
CCTV | AutoDome® 500i-seriens intelligenta PTZ-kamerasystem

Boschs AutoDome modulära kamerasystem är ett
revolutionerande nytt koncept inom domekameror. Mer än
bara en kameraserie, det är en domplattform som är
uppbyggd av ett antal intelligenta, utbytbara moduler som
gör att du kan uppdatera kamerafunktioner snabbt och
kostnadseffektivt. Genom att använda gemensamma
komponenter kan du installera ett enkelt kamerasystem
idag och migrera till en mer avancerad version i morgon,
utan att behöva ersätta hela domen och därigenom
skydda dina investeringskostnader.

Utbytbara moduler
Hela AutoDome-systemet är baserat på fem utbytbara
moduler: CPU-enheten, kameran, huset, kommunikationen
och strömförsörjningen. Byt bara en av AutoDomes
utbytbara moduler och uppgradera snabbt från analogt till
IP-format, färg till dag/natt eller lägg till rörelseavkänning,
bildstabilisering och AutoTrack. Aldrig tidigare har du
kunnat anpassa ett säkerhetssystem till dina behov så här
snabbt eller billigt.

Genom att använda samma hus kommer alla installationer
att se likadana ut, och den som tittar på en installation har
ingen aning om vilken typ av kamera som eventuellt
övervakar dem. Denna unika modulära design gör det även
möjligt att flytta kameror mellan olika höljen om
specialövervakning behövs eller om kraven för
installationsplatsen skulle ändras. En 18x PTZ-kamera över
ett specifikt område kan t.ex. enkelt bytas ut under drift

till en 26x eller 36x dag-/nattkamera utan att bryta
strömförsörjningen. Med Ethernet-kommunikationsmodul
kan du lägga till IP-funktionalitet medan anslutningen till
befintliga analoga ingångar och utgångar bibehålls.

500i-serien - highlights
AutoDome 500i-serien gör din
videoövervakningsutrustning riktigt intelligent. AutoDome
500i-serien som utrustats med AutoTrack II, den senaste
versionen av Boschs prisbelönade programvara för
rörelseavkänning, inbyggd rörelseregistrering och en
avancerad "regelmotor" för larmhantering, har avancerade,
intelligenta videofunktioner som inte finns i andra
kamerasystem.

AutoDome 500i-serien stöder olika standard- och
alternativa video- och dataöverföringsmetoder, som
inkluderar Bilinx (via koaxial och UTP), fiber, och TCP/IP
via Ethernet. Fjärrstyrning, konfiguration och
uppdateringar av den fasta programvaran kan också
utföras via dessa kablar, vilket ger dig en oslagbar kontroll
över din kamera. Kabelkompensationen gör att det går att
dra koaxial och UTP över långa avstånd samtidigt som det
förhindrar en försämring av bildkvaliteten, som orsakas av
signalförluster från långa kablar.

AutoDome® 500i-seriens intelligenta PTZ-
kamerasystem

▶ Fullständigt utbytbara CPU:er, kameror, höljen,
kommunikationer och fästen

▶ Välj mellan 540 TVL 36x dag-/nattkamera med 128x
brett dynamiskt intervall eller 26x och 18x dag-/
nattkameror

▶ AutoTrack II automatiserad rörelseavkänning

▶ Videorörelseavkänning

▶ IP-anslutning (MPEG-4) som tillval

▶ Avancerad sekretessmaskering

▶ Avancerad larmkontroll med regelmotor

▶ UTP-överföring standard på alla analoga modeller

▶ Kabelkompensation förlänger kabelavstånd
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Den valfria IP-kommunikationsmodulen har hybridfunktion
för att skydda din aktuella analoga teknikinvestering
medan den ger en skarp och stabil överföring till helt
digitala, IP-baserade lösningar. Detta gör att du kan gå
över till IP-video i din egen takt – allt på en gång eller en
kamera i taget. Eftersom alla AutoDome-moduler är helt
utbytbara så behöver man inte ersätta dyra komponenter
(t.ex. kameror) eller arbetskrävande komponenter (t.ex.
fästen och höljen).

Funktioner

Följande saker tillhör några av de funktioner som gör
AutoDome 500i-serien till det mest flexibla PTZ-
domkamerasystemet i säkerhetsbranschen.

