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Veiligheid

Over deze handleiding
Deze handleiding is met grote zorg samengesteld en de informatie hierin is grondig
geverifieerd. De tekst was op het moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van de gebruikershandleiding
zonder kennisgeving veranderen. Bosch Security Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken, onvolledigheden of afwijkingen
tussen de gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.

Conventies in deze handleiding
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen en opmerkingen gebruikt om aandacht
te vestigen op bijzondere omstandigheden:

Gevaar!

Dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke spanning" in het product.

Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en ernstig of

dodelijk letsel.

!
Waarschuwing!

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Deze kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel indien

niet vermeden.

!

Voorzichtig!

Middelhoog risico

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan dit

lijden tot licht of middelzwaar letsel. Wijst de gebruiker op belangrijke instructies die van

toepassing zijn op het apparaat.

!

Voorzichtig!

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan

materiële schade ontstaan of bestaat het risico dat het apparaat zelf wordt beschadigd.

Aanwijzing!

Dit pictogram wijst op informatie of gedragsregels die direct of indirect van belang zijn voor

de veiligheid van personeel of de bescherming van materiële goederen.

Juridische informatie
Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems en is auteursrechtelijk
beschermd. Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

1
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies, volg ze op, en bewaar ze zodat u ze ook in de
toekomst kunt raadplegen. Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de
gebruiksaanwijzing in acht alvorens het apparaat te gebruiken.
1. Reinigen - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat

reinigt. Volg alle voorschriften die bij het apparaat worden geleverd. Normaal gesproken
volstaat reiniging met een droge doek. U kunt echter ook een vochtige pluisvrije doek of
leren zeemlap gebruiken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten of spuitbussen.

2. Warmtebronnen - Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren, verwarmingen, ovens of andere apparaten die warmte genereren (zoals
versterkers).

3. Ventilatie - Eventuele openingen in het apparaat dienen voor ventilatie om oververhitting
te voorkomen en een betrouwbare werking te garanderen. Sluit deze openingen niet af en
houd ze vrij. Plaats dit apparaat niet in een behuizing tenzij er voldoende ventilatie
aanwezig is of de voorschriften van de fabrikant zijn aangehouden.

4. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen door de
openingen van het apparaat omdat ze in aanraking kunnen komen met onder spanning
staande punten of kortsluiting kunnen veroorzaken. Dit kan brand of elektrische schokken
tot gevolg hebben. Mors geen vloeistof op het apparaat. Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen of bekers, op het apparaat.

5. Onweer - Als extra beveiliging tegen onweer of als u het apparaat langere tijd niet
gebruikt, moet het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald en moeten alle overige
kabels worden losgekoppeld. Zo voorkomt u bliksemschade en schade door
stroomstoten.

6. Instelling van bedieningselementen - Stel alleen de bedieningselementen in die volgens
de bedieningsvoorschriften mogen worden ingesteld. Bij onjuiste instelling van andere
bedieningselementen kan het apparaat beschadigd raken. Het gebruik van
bedieningselementen of instellingen, of het uitvoeren van handelingen, die niet in de
voorschriften zijn beschreven, kan leiden tot schadelijke blootstelling aan straling.

7. Overbelasting - Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.

8. Bescherming van netsnoer en stekker - Zorg ervoor dat bij de stopcontacten en het punt
waar de kabel het apparaat verlaat niet op de stekker en het netsnoer kan worden
gelopen en dat deze niet bekneld kan raken door voorwerpen die erop of ertegen worden
geplaatst. Als het apparaat op 230 VAC, 50 Hz, werkt, moeten de ingaande en uitgaande
netsnoeren voldoen aan de nieuwste versies van IEC-publicatie 227 of IEC-publicatie 245.

9. Spanning uitschakelen - De apparaten worden van spanning voorzien zodra het netsnoer
op de voedingsbron is aangesloten, of wanneer de voeding Power-over-Ethernet hoog
(PoE hoog) geleverd wordt via de Ethernet-kabel CAT 5E/6. De apparatuur is uitsluitend
in werking als de aan-uitschakelaar aan staat. Het netsnoer is de "hoofdschakelaar" om de
spanning van alle apparatuur uit te schakelen. Wanneer PoE hoog of PoE+ (820.3at)
wordt gebruikt om het apparaat van voeding te voorzien, wordt de voeding geleverd via
de Ethernet-kabel. Deze kabel is dan de “hoofdschakelaar” om de spanning van alle
apparatuur uit te schakelen.

10. Voedingsbronnen - Sluit het apparaat uitsluitend aan op een lichtnet met het voltage dat
is vermeld op het etiket op het apparaat. Voordat u de kabel aansluit op het apparaat,
dient u deze kabel los te koppelen van de voeding.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor apparaten met batterijen.

1.4
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Maak bij apparaten met externe voeding alleen gebruik van de aanbevolen of
goedgekeurde voedingseenheden.
Deze voedingsbron moet bij apparaten met een stroombegrenzer voldoen aan EN60950.
Andere voedingseenheden kunnen de apparatuur schade toebrengen of brand of een
elektrische schok veroorzaken.
De spanning op de voedingsingang van het apparaat mag bij apparaten van 24 VAC niet
meer afwijken dan ±10%, of hoger zijn dan 28 VAC. Als de gebruiker zelf voor de
bekabeling zorgt, moet deze voldoen aan de ter plaatse geldende richtlijnen voor
elektrische en elektronische apparatuur (voedingsniveaus Class 2). Aard de voeding niet
bij de aansluitklemmen van de voedingsbron of van het apparaat zelf.
Neem als u niet zeker bent van het te gebruiken type stroomvoorziening contact op met
uw dealer of plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

11. Onderhoud - Voer zelf geen onderhoud aan dit apparaat uit. Als u de behuizing van het
apparaat opent, stelt u zich mogelijk bloot aan hoge spanning of andere gevaren. Laat
onderhoud over aan professionele servicemonteurs.

12. Reparatie - Koppel het apparaat los van het lichtnet en laat een reparatie uitvoeren door
gekwalificeerd personeel als het apparaat beschadigd is geraakt, zoals in de volgende
gevallen:
het netsnoer of de stekker is beschadigd;
het apparaat is blootgesteld aan vocht, water, en/of vochtig weer (regen, sneeuw, etc.);
er is vloeistof gemorst in of op het apparaat;
er is iets in het apparaat gevallen;
het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
het apparaat vertoont een duidelijk veranderde prestatie;
het apparaat werkt niet normaal als de gebruiker de gebruiksaanwijzing correct opvolgt.

13. Onderdelen vervangen - Als vervangende onderdelen vereist zijn, dient de
onderhoudstechnicus gebruik te maken van door de fabrikant aanbevolen onderdelen, of
onderdelen die dezelfde eigenschappen hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Niet-
erkende onderdelen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

14. Veiligheidscontrole - Na een onderhoudsbeurt of een reparatie dienen
veiligheidscontroles te worden uitgevoerd om na te gaan of het apparaat correct
functioneert.

15. Installatie - Installeer dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding en in
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen.

16. Toebehoren, wijzigingen of modificaties - Maak uitsluitend gebruik van toebehoren dat,
en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Elke wijziging of aanpassing van
de apparatuur die niet expliciet door Bosch is goedgekeurd, kan het recht op garantie
doen vervallen of, in het geval van een autorisatieovereenkomst, het recht van de
gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.

