A-PSU2F strømforsyningsenhet på
230 VAC med fiberoptikkmodul
230 VAC, 100 W, NEMA-godkjent med
fiberoptikkmodul, hvit

VG4-A-PSU2F

Programvarevalg

VP-CFGSFT Bilinx Configuration Tool
konfigurasjonsprogramvare med USB-
adapter

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.no
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