PTZ dag/natt-kameror med höga prestanda
AutoDome ger god bildkontroll och bildkvalitet, vilket är
väsentliga aspekter för alla PTZ-domesystem. I 500i-serien
kan du välja mellan 18x-, 26x- och det branschledande
36x-objektivet med optisk zoom. Alla system i 500i-serien
erbjuder en fullständig 12x digital zoom. 18x- och 26x-
kamerorna har 470 TVL (NTSC/PAL) och 36x-kameran har
fullständig horisontell upplösning på 540 TVL för
enastående bildskärpa och fina detaljer. 36x-kameran har
även teknik som på ett dramatiskt sätt förbättrar det
dynamiska intervallet 128 gånger. Det kallas även WDR
(wide-dynamic range, brett dynamiskt intervall) och
resulterar i bildåtergivning med skärpa i miljöer med
extremt hög kontrast.

Den patenterade automatiska skalningen (proportionell
zoom) och den automatiska vridningen (roterar
automatiskt och tippar kameran) garanterar optimal
kontroll.

Dag/natt-funktioner och enastående känslighet ger
exceptionella prestanda i alla ljusförhållanden för kameror
i 500i-serien. Vid svagt ljus växlar dessa kameror
automatiskt från färg till svartvitt genom att ta bort IR-
filtret för att förbättra känsligheten för IR-belysning
samtidigt som en överlägsen bildkvalitet bibehålls. För att
kameran ska fungera under mycket mörka förhållanden
reducerar SensUp-kontrollfunktionen slutarhastigheten
automatiskt till så lite som en sekund. Detta ger mer än 50
gånger så stor känslighet.

Med supersnabb 360° panorering och lutning utklassar
AutoDome 500i-serien andra domer i sin klass. 500i-serien
stöder 99 förprogrammerade positioner och två sorters
vaktronder: förprogrammering och inspelningar/
uppspelningar. Den förprogrammerade ronden kan
hantera upp till 99 förprogrammerade positioner med
konfigurerbar fördröjningstid mellan förprogrammerade
positioner; ordningen och frekvensen för varje
förprogrammering kan anpassas. AutoDome 500i-serien

har även två förprogrammerade ronder som tillsammans
klarar 15 minuter med rörelser. De är inspelade makron av
operatörens rörelser, inklusive panorerings-, lutnings- och
zoomaktiviteter och kan spelas upp löpande.

Menyerna finns på följande språk: engelska, franska,
tyska, spanska, portugisiska, italienska, holländska och
polska.

AutoTrack II-teknik
Bosch introducerade branschens första automatiserade
rörelsedetektionssystem och nu har vi gjort denna
prisbelönade teknologi ännu bättre. AutoDome 500i-serien
har en avancerad DSP som ger videobearbetning i realtid
vilket ger en otroligt smidig objektspårning.

AutoTrack II använder Boschs unika, "virtuella
maskeringsteknik". Dessa "osynliga" maskeringar skapas
för att fungera som sekretessmaskeringar, förutom att
endast AutoTrack kan se dem - och den ignorerar all
rörelse bakom dem. Det här gör att AutoTrack kan
ignorera överflödiga bakgrundsrörelser, som t.ex. träd
som blåser i vinden, vilket är perfekt för både inomhus-
och utomhusbruk.

Videorörelseavkänning (VMD)
Med AutoDome kan du skapa ett "avkänningsområde" på
en inställd position där rörelse ska identifieras. AutoDome
500i-serien stöder totalt 10 enskilda avkänningsområden
(ett för varje förposition). VMD utnyttjar även fördelarna
med virtuell maskering för att ignorera områden med
oönskade rörelser.

Bildstabilisering
I takt med fortsatta förbättringar av PTZ-kamerornas
optiska zoom, blir bildstabilisering alltmer viktig för att
eliminera rörelser som orsakas av instabil
kameramontering. En förflyttning av kamerafästet på bara
5 mm kan förskjuta siktfältet mer än 6 meter om du
använder maximal zoom. Det kan medföra att bilderna blir
oanvändbara.

Bildstabiliseringsalgoritmerna i AutoDome 500i-serien
minskar kameraoskärpa både på den vertikala och
horisontella axeln, vilket resulterar i enastående
bildskärpa (bildpunktsförskjutning upp till +/- 10 % för
frekvenser upp till 10 Hz). Boschs unika lösning för
bildstabilisering minskar inte kamerans känslighet, till
skillnad mot konkurrerande system.