Belangrijke opmerkingen1.5
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Accessoires - Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, statief, onstabiele beugel of
tafel. Het apparaat kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig letsel veroorzaken. Als u
een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/apparaat voorzichtig te verplaatsen om
letsel door omkantelen te voorkomen. Door abrupt te stoppen, te hard te duwen of het over
een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie wagentje/apparaat kantelen. Monteer
het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
Alpolige voedingsschakelaar - Breng een alpolige voedingsschakelaar met een
contactscheiding van ten minste 3 mm in elke pool aan in de elektrische installatie van het
gebouw. Gebruik deze alpolige schakelaar als hoofdschakelaar om de spanning van het
apparaat uit te schakelen als het nodig is de behuizing te openen voor onderhoud en/of
andere activiteiten.
Aarding van de camera - Als u de camera in een mogelijk vochtige omgeving wilt monteren,
dient u ervoor te zorgen dat het systeem is geaard via de aardaansluiting van de
voedingsconnector.
Cameraobjectief - Een cameraobjectief dat in de buitenbehuizing is gemonteerd, moet
voldoen aan en worden getest conform UL/IEC60950. Alle uitgangs- of signaalkabels van de
camera moeten voldoen aan SELV of Limited Power Source. Om veiligheidsredenen worden
aan camera/objectief omgevingseisen gesteld.
Camerasignaal - Bescherm de kabel met een primaire beveiliging als de afstand van het
camerasignaal groter is dan 46 meter, overeenkomstig NEC800 (CEC Sectie 60).
Coaxaarding:
– Aard het kabelsysteem als er op het apparaat een extern kabelsysteem wordt

aangesloten.
– Materiaal voor gebruik buitenshuis mag alleen op de ingangen van het apparaat worden

aangesloten nadat de aardingsstekker van dit apparaat op een geaarde uitgang is
aangesloten of de aardklem correct op een aardingsbron is aangesloten.

– Verbreek de verbinding van de ingangsconnectoren van het apparaat met de apparatuur
voor gebruik buitenshuis voordat u de aardingsstekker of de aardklem losmaakt.

– Tref bij elk apparaat voor gebruik buitenshuis dat op deze unit is aangesloten de juiste
veiligheidsmaatregelen zoals het aarden.

Uitsluitend voor modellen in de V.S. - Sectie 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA No.
70, bevat informatie over het correct aarden van het montagestatief en het montagehulpstuk,
het aarden van de coaxkabel aan een ontlader, de diameter van de aardgeleiders, de plaats
van de ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor de aardelektrode.

Aanwijzing!

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in openbare ruimtes.

Amerikaanse Volgens Amerikaans federaal recht is clandestiene opname van mondelinge

communicatie streng verboden.

Koude start - Als de camera wordt opgestart bij extreem lage temperaturen (bijv. -40 °C),
moet u de camera daarna 30 minuten laten opwarmen voordat u hem gebruikt. In sommige
gevallen is een zachte reset van de camera nodig of moet deze worden in- en uitgeschakeld
voordat bruikbare video beschikbaar is.
Milieuverklaring - Bosch is zeer milieubewust. Bij het ontwerpen van dit apparaat is zo veel
mogelijk rekening gehouden met het milieu.
Apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit - Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor
CMOS/MOS-FET om elektrostatische ontlading te vermijden. OPMERKING: draag geaarde
polsriemen en volg de juiste ESD-veiligheidsvoorschriften wanneer u in aanraking komt met de
printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
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Zekeringswaarde - Voor beveiliging van het apparaat, moet de stroomkringbeveiliging zijn
uitgevoerd met een maximale zekeringswaarde in overeenstemming met NEC800 (CEC Section
60).
Aarding en polarisatie - Het apparaat is mogelijk uitgerust met een gepolariseerde stekker
(deze heeft twee stiften waarvan de ene breder is dan de andere). Deze veiligheidsfunctie
zorgt ervoor dat de stekker slechts op één manier in het stopcontact kan worden gestopt. Als
de stekker niet helemaal in het stopcontact gaat, neem dan contact op met een erkende
elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. Probeer nooit de beveiliging op
de gepolariseerde stekker te veranderen.
Het apparaat kan ook uitgerust zijn met een driepolige aardingsstekker (een stekker met een
derde pen voor aarding). Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de stekker alleen in een
geaard stopcontact kan worden gestopt. Als de stekker niet in het stopcontact gaat, neem dan
contact op met een erkende elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen.
Probeer nooit de beveiliging op de aardingsstekker te veranderen.
Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron voordat u het apparaat verplaatst.
Verplaats het apparaat voorzichtig. Hard duwen of schokken kan leiden tot schade aan het
apparaat.
Externe signalen - Installatie van de apparatuur met m.b.t. externe signalen, met name voor
wat betreft de afstand tot elektriciteitskabels en bliksemafleiders, en de bescherming tegen
transiënten, moet voldoen aan NEC725 en NEC800 (CEC-richtlijn 16-224 en CEC Sectie 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Voorzie de bekabeling van de elektrische installatie van
het gebouw van een gemakkelijk toegankelijke verbrekingsinrichting.
Elektriciteitskabels - Plaats de camera niet in de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels,
stroomcircuits, elektrische verlichting of op plaatsen waar de camera hiermee in aanraking kan
komen.
Videoverlies- Videoverlies is inherent aan digitale video-opnamen. Derhalve kan Bosch
Security Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het ontbreken
van video-informatie. Bosch Security Systems raadt de toepassing van meerdere, redundante
opnamesystemen en een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge en digitale
informatie aan, om zo het risico van het verlies van digitale informatie tot een minimum te
beperken.
 

Conform FCC en ICES (klasse A)
FCC ET ICES INFORMATION (commercial applications)
(Alleen voor modellen voor VS en Canada, KLASSE A)

Aanwijzing!

Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie

veroorzaken en kan het eventueel nodig zijn om afdoende maatregelen te nemen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. De werking is afhankelijk van de
volgende voorwaarden:
– dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
– dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die tot

ongewenste werking kan leiden.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal
apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-richtlijnen en ICES-003 van
Industry Canada. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging
tegen schadelijke invloeden bij gebruik van het apparaat in een bedrijfsomgeving. Dit

1.6
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apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie
uitstralen. Het apparaat kan tevens schadelijke interferentie van radiocommunicatie
veroorzaken als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de
instructiehandleiding. Het gebruik van dit apparaat in een huiselijke omgeving zorgt mogelijk
voor schadelijke interferentie, welke door de gebruiker voor eigen rekening moet worden
verholpen.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik van het apparaat door de
gebruiker komen te vervallen. Indien nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer
of een ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende boekje van de Federal
Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems"
(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit boekje is verkrijgbaar bij de U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.
INFORMATIONS FCC ET ICES (applications commerciales)
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A)

Aanwijzing!

Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de

provoquer des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les mesures

nécessaires pour y remédier.

Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux
conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences imposées aux
appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans
une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence
radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des
interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce produit dans une zone
résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur devra
remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision,
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : « How to Identify and Resolve Radio-
TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de
radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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Beschrijving
De AUTODOME 5000 analoge PTZ-domecamera biedt tot 432x zoomfactor voor het vastleggen
van heldere beelden op afstand. De functies voor continue automatische scherpstelling,
achtergrondverlichting, automatische belichting en Auto SensUP zijn voorzien voor een
heldere beelden van hoge kwaliteit. Nachtmodus zorgt voor 24-uurswerking, terwijl
privacymaskering speciaal is ontworpen om opdringerige bewaking in specifieke gebieden te
voorkomen. Al deze interessante functies kunnen worden opgenomen om aan uw wensen te
voldoen. Met de beginfunctie kunnen gebruikers een presetpositie opgeven als "beginpositie"
of een gewenste actie kiezen als "Beginfunctie" (Preset Tour/Auto Pan/Tour). Als de
beginfunctie is ingeschakeld, kan de camera terugkeren naar de vooraf ingestelde beginpositie
of -functie wanneer de camera gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd inactief is
geweest. Met de unieke functie Tijdschema kunnen gebruikers bovendien vooraf een punt of
functie programmeren (Preset Tour/Auto Pan/Tour) zodat de geselecteerde acties
automatisch worden gestart op bepaalde tijdstippen.
De camera biedt variabele draai- en kantelsnelheden variërend van snelle bewaking van 360°
per seconde tot een langzame inspectie van 5° per seconde met een draai/kantel-
nauwkeurigheid van 0,225° voor snelle en nauwkeurige registratiemogelijkheden. De eindeloze
360°-rotatie en het kantelbereik van 0° tot 90° helpen om het object te volgen dat direct onder
de camera beweegt. Er kunnen maximaal 99 vooraf ingestelde punten worden
geprogrammeerd voor nauwkeurige bepaling van doelgebieden. Daarnaast kunnen gebruikers
ook Preset Tour-, Auto Pan- en Tour-lijnen definiëren zodat de camera automatisch kan
functioneren. Bovendien is er een RS-485 communicatiepoort beschikbaar voor
afstandsbediening.
De camera biedt 4 alarmingangen en 2 alarmrelaisuitgangen en het slimme
alarmbeheermechanisme kan worden geprogrammeerd via het OSD-instelmenu. Een gekozen
actie (Preset/Preset Tour/Auto Pan/Tour) kan worden geactiveerd wanneer een alarm wordt
geactiveerd.
De ingebouwde protocollen zijn onder meer OSRD en Pelco P/D, waarmee de camera kan
worden geïntegreerd in bewakingssystemen van andere leveranciers.

Productkenmerken
– 432x zoom (36x zoom, 12 x digitaal)
– 960H Dubbel Scan CCD-sensor
– 720TVL-sensorresolutie
– Groot dynamisch bereik (WDR)
– Echte dag/nacht-functie (IR-sperfilter)
– Digitale ruisonderdrukking
– 360° eindeloos zwenkbereik
– 0° tot 90° kantelhoek
– Handmatige snelheid 0,5 ° tot 90°/s
– 99 vooraf ingestelde posities/5° tot 360° per seconde prepositiesnelheid
– 8 Tour
– 4 AutoPan
– 8 Preset Tour
– Tot 20 zones voor privacymaskering
– Beeldverbetering/AGC-regeling
– 4 Alarmingangen, 2 alarmuitgangen (NC /NO/UIT)
– Meertalig On-Screen Display
– Bosch OSRD, Pelco P/D-protocol

2
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– Compatibele externe apparaten (LTC-5136, MIC-BP3, UPA-2450-50/UPA-2450-60)
– Programmeerbare PTZ-snelheid: evenredig aan zoomverhouding, verwisselbare vooraf

ingestelde snelheid
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Uitpakken

Onderdelenlijst

Hoeveel
heid

Afbeelding Beschrijving

1 Montage-adapter

1 Behuizing domecamera zonder
zonnekap1

1 Behuizing domecamera met
zonnekap1

1 M5x8L veiligheidsschroef voor
montage-adapter

1 T20 Torx-veiligheidssleutel voor
M5x8L veiligheidsschroef

3

3.1
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Hoeveel
heid

Afbeelding Beschrijving

1 T10 Torx-veiligheidssleutel voor
dome-koepel

1 Smeermiddel

1 Gebruikershandleiding

Aanwijzing!

1. Uw pakket bevat een behuizing voor de domecamera, als u een binnen- (zonder zonnekap)

of buitencamera (met zonnekap) heeft gekocht.
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Installatie
Volg de onderstaande instructies om de kabelaansluitingen van de AUTODOME 5000 camera
te voltooien.
Sluit de camera aan op andere apparaten zoals weergegeven in het diagram om een
videobewakingsoplossing te creëren.

Afbeelding 4.1: Systeemconfiguratie

1 Repeater

2 AUTODOME 5000 camera

3 Videokabel

4 Schakelaar/Quad/Mux/DVR

5 Hoofdmonitor

6 Oproepmonitor

7 Bedieningspaneel

 

Aanwijzing!

Om de netwerkafstand uit te breiden tot 1,2 km (4000 voet) en om de aangesloten apparaten

te beschermen, wordt ten zeerste aanbevolen om in het midden een repeater te plaatsen. Een

repeater kan echter ook nodig zijn als de netwerkafstand kleiner is dan 1,2 km en als de

gebruikte kabels geen CAT 5, 24-gauge kabels zijn. Zie het gedeelte RS-485. Raadpleeg de

repeaterhandleiding voor uitgebreide informatie over het apparaat.

4
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Aansluiting

Schakelaars/connectoren
De ID en het communicatieprotocol van de camera moeten worden geconfigureerd voordat de
camera wordt aangesloten op andere apparaten. De voor het configureren van deze
instellingen gebruikte schakelaars bevinden zich op de achterplaat van de camera.
Raadpleeg het schema en de tabel hieronder voor de plaats en definitie van de schakelaars/
connectoren.

Letter Beschrijving

A Alarm-I/O

B DIP-switch instelling camera-ID

C BNC video-uitgang

D Communicatieschakelaar

E Protocolschakelaar camerabesturing

5
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Letter Beschrijving

F RS-485-connector

G Voedingsstekker

Instelling communicatieschakelaar
Communicatieschakelaar
De communicatieschakelaars van de camera worden toegelicht in de onderstaande tabel.

Communicatieschakelaar Schakelaar
s

Beschrijving

SW1  

RS-485-instelling
SW2

SW3

SW4

SW5 Gereserveerd

SW6 Gereserveerd

 

RS-485-instelling
De camera maakt gebruik van een RS-485-interface om te communiceren met het
besturingsapparaat. De RS-485-instellingen van de camera en het besturingsapparaat moeten
daarom hetzelfde zijn. De standaard RS-485-instelling is half-duplex. Wijzig de
standaardinstelling niet zonder ondersteuning van gekwalificeerde specialisten of leveranciers.

RS-485-instelling

Half-duplex Full-Duplex

ID instellen
Als er meer dan één camera in hetzelfde netwerk is, moet u aan elke camera een ID-nummer
toewijzen. Open het OSD-menu en ga naar <MENU INSTALLEREN> → <CAMERA-ID INSTELLEN>
→ <ID INSTELLEN> om het ID-nummer voor de camera toe te wijzen. Raadpleeg het gedeelte
Camera instellen voor uitgebreide informatie over het maken van instellingen.

5.2
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Aanwijzing!

Twee camera's in hetzelfde netwerk kunnen niet dezelfde ID hebben. Hierdoor kan een

communicatieconflict optreden.

 
Gebruikers die de camera-ID willen instellen via de DIP-switch op de achterplaat van de
camera kiezen eerst <HW> als instellingstype in het menu <ID INSTELLEN>. Vervolgens kan de
camera-ID worden ingesteld met behulp van de 10-bits ID DIP-switch. Als de camera-ID
bijvoorbeeld nummer 6 is, moeten de ID-schakelaars SW 2 en SW 3 worden ingesteld op "AAN"
en moet de rest worden ingesteld op "UIT" zoals hieronder weergegeven.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meer informatie over het configureren van de schakelaars leest u in Bijlagen, Pagina 72.

Aanwijzing!

Als u de camera-ID moet instellen via de DIP-switch op de achterplaat van de camera MOET

het instellingstype worden gewijzigd in <HW>. Anders wordt de DIP-switch NIET

ingeschakeld.

 

Protocol camerabesturing instellen
Definieer het protocol voor de camerabesturing volgens de apparaten van het
bewakingssysteem. Over het algemeen geldt: gebruik één protocol, zelfs als de apparaten
afkomstig zijn van verschillende fabrikanten. Zie de onderstaande tabel voor alle ondersteunde
protocollen met hun bijbehorende schakelaarnummers en baudrate. Kies een geschikt
protocol voor de camera.

Schakelaarnu
mmer

Protocol Baudrate

00 Pelco D 2400

01 Pelco D 4800

02 Pelco D 9600

04 Pelco P 1200

05 Pelco P 4800

06 Pelco D 9600

10 Bosch OSRD 9600
 

 

 

5.4
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Gebruik de 6-bits DIP-switch (protocolschakelaar camerabesturing) om het besturingsprotocol
en de baudrate van de camera in te stellen. Als protocol "Pelco D" wordt geselecteerd,
bijvoorbeeld schakelaar nr. 01 en baudrate 4800, stelt u de SW-1 in op "AAN" en de rest op
"UIT" zoals hieronder weergegeven.

ON

123456

123456

Meer schakelaarconfiguraties vindt u in Bijlagen, Pagina 72.