Larmhantering
AutoDome 500i-serien tar larmhantering till en helt ny nivå
vad det gäller flexibilitet och styrka.
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Ingångar och utgångar
AutoDome 500i-serien kan hantera sju larmingångar, två
av dessa är analoga ingångar som kan programmeras för
EOLR (slutmotstånd) när äkta säkerhetssystem kräver det.
Det här gör det möjligt för domen att känna av om
kontakten är öppen eller stängd och om ledningen har
saboterats (avkapad eller kortsluten). Dessutom stöder
AutoDome 500i-serien fyra utgångar: ett relä för två
ampere och tre ytterligare öppna kollektorer för externa
enheter. Var och en kan programmeras individuellt.

Avancerad larmkontroll
Det nya konceptet inom flexibilitet går utanför enkel
larmhantering. Avancerad larmkontroll använder
sofistikerad regelbaserad logik för att bestämma hur man
ska hantera larm. I dess mest grundläggande form kan en
regel definiera vilka ingångar som aktiverar vilka utgångar.
I mer komplicerade former kan ingångar och utgångar
kombineras med fördefinierade eller
användarspecificerade tangentbordskommandon till att
utföra avancerade domefunktioner. Det finns praktiskt
taget ingen begränsning på antalet kombinationer som
kan programmeras, vilket gör att standardprogramvaran i
domen klarar alla tillämpningar.

Överlägsen sekretessmaskering
AutoDome 500i-serien kan ha totalt 24
sekretessmaskeringar med upp till åtta som visas i samma
motiv. Till skillnad från konventionella
sekretessmaskeringar kan var och en av dessa
programmeras med tre, fyra och t.o.m. fem hörn för att
täcka mer komplexa former. Varje maskering ändrar
storlek mjukt och snabbt och garanterar att det täckta
objektet inte kan ses. Du kan också välja färg: svart, vit
eller oskarp. Oskarpt är praktiskt när det privata är viktigt
men man fortfarande vill kunna fastställa rörelse.

Valfritt hybriddriftsläge analog/IP
Med valfri hybridanslutning kan AutoDome strömma IP-
video genom ett lokalt nätverk eller ett WAN-nätverk
samtidigt som den strömmar CVBS-video via en
koaxialkabel. Detta gör att den även fungerar med analog
utrustning. Nätverksvideoströmmar skickas via IP-nätverk
och kan ses med Bosch DiBos digitala videoinspelare eller
på en dator med videohanteringsprogrammet VIDOS.
Alternativt kan en IP-videoavkodare från Bosch användas
för att visa videon på en analog CVBS- eller VGA-monitor.
För maximal tillgänglighet kan videon ses med hjälp av en
webbläsare. BNC-anslutningen ger direktingång till en
traditionell analog matrisswitch eller DVR, vilket gör
visning och inspelning med AutoDome ännu flexiblare.
Hybridanvändning ger samtidig styrning av domen via
nätverket och via analoga BiPhase-styrenheter.

MPEG-4-kodning
AutoDomes IP-kommunikationsmodul använder den
senaste MPEG-4-komprimeringstekniken för att ge DVD-
kvalitet, 4CIF-video vid bildhastigheter på upp till 25/30
PAL/NTSC bilder per sekund (IPS). I IP-modulen används
även bandbreddsstrypning och fleranvändarfunktioner så
att du på ett effektivt sätt klarar kraven på bandbredd och
lagring och får hög bildkvalitet och god upplösning.

Trippelströmmande video
Tack vare Boschs innovativa trippelströmningsfunktion
kan AutoDomes, som är utrustade med den valfria IP-
kommunikationsmodulen, generera två oberoende
MPEG-4-strömmar och en JPEG-ström samtidigt. Det här
gör det möjligt att strömma bilder med hög kvalitet för
direktvisning samtidigt som du spelar in med en lägre
bildrutehastighet, och samtidigt strömma JPEG-bilder till
en fjärransluten handdator.

Enastående tillförlitlighet
AutoDome bygger på Boschs mer än 10 år långa
erfarenhet av design och tillverkning av dome-
kamerasystem. Alla AutoDome hängande höljen (inomhus-
och utomhusbruk) ger IP 66-skydd. EnviroDome-höljen för
utomhusbruk kan användas i temperaturer ner till –40 °C.
Med hjälp av det valfria XT-paketet för utökade
temperaturintervall kan AutoDome användas vid
temperaturer på ner till –60 °C och garanterar pålitlig drift
även i de tuffaste miljöer.