Voedingsstekker
Bekijk onderstaande afbeeldingen voor een definitie van de stroomaansluiting voordat u de
voedingskabels aansluit. Sluit de juiste posities aan.

Voedingsstekker Schakelaarnu
mmer

Beschrijving

SW1 AC 24V_1 (24 VAC)

SW2 GND (aarding)

SW3 AC24V_2 (24 VAC)

Alarm-I/O
De camera ondersteunt 4 digitale alarmingangen en 2 digitale alarmuitgangen. Zorg dat de
alarmverbindingen correct zijn bedraad alvorens te beginnen met het configureren van de aan
het alarm gerelateerde instellingen. Raadpleeg de tabel met pendefinities hieronder voor de
bekabeling van een alarmsysteem.

1 ALARM_OUT_NO_1 7 ALARM_OUT_COM_2

2 ALARM_OUT_NC_1 8 GND

3 ALARM_OUT_COM_1 9 ALARM_IN_4

4 GND 10 ALARM_IN_3

5.5
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5 ALARM_OUT_NO_2 11 ALARM_IN_2

6 ALARM_OUT_CN_2 12 ALARM_IN_1

Definitie RS-485-connector
Bekijk de onderstaande afbeeldingen voor een definitie van de RS-485-connector voordat u de
RS-485-kabels aansluit.

RS-485-connector Schakelaarnu
mmer

Beschrijvin
g

SW1 R-

SW2 GND

SW3 R+

SW4 T-

SW5 T+

 
 

5.7
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De camera voorbereiden voor de montage
De camera wordt geleverd met een stuk PE-doek dat de binnenkant van de domekap bekleedt
en een lensdop die is bevestigd op de lens. Volg onderstaande stappen om deze te
verwijderen.
1. Draai de schroeven van de bovenkant van de domekap los.
2. Draai de domekap en verwijder deze van de behuizing van de domecamera.
3. Verwijder het stuk PE-doek en neem de lensdop eraf.

De binnencamera monteren
Bekijk de volgende afbeelding en beschrijvingen voor het monteren van de
binnendomecamera.

1

2

3

4

5

1 M5x8L mechanische schroef met
veerring (1 stuks)

4 Koepel

2 Binnenadapter 5 M3x23L-schroef met rubber (2 stuks)

3 Behuizing domecamera   

 
Montage-instructies
1. Bevestig de koepel (4) op de behuizing van de domecamera (3) en draai de M3x23L-

schroeven (5) vast.
2. Bevestig de binnenadapter (2) aan de camerabehuizing (3) door deze rechtsom te

draaien en draai de M5x8L-schroef (1) vast nadat alle kabels zijn verbonden met de
achterplaat van de camera.

5.8

5.9

AUTODOME 5000 analoge PTZ-
domecamera

Aansluiting | nl 21

Bosch Security Systems, Inc. Bedieningshandleiding 2013.07 | 1.3 |



Aanwijzing!

Als de domecamera worden bevestigd aan een wand- of een buissteun, moet u ervoor zorgen

dat de binnenadapter wordt bevestigd aan de muur- of buissteun voordat u de behuizing van

de domecamera monteert.

 
 

 

22 nl | Aansluiting
AUTODOME 5000 analoge PTZ-

domecamera

2013.07 | 1.3 | Bedieningshandleiding Bosch Security Systems, Inc.



De buitencamera monteren
Bekijk de volgende afbeelding en beschrijvingen voor het monteren van de buitendomecamera.

1

2

3

4

5

6

7

1 M5x8L mechanische schroef met
veerring (1 stuks)

4 Zonnekap

2 Buitenadapter 5 Camerabehuizing

3 M4x21L mechanische schroef met
veerring (3 stuks)

6 Koepel

7 M3x23L-schroef met rubber (2 stuks)   
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Montage-instructies
1. Bevestig de koepel (6) op de camerabehuizing (5) en draai de twee M3x23L-schroeven

(7) vast.
2. Bevestig de zonnekap (4) op de camerabehuizing (5) door de drie (3) M4x21L-schroeven

vast te draaien.
3. Bevestig de buitenadapter (2) aan de camerabehuizing (5) door deze rechtsom te draaien

en draai de M5x8L-schroef (1) vast nadat alle kabels zijn verbonden met de achterplaat
van de camera.

Aanwijzing!

Als de domecamera wordt bevestigd aan een wand- of buissteun, moet u ervoor zorgen dat de

buitenadapter wordt bevestigd aan de muur- of buissteun voordat u de behuizing van de

domecamera monteert.

Accessoires
De AUTODOME 5000-serie PTZ-domecamera wordt geleverd met de hardware en installatie-
instructies die nodig zijn om de camera aan een plafond te bevestigen.
Deze volgende montageaccessoires zijn beschikbaar (en worden geleverd met aparte
montage-instructies):

Modelnummer Beschrijving Toepassing

VEZ-A5-WL Wandmontage Verticale muren binnen/buiten

VEZ-A5-PP Buismontage Hoge plafonds binnen/buiten

VEZ-A5-PP Inbouw in plafond Verlaagd plafond binnen

VDA-CMT-PTZDOME Verloopstuk voor
hoekmontage

Hoekmontage binnen/buiten
(gebruikt in combinatie met de
VEZ-A5-WL wandmontage)

VDA-POMT-PTZDOME Adapter voor
mastmontage

Mastmontage binnen/buiten
(gebruikt in combinatie met de
VEZ-A5-WL wandmontage)

 

!

Voorzichtig!

Installatie

De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in

overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen voor elektrische apparatuur.

 

Gevaar!

Onderhoud

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN, GEEN ANDERE

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN DAN VERMELD IN DE GEBRUIKSAANWIJZING,

TENZIJ U HIERTOE BENT GEKWALIFICEERD.

In de Verenigde Staten en Canada uitsluitend een klasse 2-voedingseenheid (PSU) gebruiken.

 

5.11
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Aanwijzing!

Gebruik van aardgeleiding

Een aardgeleiding is vereist om aan de EMC-richtlijnen te kunnen voldoen.
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Menu On-screen display (OSD)
Het instelmenu voor de on-screen display biedt toegang tot alle programmeerbare instellingen
voor de camera.
Opmerking: Hoewel dit in de onderstaande tabel niet altijd wordt aangegeven, beschikken de
meeste van de submenu's over een optie Afsluiten.

Menu Camera Inst.

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

Witbalans Auto   

Binnenshuis   

Buitenshuis   

ATW   

Handmatig R-versterking <000> tot <127>

B-versterking <000> tot <127>

Videoniveau   <1> tot <15>

Auto SensUp Max   <2x>, <4x>, <7,5x>,
<15x>, <30x>, <60x>,
<UIT>

Belichtingsmodus Auto   

Sluiter Sluitertijd PAL: < 1/50> tot
<1/1000> sec.
NTSC: <1/60> tot
<1/1000> sec.

Iriswaarde <Auto>

Versterkingsregeling <Auto>

Diafragma Sluitertijd <Auto>

Iriswaarde <1> tot <17>

Versterkingsregeling Auto

Handmatig Sluitertijd PAL: < 1/50> tot
<1/1000> sec.
NTSC: <1/60> tot
<1/1000> sec.

Iriswaarde <1> tot <17>

Versterkingsregeling <1> tot <16>

Tegenlicht   ON, OFF

Scherpte   <01> tot <16>

WDR-functie   ON, OFF

Nachtmodus Drempel  Hoog, Midden, Laag

6
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SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

Nachtmodus  Automatisch, Aan, Uit

Verbetering   Zoom, Stabiliseren,
Uit

DNR 2D N.R.  Aan, Uit

 3D N.R.  Aan, Uit

Herstel STD Inst.    

Verlaten    
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Menu Objectiefinstellingen

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

AutoFocus   Continu
Handmatig
Spot

Digitale zoom   <Uit>
<2x> tot <12x>

Herstel STD Inst.    

Verlaten    
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Menu PTZ Inst.

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

Auto Draaien Auto Draaien  <1> tot <4>

Beginpunt  PT verplaatsen,
Opslaan

Eindpunt  PT verplaatsen,
Opslaan

Richting  Rechts, Links

Snelheid  <9°/sec>, <16°/sec>,
<21°/sec>, <32°/sec>

Waarnemingstijd  <000> tot <127>,
Altijd

AutoPan uitvoeren  Enter

Tour Tour  <1> tot <8>

Opname starten  Enter

Opname beëindigen  Enter

Tour uitvoeren  Enter

Preset tour P. Tour  <1> tot <8>

P. Tour Point  <1> tot <64>

Vooraf ingestelde
pos.

 <1> tot <99>, Einde

Snelheid  <1> tot <15>

Waarnemingstijd  <0> tot <127>, Altijd

P. uitvoeren Tour  Enter

Preset Preset instellen  <1> tot <99>

Naam preset  

Overschrijven  

Wissen  

Preset uitvoeren  <1> tot <99>

Stilzetten   Aan, Uit

Begin instellen Beginfunctie  Aan, Uit

Selecteer modus  Preset, P. Tour,
AutoPan, Tour

Vooraf ingesteld punt  <1> tot <99>

Preset tour  <1> tot <8>

6.3
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SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

Auto Draaien  <1> tot <4>

Tour  <1> tot <8>

Return-tijd  <005> tot <099> sec.
of
<2>, <3>, <4>, <5>
min.

Tijdschema Knop  Aan, Uit

punt  <1> tot <32>

Uur  <0> tot <23>

Minuut  <0> tot <59>

Modus  Geen, Preset, P. Tour,
AutoPan, Tour,
Nachtmodus,
Tracking

Modus Lijn Geen  

Preset <1> tot <99>

Preset tour <1> tot <8>

Auto Draaien <1> tot <4>

Tour <1> tot <4>

Nachtmodus Automatisch, Aan

Registratie Aan, Uit

Schema resetten   

Div. functie Hoekaanpassing Min. hoek <-10> tot <+10>

Max. hoek <80> tot <100>

PT-positie PT weergeven Aan, Uit

Zero Pan instellen Enter (Invoeren)

Snelheid door zoom  Aan, Uit

Autom.Kal.  Aan, Uit

Herstel STD Inst.    

Verlaten    
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Menu Weergave Inst.

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

ID weergeven   Aan, Uit

Naamweergave Naamweergave  Aan, Uit

Naam instellen  <01> tot <16>

Privacymaskering Privacyschakelaar  Aan, Uit

Transparantie  Aan, Uit

Kleur  Zwart, wit, rood,
groen, blauw, cyaan,
geel, magenta

Maskering instellen  <1> tot <20>

Center L/R

Formaat: H-formaat <000> tot <080>

Formaat: V-formaat <000> tot <060>

Maskering wissen  <01> tot <20>

Tijdinstelling Tijdweergave  Aan, Uit

Jaar instellen  <2000> tot <2099>

Maand instellen  <01> tot <12>

Dag instellen  <01> tot <31>

Uur instellen  <00> tot <23>

Minuut instellen  <00> tot <59>

Bewegingsdetectie Bewegingsdetectie  Aan, Uit

Blokgestuurde
bewegingsdetectie

 Aan, Uit

Begrenzend kader  Aan, Uit

Drempel  <1> tot <255>

Herstel STD Inst.    

Verlaten    
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Instelmenu Alarm

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

Alarm instellen Pin-code alarm  <01> tot <04>

Alarmschakelaar  Aan, Uit

Alarmtype  <NO> (NORMAAL
OPEN),
<NC> (NORMAAL
GESLOTEN)

Alarmactie  Preset, Preset Tour,
AutoPan, Tour

Vooraf ingesteld punt  <01> tot <99>

P. Tour  <01> tot <08>

Auto Draaien  <01> tot <04>

Tour  <01> tot <08>

Waarnemingstijd  Altijd, 
<001> tot <127> (sec.)

Alarmprioriteit  <01> tot <04>

Alarmuitgang  1, 2, 1+2, Uit

Alarmdetectie Bewegingsdetectie  Aan, Uit

Blokkeringsmodus  Aan, Uit

Kader instellen  <01> tot <04>

Left Limit L/R

Bovenste limiet Omh./Oml.

H. Grootte +/-

V. Grootte +/-

Modus Preset, P. Tour,
Tour, AutoPan

Kader uitschakelen  <01> tot <04>

Drempel  <001> tot <255>

Herstel STD Inst.    

Verlaten    
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Instelmenu Taal

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

EN
DE
FR
ES
NL
IT
PL
PT
RU
ZH-ZN

   

Verlaten    
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Menu Installeren

SUBMENU 1 SUBMENU 2 SUBMENU 3 WAARDE

Systeemconfiguratie Systeemreset  Systeemreset
Camera initialiseren

Wachtwoord  Aan, Uit

Beeld omkeren  Aan, Uit

Flip  Uit, M.E., Beeld

OSD automatisch
sluiten

 Uit, <10>, <15>, <20>,
<25>, <30>, <60>,
<90>, <120> sec.

Camera-instelling ID instellen Instellingstype HW, OSD

ID-nummer <01> tot <99>

Naam instellen Enter (Invoeren)

Protocol OSRD, Pelco P, 
Pelco D

Baudrate <2400>, <4800>,
<9600>

Informatie over ID.  ID-nummer, naam,
protocol, baudrate

Herstel STD Inst.    

Verlaten    
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Monitorweergave
De informatie die op het scherm wordt weergegeven, is geclassificeerd volgens positie,
functie, OSD-weergave en beschrijving, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Positie Functie OSD weergeven Beschrijving

1 Beweging BEWEGINGSMELDING Bericht alarmdetectie

2 Alarm ALARM 1 Alarmmelding

3

 

Scherpstelmodi en
achtergrondverlichting

A Modus Automatische scherpstelling

M Modus Handmatige scherpstelling

X Tegenlichtcompensatie UIT

B Tegenlichtcompensatie AAN

4

Opstartbericht XX… (dometype);
ID: 001 (standaard)

DSCP/9600 (standaard)
INITIALISEREN

Dometype, ID-adres, protocol en
baudrate

5
Foutmelding PANFOUT/

KANTELFOUT/
CAM-MODULEFOUT

Foutmelding systeeminitialisatie

6 Zoomverhouding x1 Huidige zoomfactor
(optische zoom/digitale zoom)

7 Titel Maximaal 20 tekens voor elke titel.
16 sets titel zijn beschikbaar.

8 Camera-ID c Camera-ID
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Positie Functie OSD weergeven Beschrijving

9 Tijd XXXX/XX/XX XX:XX Jaar/Maand/Dag/Uur: Minuut

10
Positieweergave XX YYY/YY XX: naar richting van PTZ

(N, O, Z, W, NO, ZO, ZW, ZN)
YYY/YY: hoek van PZT, 0 ~ 359 / 10 ~
−90

Als de camera wordt opgestart, wordt op de OSD-startpagina informatie weergegeven
waaronder ID-nummer, protocol/baudsnelheid en de initialisatiemelding van de camera.
Wanneer er een camerafout optreedt, worden de foutmeldingen weergegeven op het scherm.
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Hoofdmenu
Wanneer u het Pelco-D- en Pelco-P-protocol met uw controller gebruikt, hebt u toegang tot het
HOOFDMENU van de monitor met de toetsen [95] + [Preset] of door de toets [Menu]
gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.
Wanneer u het Bosch OSRD-protocol met uw controller gebruikt, hebt u toegang tot het
HOOFDMENU van de monitor door op de toetsen [AAN] + [46] + [Enter] te drukken.

HOOFDMENU

CAMERA-INSTELLINGEN

OBJECTIEFINSTELLINGEN

PTZ-INSTELLINGEN

WEERGAVE-INSTELLINGEN

ALARMINSTELLINGEN

TAAL

MENU INSTALLEREN

STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

EXIT (Afsluiten)

Tabel 6.1: Hoofdmenu

 
Opties in het HOOFDMENU

Menu Beschrijving

Verlaten Het menu sluiten.