Alla höljen levereras som standard med en kraftig
plastkåpa, infällda skruvar och lås för att minska risken för
vandalisering. Inne i domen skyddas driftsströmmen, data
och video mot oväntade variationer i strömstyrkan.

Lätt att installera och underhålla
Med Boschs innovativa programvara,
konfigureringsverktyg för bildenheter (CTFID), kan
operatörer eller tekniker utföra PTZ-kontroller, ändra
kamerainställningar och även uppdatera fast programvara
från valfri plats utan att behöva ansluta fler kablar. Med de
nya Ethernet-versionerna kan installatören (med hjälp av
en inbyggd webbserver) få åtkomst till alla
användarinställningar, göra kamerajusteringar och
uppdatera fast programvara via en standardwebbläsare.

AutoDomes innovativa design förenklar installationen och
servicen. AutoDome reducerar underhållskostnaderna
eftersom du kan ersätta enskilda moduler istället för hela
kamerapaketet. Skjut helt enkelt ut den gamla modulen
och skjut in den nya: det är nästan lika enkelt som att byta
en glödlampa. Alla ledjärn har ersatts av gångjärn, vilket
gör installationen och underhållet säkrare och enklare. Du
kan t.o.m. komma åt den inbyggda strömförsörjningen
utan att ta ner domen.

www.boschsecurity.se
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AutoDome 500i-serien har avancerad, inbyggd diagnostik
för att förenkla underhållet och minimera driftsstoppen.
Genom att använda skärmmenyer (OSD) kan en tekniker
snabbt och enkelt kontrollera kritiska parametrar (t.ex.
intern temperatur och inspänningsnivå) för att verifiera att
domen fungerar inom rimliga driftsgränser. Om det inte
finns någon videobild går det att kontrollera om det finns
video- och styrdata med hjälp av tre diagnostiklysdioder
där kameran sitter.

Matris med funktionsjämförelse
Följande tabell visar en översikt över AutoDome-
kameraserien och dess funktioner:

*Kompatibel via koaxialkabel och UTP-överföring Fjärrkonfiguration över

IP via webbgränssnitt.

Certifikat och godkännanden

Region Certifiering

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)

Uppfyller FCC del 15, ICES-003 och CE-normer,
inklusive EN50130-4 och EN50121-4

Produktsäkerhet Uppfyller CE-krav, UL-, CSA-, EN- och IEC-stan-
darder

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

Installations-/konfigurationsanteckningar
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Beställningsinformation

1 Videoformat 6 Ström

1 PTZ PAL 0 24 VAC1

2 PTZ NTSC 1 120 V AC

2 Kameratyp 2 230 V AC

2 18x dag/natt PTZ 7 Fäste

3 26x dag/natt PTZ B Vägg

4 36x dag/natt PTZ M Mast

3 Kapsling C Hörn

C Takmontering2 R Tak4

P Hängmontering inomhus P Rör

E Hängmontering utomhus _ Ingen montering2

4 Kåpa 8 Fiberoptik

C Rensa _ Utan fiber

T Färgad F Fiber3

5 Kommunikation

S Standard (koaxial/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Transformator medföljer inte. Kunden måste ha en godkänd 24 VAC

begränsad strömförsörjning (VG4-A-PSUx eller motsvarande).

2 Infällda takmonterade höljen behöver inte satstillbehör för

referensnummer 6, 7 eller 8.

3 Fiberoptiktillbehöret körs i multiläge med biphase. Kräver att systemet

har en LTC 4629.

4 Takmonteringsfästen till vertikala räcken. För installationer på platta

tak måste du beställa en extra LTC 9230/01-adapterplatta för platta tak.
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Tekniska specifikationer

Kamera 36x dag/natt

Bildsensor 1/4 tum Exview HAD CCD

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

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

Fokus Automatisk med manuell förbikoppling

Bländare Automatisk med manuell förbikoppling

Siktfält 1,7 ° till 57,8 °

Videoutgång 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Förstärkningskontroll Off/Auto (med justerbar gräns)

Synkronisering Linjelås (-120° till 120° vertikal fasjustering)
eller intern kristall