Camera-instellingen Biedt toegang tot camera-instellingen die u kunt wijzigen, zoals
focus/zoom, witbalans, belichting, dag/nacht, scherpte en
achtergrondverlichting, WDR/DNR.

Objectiefinstellingen  

PTZ-instellingen Geeft toegang tot de pan/kantel/zoom-instellingen (PTZ) die u kunt
wijzigen, zoals de vooraf ingestelde snelheid, Autoflip,
proportioneel draaien/kantelen, vooraf ingestelde beginpositie en
kalibratie.

Weergave-inst. Biedt toegang tot weergave-instellingen die u kunt wijzigen, zoals
OSD, zones voor privacymaskering, beeldinstelling, bewegings-/
gezichtsdetectie en weergavetaal.

Alarminstellingen Biedt toegang tot alarminstellingen zoals ingangen, uitgangen en
regels.

Taal  

Menu Installeren  
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Menu Beschrijving

Herstel STD Inst.  

SYSTEEMCONFIGURATI
E

Toegang tot systeeminformatie en acties zoals: opnieuw opstarten,
standaardinstellingen herstellen of het (opnieuw) instellen van
wachtwoorden.

Algemene menu's
Verlaten
Sluit het menu.

Herstel STD Inst.
Het menu STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN wordt gebruikt voor het terugzetten van
instellingen in de menu's naar de fabrieksinstellingen. Selecteer <JA> om de parameters te
resetten.

 

6.9.1
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Camera-instellingen
Het menu Camera-instellingen is zoals hieronder aangegeven:

CAMERA-INSTELLINGEN

WITBALANS

VIDEONIVEAU

AUTO SENSUP MAX

BELICHTINGSMODUS

TEGENLICHT

SCHERPTE

WDR-FUNCTIE

NACHTMODUS

VERBETERING

DNR

STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

EXIT (Afsluiten)

Witbalans
Een digitale camera heeft referentie nodig voor de kleurtemperatuur. Dit is een manier om de
kwaliteit van een lichtbron te meten voor het berekenen van alle andere kleuren. De eenheid
voor het meten van deze verhouding is graden Kelvin (K). Naar gelang de conditie kunt u een
van de volgende regelmodi voor de witbalans selecteren. In de volgende tabel vindt u een
overzicht van de kleurtemperatuur van sommige lichtbronnen.

Lichtbronnen Kleurtemperatuur in graden Kelvin (K)

Bewolkte lucht 6000 tot 8000

Zon rond het middaguur en heldere
lucht

6500

Huishoudelijke verlichting 2500 tot 3000

Gloeilamp van 75 Watt 2820

Kaarsvlam 1200 tot 1500

Auto
In deze modus werkt de witbalans binnen het kleurtemperatuurbereik. Deze modus berekent
de witbalanswaarde op basis van kleurinformatie van het volledige scherm. De juiste waarde
wordt aangegeven op basis van de kleurtemperatuur die wordt uitgestraald door een zwart
voorwerp op basis van een waardebereik van 3000 K tot 7500 K.

Binnenshuis
3200 K-basismodus.

Buitenshuis
5800 K-basismodus.

6.10
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ATW
In de modus voor automatische registratie van de witbalans (ATW, Auto Tracking White
Balance) verwijdert de camera de signalen in een scherm binnen het bereik van 2000 K tot
10.000 K

Handmatig
In deze modus kunt u handmatig de witbalanswaarde wijzigen. R-versterking en B-versterking
zijn instelbaar en variëren van <000> tot <127>.

MANUAL

R-versterking 010

B-versterking 019

Afsluiten + Opslaan JA

Videoniveau
Pas het videoniveau aan van <1> tot <15> (-10,5 dB tot 10,5 dB). Selecteer <UIT> om de
functie uit te schakelen.

Auto SensUp Max
U kunt de grenswaarde voor de gevoeligheid instellen wanneer de sluitertijd is geselecteerd
als Auto SensUp. Deze functie bepaalt hoe lang de beeldsensor wordt blootgesteld aan licht
zodat u in donkere omgevingen heldere beelden kunt zien. De ingestelde waarden zijn 2x, 4x,
7,5 x, 15x, 30x, 60x en Uit. De camera past de sluitertijd automatisch aan op basis van de
lichtomstandigheden van de omgeving. U kunt objecten in het donker zien onder 0,1 lux.

Belichtingsmodus
Belichting is de hoeveelheid licht die door de beeldsensor wordt opgevangen en die wordt
bepaald door de grootte van de diafragmaopening (irisaanpassing), de hoeveelheid belichting
door de sensor (sluitertijd) en andere belichtingsparameters. Met dit item kunt u de
belichtingsmodus van uw voorkeur selecteren.

Auto
In deze modus worden de heldere waarde, sluitertijd, iriswaarde en versterkingsregeling van
de camera automatisch bepaald voor een consistent video-uitgangsniveau.

Sluiter
In deze modus, wordt de belichting voornamelijk bestuurd door de sluitertijd en functioneren
zowel de iriswaarde als de versterkingsregeling automatisch in combinatie met de
sluitersnelheid voor een consistente belichting. De sluitertijd varieert van 1/10000 tot 1/50
voor PAL en 1/10000 1/60 voor NTSC.

Diafragma
In deze modus past de iris-functie de belichting aan naar een hogere eigenschap. De
sluitersnelheid en het circuit voor de versterkingsregeling functioneren automatisch in
combinatie met Iris voor een consistente belichting. De iriswaarde kan worden ingesteld van
<1> tot <17> (F1.6 tot F28).

Handmatig
In deze modus kunt u de volgende waarden aanpassen voor optimale video-uitvoer:
– Sluitertijd (1/10000 tot 1/50 voor PAL; 1/10000 tot 1/60 voor NTSC)
– Iriswaarde <1> tot <17> (F1.6 tot F28)
– Versterkingsregeling <1> <16> (-3 dB tot 28 dB)

6.10.2

6.10.3

6.10.4
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Tegenlicht
De functie voor tegenlichtcompensatie helpt de beeldkwaliteit te verbeteren wanneer het
niveau van de achtergrondverlichting hoog is. Selecteer <AAN> om de functie te activeren. Het
voorwerp in het midden van het beeld wordt helderder gemaakt in tegenstelling tot de rand
van de foto (waar een achtergrondverlichting zich zeer waarschijnlijk bevindt).

Scherpte
In dit menu kunt u verbetering van de randen van de voorwerpen in de foto aanpassen. Er zijn
16 aanpassingsniveaus: <01> tot <16>. <01> staat voor "geen versterking". Deze functie kan
helpen de afbeelding scherper te maken om teksten te kunnen lezen.

WDR-functie
De functie Groot dynamisch bereik (WDR, Wide Dynamic Range) is met name effectief bij het
oplossen van contrastproblemen binnen en buiten voor een betere beeldkwaliteit en
videoweergave. De camera is hierdoor in staat gedetailleerde gegevens van het donkere deel
(binnen) vast te leggen zonder verzadiging van het heldere deel (buiten).
Selecteer <AAN> om de WDR-functie te activeren. De camera gebruikt de WDR-functie
automatisch. Selecteer <UIT> om de functie uit te schakelen.

Nachtmodus
Met het IR-sperfilter kan de camera 's nachts of bij weinig licht nog steeds heldere beelden
vastleggen. Overdag is het IR-sperfilter ingeschakeld om infraroodlicht te blokkeren voor
heldere beelden. 's Nachts wordt het IR-sperfilter verwijderd om het infraroodlicht op te
vangen en worden de weergegeven beelden zwart-wit.