Bländarkorrigering Horisontell och vertikal

Digital zoom 12x

Horisontell upplösning 540 TVL (NTSC, PAL), normal

Känslighet (normal) 5 30 IRE 50 IRE

Dagläge

SensUp av 0,66 lx 1,4 lx

SensUp på (1/4) (15x) 0,033 lx 0,083 lx

Nattläge

SensUp av 0,166 lx 0,33 lx

SensUp på (1/4) (15x) 0,0065 lx 0,0164 lx

SNR >50 dB

Vitbalans 2 000 K till 10 000 K

5 F1,6, 1/60 (1/50) slutare, max AGC.

Kamera 26x Day/Night (dag/natt)

Bildsensor 1/4 tum Exview HAD CCD

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

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

Fokus Automatisk med manuell förbikoppling

Bländare Automatisk med manuell förbikoppling

Siktfält 2,3° till 55°

Videoutgång 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Förstärkningskontroll Off/Auto (med justerbar gräns)

Synkronisering Linjelås (-120° till 120° vertikal fasjustering)
eller intern kristall

Bländarkorrigering Horisontell och vertikal

Digital zoom 12x

Horisontell upplösning 470 TVL (NTSC, PAL), normal

Känslighet (normal) 6 30 IRE 50 IRE

Dagläge

SensUp av 0,5 lx 1,0 lx

SensUp på (15x) 0,0052 lx ,013 lx

Nattläge

SensUp av 0,10 lx 0,26 lx

SensUp på (15x) 0,0013 lx 0,0026 lx

SNR >50 dB

Vitbalans 2 000 K till 10 000 K

6 F1.6, 1/60 (1/50) slutare, max AGC.

18x dag/natt

Bildsensor 1/4 tum Exview HAD CCD

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

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

Fokus Automatisk med manuell förbikoppling

Bländare Automatisk med manuell förbikoppling

Siktfält 2,7° till 48°

Videoutgång 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Förstärkningskontroll Off/Auto (med justerbar gräns)

Synkronisering Linjelås (-120° till 120° vertikal fasjustering)
eller intern kristall

Bländarkorrigering Horisontell och vertikal

Digital zoom 12x

Horisontell upplösning 470 TVL (NTSC, PAL), normal

Känslighet (normal)7 30 IRE 50 IRE

Dagläge

SensUp av 0,4 lx 0,7 lx

SensUp på (15x) 0,0041 lx 0,0082 lx

Nattläge

SensUp av 0,05 lx 0,17 lx

SensUp på (15x) 0,0007 lx 0,0013 lx

SNR >50 dB

Vitbalans 2 000 K till 10 000 K

7 F1.4, 1/60 (1/50) slutare, max AGC.

Mekaniskt/elektriskt

Modell Takmonterad Inomhus
Pendant

EnviroDome®

Vikt 2,66 kg
(5,86 lb)

2,88 kg
(6,3 lb)

3,32 kg
(7,3 lb)

Panoreringsom-
fång

360° kont. 360° kont. 360° kont.

Lutningsvinkel 1° över horison-
ten

18° över horison-
ten

18° över horison-
ten

Variabel hastig-
het

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

Förpositioner-
ingshastighet

Panorering:
360°/s
Lutning: 100°/s

Panorering: 360°/
s
Lutning: 100°/s

Panorering:
360°/s
Lutning: 100°/s

Förinställd 
noggrannhet

± 0,1° typ. ± 0,1° typ. ± 0,1° typ.

www.boschsecurity.se



6 | AutoDome® 500i-seriens intelligenta PTZ-kamerasystem

Modell Takmonterad Inomhus
Pendant

EnviroDome®

Ström 21-30 VAC
50/60 Hz

21-30 VAC
50/60 Hz

21-30 VAC
50/60 Hz

Strömförbrukning (typ)

Analogt 
Modeller

15 W 15 W 51 W8

Ethernet-
modeller

19 W 19 W 55 W8

8 Lägg till 16 W om VG4-SHTR-XT-paket används.

Överspänningsskydd

Skydd på videoen-
heten

Toppström 10 kA (gasurladdningsrör), toppeffekt 1
000 W (10/1 000 μ)

Skydd på 
RS-232/485, 
Biphase

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

Skydd på larming-
ångar

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

Skydd på larmut-
gångar

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

Skydd på reläut-
gångar

Toppström 7,3 A, toppeffekt 600 W (10/1 000 μ)

Skydd på ströming-
ången (Dome)

Toppström 7,3 A, toppeffekt 600 W (10/1 000 μ)

Skydd på strömut-
gången (tillkoppla
strömförsörjning)