Drempel
Aan de hand van de waarde van de lichtomstandigheden, berekend door de interne
lichtalgoritme, bepaalt het interne circuit automatisch wanneer het IR-sperfilter wordt
verwijderd. De opties zijn <LAAG>, <MID> en <HI>. <LAAG> geeft een hogere gevoeligheid aan
en kan de betrouwbaarheid van het objectief verbeteren zodat de camera gemakkelijker kan
overschakelen naar de dagmodus en relatief moeilijk kan overschakelen naar de nachtmodus.
<HI> geeft aan dat de camera gemakkelijker kan overschakelen naar de nachtmodus en
moeilijker naar de dagmodus.

Nachtmodus
Selecteer <AUTOMATISCH> om de camera het IR-sperfilter automatisch te laten IN-/
UITschakelen op basis van detectie van de lichtcondities. Selecteer anders <AAN> om het IR-
sperfilter te verwijderen zodat de camera in de nachtmodus staat. Selecteer <UIT> om het IR-
sperfilter te bevestigen zodat de camera in de dagmodus staat en de IR-functie wordt
uitgeschakeld.

Verbetering
Met de verbeteringsfunctie wordt de "digitale verbetering" ingezet om de zoomprestaties te
verbeteren, waarmee u beelden kunt vastleggen die anders onscherp zoude worden door
trillingen. De standaardinstelling is <ZOOM> waarbij de digitale zoom geleidelijk wordt
geactiveerd wanneer de optische zoom groter is dan 1x. De beeldverbeteringsfunctie wordt
echter ingesteld op UIT vanwege DSP-beperking.
Wanneer <STABILISEREN> is geselecteerd, wordt Beeldverbetering geactiveerd. In deze
modus wordt digitale zoom toegevoegd en wordt het beeld gestabiliseerd.
Als u <UIT> selecteert, worden digitale zoom en beeldverbetering uitgeschakeld.

6.10.5
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DNR
In dit menu kunt u de parameters voor dynamische ruisonderdrukking (DNR) selecteren: 2DNR
of 3DNR.
Met 2D/3D digitale ruisonderdrukking (D.N.R.) analyseert de processor pixel voor pixel en
frame voor frame om signalen van omgevingsruis te elimineren zodat zelfs in situaties met
weinig licht beelden van de hoogste kwaliteit kunnen worden geproduceerd. In vergelijking
met 2D D.N.R. genereert 3D D.N.R. betere ruisonderdrukkende effecten.

Objectiefinstellingen
Het menu Objectiefinstellingen is zoals hieronder aangegeven:

OBJECTIEFINSTELLINGEN

AUTOFOCUS

DIGITAL ZOOM

STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

EXIT (Afsluiten)

AutoFocus
De focus van de camera kan worden ingesteld in drie verschillende modi: Continu,
Handbediening en Spot.

Continu
Selecteer <CONTINU> - de camera past de focus in elke situatie automatisch en continu aan.

Handmatig
Selecteer <HANDMATIG> om de focus handmatig aan te passen via het bedieningspaneel.

Spot
Wanneer <SPOT> is geselecteerd, activeert de camera AutoFocus alleen nadat deze stopt met
bewegen. Zodra de camera is scherpgesteld, wordt AutoFocus inactief totdat de camera weer
beweegt.

Digitale zoom
U kunt digitale zoom inschakelen van <2x> tot <12x>. De digitale zoom wordt geactiveerd
nadat het volledige optische zoomniveau is bereikt. De standaardinstelling is <UIT>.

Aanwijzing!

Het verschil tussen de optische en digitale zoom is dat optische zoom het objectief in de

camera gebruikt om het beeld dichterbij te halen door middel van in- of uitzoomen om het

gewenste effect te bereiken. Optische zoom blijft dezelfde kwaliteit en volledige resolutie van

het ingezoomde beeld. Anderzijds neemt digitale zoom een deel van een afbeelding en

vergroot dat naar volledige grootte van het oorspronkelijke beeld. De beeldkwaliteit kan

daarom slechter worden.

PTZ-instellingen
Het menu PTZ-instellingen is zoals hieronder aangegeven:

6.10.10

6.11

6.11.1

6.11.2

6.12
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PTZ-INSTELLINGEN

AutoPan

TOUR

PRESET TOUR

PRESET

STILZETTEN

BEGIN INSTELLEN

TIJDSCHEMA

DIV. FUNCTIE

STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

AFSLUITEN

AutoPan
AutoPan betekent dat een gebied in een horizontale beweging wordt gescand zodat de camera
de horizontale weergave kan vastleggen. De parameters zijn als volgt.

AutoPan

Auto Draaien 01

Beginpunt PT verplaatsen

Eindpunt PT verplaatsen

Richting Rechts

Snelheid 9° sec.

Waarnemingstijd 001

AutoPan uitvoeren Enter
(Invoeren)

Verlaten JA

Auto Draaien
De camera bevat vier sets AutoPan-lijnen. U kunt een lijn selecteren met de pijltoetsen LINKS/
RECHTS. Daarnaast kunt u de camera opdracht geven voor onbeperkt pannen door het
beginpunt in te stellen op hetzelfde punt als het eindpunt.

Beginpunt
Volg onderstaande beschrijving om de beginpositie van het AutoPan-pad in te stellen.
1. Verplaats de cursor naar <BEGINPUNT> en druk op <CAMERAMENU> terwijl het item <PT

VERPLAATSEN> knippert. Het item verandert vervolgens automatisch in <OPSLAAN>.
2. Richt het camera-objectief op de gewenste positie en druk op <CAMERAMENU> om die

positie op te slaan als het beginpunt. De cursor verspringt automatisch naar <EINDPUNT>.
Stel het eindpunt om de AutoPan-instellingen te voltooien.

Aanwijzing!

De kantel- en zoomwaarden van het beginpunt worden geregistreerd en vastgezet voor de

geselecteerde AutoPan-lijn.

6.12.1
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Eindpunt
U kunt het eindpunt instellen nadat het beginpunt is gedefinieerd. Pan het camera-objectief
naar een andere positie en druk op <CAMERAMENU> om die positie op te slaan als het
eindpunt.

Richting
U kunt de AutoPan-richting van de camera instellen. Als hier <RECHTS> is geselecteerd, begint
de camera rechtsom te pannen van het beginpunt naar het eindpunt, en gaat deze daarna
terug naar de beginpunt. De camera begint linksom te pannen van het beginpunt naar het
eindpunt als hier <RECHTS> is geselecteerd. Raadpleeg het schema hieronder.

1 Camera

2 LINKS (tegen de klok in) selecteren

3 RECHTS (met de klok mee) selecteren

4 Beginpunt

5 Eindpunt

Snelheid
U kunt de rotatiesnelheid tijdens AutoPan definiëren. De snelheid is instelbaar in 9 °/sec, 16 °/
sec, 21 °/sec. of 32 °/sec.

Waarnemingstijd
De waarnemingstijd is de tijdsduur die de camera op een AutoPan-lijn blijft. Het bereik ligt
tussen <000> en <127> seconden. Wanneer de waarnemingstijd tijd is verstreken, gaat de
camera verder naar de volgende AutoPan-lijn. Als de instelling <000> is, blijft de camera korter
dan 1 seconde op dit vooraf ingestelde tourpunt en verschuift vervolgens naar het volgende
punt.

AutoPan uitvoeren
Selecteer deze optie om de AutoPan-functie uit te voeren nadat alle AutoPan-instellingen zijn
voltooid. Druk op de toets <CAMERAMENU> om het AutoPan-pad uit te voeren.

Aanwijzing!

U kunt de AutoPan-functie uitvoeren via een bedieningspaneel. Raadpleeg de beknopte

referentiegids voor het bedieningspaneel voor meer informatie.
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Tour
Tour is een route die wordt gevormd met handmatige bediening door aanpassing van de
parameters voor pannen, de kantelpositie en zoom. Tours kunnen worden opgeslagen en
opgeroepen om herhaaldelijk te worden uitgevoerd.

TOUR

Tour 01

Opname starten Enter
(Invoeren)

Opname beëindigen Enter
(Invoeren)

Tour uitvoeren Enter
(Invoeren)

Verlaten JA

Tour
Voor één camera kunnen maximaal acht sets tourroutes worden gemaakt. Gebruik de
pijltoetsen LINKS/RECHTS om eerst een set te selecteren en volg dan onderstaande stappen
om te beginnen met het opnemen van de tourroute.