Toppström 21,4 A, toppeffekt 1 500 W (10/1 000
μ)

Miljöanpassad

Modell Takmonterad Inomhus
Pendant

EnviroDome®

vatten och
damm

Plenum IP66 IP66

Drifttem-
peratur

-10 °C till 40 °C
(14°F till 104°F)

-10 °C till 40 °C
(14°F till 104°F)

–40 °C till 50 °C
(–40°F to 122°F)

Förvarings-
temperatur

–40 °C till 60 °C –40 °C till 60 °C –40 °C till 60 °C

Luftfuktig-
het

0 till 90 %, icke-
kondenserande

0 till 90 %, icke-
kondenserande

0 % till 100 % relativ,
kondenserande

Övrigt

Sektorer/namn 16 oberoende sektorer med namn/sektorer med 16
tecken.

Kamerakonfigu-
ration/kontroll

Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx9 (koaxial)

Kommunika-
tionsprotokoll

Biphase, Bilinx8, Pelco P och Pelco D

Förprogramme-
rade positioner

99, var och en med namn med 16 tecken

Vaktronder Två (2) sorters ronder:
• Förprogrammerade ronder - två (2), varar totalt

15 minuter
• Förprogrammerad rond - en (1), som består av

upp till 99 scener i följd och (1) anpassad upp
till 99 scener

Språk som stöds Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, pols-
ka, italienska och holländska.

9 Bilinx finns inte för Ethernet-modeller.

Kabelkompensation

Max-avstånd Med förkomp. AV Med förkomp. 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 mottagare)

225 m 450 m

Extern förbrukare

Ström (kamera) 21-30 VAC, 50/60 Hz

Ström (värmare) 21-30 VAC, 50/60 Hz

Biphase ± Kontrolldata

Ljudingång10 9 K Ohm normalt, max. 5,5 Vp-p

RS-232 RX/TX eller RS-485 ± - valfria kontrolldata
(valbart: DIP-omkopplare)

Video BNC/UTP11

EOLR larmingångar (2) Programmerbar för
”Normalt öppen”, ”Normalt stängd”, ”Normalt
öppen-övervakad”, ”Normalt stängd-överva-
kad”

Larmingångar (5) Programmerbar för
”Normalt öppen” eller ”Normalt stängd”

Relä ut (1) Styrkontaktsutgång:
2 A vid 30 VAC

Öppna kollektorutgångar
(3)

32VDC@150 ma max

10 Med Ethernet-modeller kan biphase ± användas som

ljudingångsanslutning.

11 Ethernet-modeller har ingen UTP-analog utgång, endast BNC

(koaxial).
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Fästen/Tillbehör

Montering med nedhängande arm

Väggarm (ingen transformator) VG4-A-PAO

Väggarm (120/230 V AC-transformator) VG4-A-PA1/ 
VG4-A-PA2

Väggarm (120/230 V AC-transformator
och fiberoptik)

VG4-A-PA1F/ 
VG4-A-PA2F

Monteringsplattor för montering med arm (tillval)

Hörnmonteringsplatta LTC 9542/01

Mast- (stolp-)monteringsplatta LTC 9541/01

Montering för hängande rör

Rörmonteringslock VG4-A-9543

Hängande takmontering

Tak- (Räckes-)fäste VG4-A-9230

Monteringsplattor för takmontering (tillval)

Adapter för platta tak för räckesmontering LTC 9230/01

Montering med nedhängande arm

Strömförsörjning

Strömförsörjningsbox för utomhusbruk
(120/230 V AC-transformator)

VG4-A-PSU1/ 
VG4-A-PSU2

Strömförsörjningsbox för utomhusbruk
(120/230 V AC-transformator och fibe-
roptik)

VG4-A-PSU1F/ 
VG4-A-PSU2F

Värmemodul för utökad temperatur
utökar temperaturintervallet
till – 60 °C endast för EnviroDome®

VG4-SHTR-XT

Fiberoptikmodeller

Optiskt
Fiberkompatibilitet

50/125 mm, 62,5/125 mm, glasfiber med låg
förlust för flera lägen, klassad för lägsta system-
bandbredd 20 MHz
(video 850 nm/kontroll 1300 nm)

Max-avstånd 4 km

1.90

0.75

201.8

7.94

 

 

201.2
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216.4

8.52
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Systemmått inomhus

www.boschsecurity.se
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Referens Beskrivning

1 Väggmontering – sida med strömförsörjning och kantlist
borttagen

2 Väggmontering – front med strömförsörjning och trimlist

3 Väggmontering – bak med strömförsörjning och trimlist

4 Rörmontering

Referens Beskrivning

5 Takmontering – front

6 Takmontering - sida

Ø

Systemmått utomhus

Referens Beskrivning

1 Väggmontering – sida med strömförsörjning och trimlist

2 Väggmontering – front med strömförsörjning och trimlist

3 Väggmontering – bak med strömförsörjning och trimlist

4 Rörmontering

5 Mastmontering

6 Hörnmontering

7 Takmontering

8 Takmonteringsadapter

9 Strömförsörjning för rör- och takfästen
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Beställningsinformation

AutoDome® 500-serien - PTZ-kamera
Kontakta en representant för Bosch Security
Systems, Inc. om du vill ha fullständig beställ-
ningsinformation.

VG4-500

Hårdvarutillbehör

VG4-MCAM-11 AutoDome 18x PAL-
färgkameramodul
Högeffektiv 18x (4,1–73,8 mm) PAL-färgka-
mera med PTZ, F1,4 till F3,0, 1/4 tum CCD:
460 TVL

VG4-MCAM-11

VG4-MCAM-21 AutoDome 18x NTSC-
färgkameramodul
Högeffektiv 18x (4,1–73,8 mm) NTSC-färg-
kamera med PTZ, F1,4 till F3,0, 1/4 tum
CCD: 470 TVL

VG4-MCAM-21

VG4-MCAM-12 Autodome 18x PAL-
kameramodul (dag/natt)
Högeffektiv 18x (4,1–73,8 mm) PAL-kamera
(PTZ, dag/natt), F1,4 till F3,0, 1/4 tum CCD:
460 TVL

VG4-MCAM-12

VG4-MCAM-22 AutoDome 18x NTSC-
kameramodul (dag/natt)
Högeffektiv 18x (4,1–73,8 mm) NTSC-ka-
mera (dag/natt), F1,4 till F3,0, 1/4 tum CCD:
470 TVL

VG4-MCAM-22

VG4-MCAM-13 AutoDome 26x PAL-
kameramodul (dag/natt)
Högeffektiv 26x (3,5–91,0 mm) PAL-kamera
(PTZ, dag/natt), F1,6 till F3,8, 1/4 tum CCD:
460 TVL

VG4-MCAM-13

VG4-MCAM-23 AutoDome 26x NTSC-
kameramodul (dag/natt)
Högeffektiv 26x (3,5–91,0 mm) NTSC-ka-
meramodul (PTZ, dag/natt), F1,6 till F3,8,
1/4 tum CCD: 470 TVL

VG4-MCAM-23

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

VG4-MCAM-14

VG4-MCAM-24 AutoDome 36x dag/natt
NTSC-kameramodul
Högeffektiv, 36x (3,4–122,4 mm), PTZ,
dag/natt NTSC-kamera, F1,6 till F4,5, 1/4
tum. CCD, 540 TVL

VG4-MCAM-24

VG4-A-PSU0F 24 VAC
strömförsörjningsenhet med
fiberoptikmodul
24 VAC, NEMA-klassad med fiberoptikmodul,
vit

VG4-A-PSU0F

VG4-A-PSU1 120 VAC
strömförsörjningsenhet
120 VAC, 100 W, NEMA-klassad, vit

VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU1F 120 VAC
strömförsörjningsenhet med
fiberoptikmodul
120 VAC, 100 W, NEMA-klassad med fibe-
roptikmodul, vit

VG4-A-PSU1F

Beställningsinformation

VG4-A-PSU2 230 VAC
strömförsörjningsenhet
230 VAC, 100 W, NEMA-klassad, vit

VG4-A-PSU2

VG4-A-PSU2F 230 VAC
strömförsörjningsenhet med
fiberoptikmodul
230 VAC, 100 W, NEMA-klassad med fibe-
roptikmodul, vit

VG4-A-PSU2F

Programvarutillbehör

VP-CFGSFT Konfigurationsverktyg för
bildenheter
Programvara för kamerakonfiguration för an-
vändning med Bilinx- och IP-kameror

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.se
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Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by

© Bosch Security Systems AB 2011 | data kan ändras utan föregående meddelande
T3382524555 | Cur: sv-SE, V8, 11 Jul 2011 | Src: en-US, V15, 5 Aug 2008
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