Opname starten
Volg onderstaande beschrijving om de tourroute op te nemen.
1. Draai de camera naar een gewenst weergavegebied (voor sommige protocollen moet u dit

mogelijk doen voordat u de OSD invoert) en druk op <CAMERAMENU> om het tourpad
op te bouwen met behulp van de joystick op het besturingsapparaat. Het gebruikte
percentage van de geheugenbuffer wordt weergegeven op het scherm.

2. Pan, kantel en zoom de camera om een pad te vormen.

Aanwijzing!

Houd bij het opbouwen van een tourroute rekening met de geheugenruimte. Zodra het

bufferpercentage de 100% heeft bereikt, stopt de opname.

Opname beëindigen
De cursor verspringt naar OPNAME BEËINDIGEN terwijl de tourroute wordt opgebouwd. Als de
instelling is voltooid, drukt u op <CAMERAMENU> om de route op te slaan.

Tour uitvoeren
Druk op de toets <CAMERAMENU> (ENTER) om het gedefinieerde tourpad uit te voeren nadat
de tourinstellingen zijn gemaakt.

Aanwijzing!

U kunt de Tour-functie uitvoeren via een bedieningspaneel. Raadpleeg de beknopte

referentiegids voor het bedieningspaneel voor meer informatie.

Preset tour
Deze functie voert pre-positionering van de pan-, kantel-, zoom- en scherpstellingsfuncties uit
in een bepaalde vooraf ingestelde tour voor een camera. Voordat u deze functie instelt, moet u
eerst ten minste twee vooraf ingestelde punten definiëren.

6.12.2
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PRESET TOUR

P. Tour 01

P. Tour Point 01

Vooraf ingestelde
pos.

01

Snelheid 01

Waarnemingstijd 000 sec.

P. uitvoeren Tour Enter
(Invoeren)

Verlaten JA

Preset tour
In de camera zijn acht sets vooraf ingestelde tours ingebouwd. Gebruik de pijltoetsen LINKS/
RECHTS om eerst een set te selecteren en stel dan de daarvoor bestemde vooraf ingestelde
tourpunten in.

Vooraf ingesteld tourpunt
Voor elke Preset Tour kunnen maximaal 64 punten worden ingesteld. De vooraf ingestelde
tourpunten vertegenwoordigen de volgorde van de vooraf ingestelde punten die de camera
automatisch uitvoert. De volgende instellingen, waaronder PRESET-POSITIE, SNELHEID en
WAARNEMINGSTIJD beïnvloeden de manier waarop de camera elk vooraf ingestelde tourpunt
doorloopt.

Preset Position
Wijs aan een bepaalde vooraf ingestelde positie een vooraf ingesteld tourpunt toe. Opties zijn
<1> tot <99> en <EINDE>. EINDE wordt gebruikt voor het vooraf ingestelde tourpunt na het
laatste vooraf ingestelde tourpunt wanneer het aantal vooraf ingestelde tourpunten (de vorige
menuoptie) kleiner is dan 64.

Aanwijzing!

Als u niet alle 64 punten gebruikt, stelt u het punt na het laatste vooraf ingestelde tourpunt in

als <EINDE> zodat de Preset Tour goed kan functioneren. Als u bijvoorbeeld van plan bent een

Preset Tour in te stellen met 5 vooraf ingestelde tourpunten, moet u de PRESET-POSITIE van

het vooraf ingestelde tourpunt 06 instellen als <EINDE>.

 

!

Waarschuwing!

Wilt u meer dan één vooraf ingesteld tourpunt of Preset-positie instellen, moet u het menu

Preset Tour sluiten en het opnieuw openen om het volgende punt of de volgende positie in te

stellen.

Snelheid
U kunt de pan-/kantelsnelheid van de camera van het ene vooraf ingestelde tourpunt naar het
volgende instellen en het bereik voor de snelheidsinstelling loopt van 1 tot 15. Binnen het
bereik varieert de pansnelheid van 10 tot 360 (graden/sec.) en varieert de kantelsnelheid van
8 tot 360 (graden/sec.).
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Waarnemingstijd
De waarnemingstijd is de tijdsduur die de camera op een vooraf ingesteld tourpunt blijft; het
bereik ligt tussen <000> en <127> seconden. De camera gaat naar het volgende vooraf
ingestelde tourpunt wanneer de waarnemingstijd tijd is verstreken. Als de instelling <000> is,
blijft de camera korter dan 1 seconde op dit vooraf ingestelde tourpunt en verschuift
vervolgens naar het volgende punt.
De standaard waarnemingstijd is momenteel 0 seconden. U moet de numerieke waarde wijzigen
om voor de waarnemingstijd een andere duur in te stellen.

Preset Tour uitvoeren
U kunt de camera handmatig opdracht geven de geselecteerde Preset Tour uit te voeren. Druk
op de toets <CAMERAMENU> om een Preset Tour uit te voeren.

Aanwijzing!

U kunt de Preset Tour-functie uitvoeren via een bedieningspaneel. Raadpleeg de beknopte

referentiegids voor het bedieningspaneel voor meer informatie.

Preset
In dit menu kunt u vooraf ingestelde punten definiëren.

PRESET

Preset instellen 01

Preset uitvoeren 01

Verlaten JA

Preset instellen
Er kunnen in totaal 99 vooraf ingestelde punten worden ingesteld. Volg de onderstaande
stappen.
1. Druk op de naar pijltoetsen LINKS/RECHTS om een nummer te selecteren (01 staat voor

vooraf ingesteld punt 1, 02 staat voor vooraf ingesteld punt 2, enz.).
2. Druk op de toets <CAMERAMENU> en beweeg de camera vervolgens naar een gericht

opnamegebied/-punt.
3. Druk nogmaals op de toets <CAMERAMENU> om het gedefinieerde vooraf ingestelde

punt op te slaan.
4. Zodra het vooraf ingestelde punt is opgeslagen, opent u het <CAMERAMENU> opnieuw

om een van de volgende opties te kiezen: <NAAM PRESET> (naam van het vooraf
ingestelde punt), <OVERSCHRIJVEN> (het vooraf ingestelde nummer overschrijven met
het huidige punt), <WISSEN> (het opgeslagen vooraf ingestelde nummer wissen) en
<AFSLUITEN> (afsluiten zonder wijzigingen door te voeren).

5. Selecteer <NAAM PRESET> om het vooraf ingestelde punt een naam te geven met een
maximale lengte van 20 tekens. Op de camera wordt een toetsenbord weergegeven zoals
in de afbeelding hieronder.
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Kies een teken met de richtingtoetsen en druk op de toets <CAMERAMENU> om het
teken te kiezen.
Als u tekens in een naam wilt verwijderen, verplaatst u de cursor naar <LINKS> of
<RECHTS> en drukt u op <CAMERAMENU> om een teken in het invoerveld te selecteren.
Verplaats de cursor naar <VERWIJDEREN> en druk op <CAMERAMENU> om het
geselecteerde teken te wissen.
Verplaats de cursor naar <OPSLAAN> en druk op <CAMERAMENU> om de naam te
accepteren en op te slaan.

6. Om een vorige positie te overschrijven, gaat u naar de nieuwe positie en kiest u
<OVERSCHRIJVEN> in het submenu.

7. Wilt u het vastgelegde vooraf ingestelde punt wissen, open dan het submenu en selecteer
<WISSEN>.

Preset uitvoeren
Druk op de toets <CAMERAMENU> en de camera beweegt naar het geselecteerde punt. Om
andere gedefinieerde vooraf ingestelde punten uit te voeren, drukt u op de pijltoetsen LINKS/
RECHTS, selecteert u het vooraf ingestelde punt waar u naartoe wilt gaan en drukt u opnieuw
op de toets <CAMERAMENU>.

Aanwijzing!

U kunt vooraf ingestelde punten instellen via een toetsenbord. Raadpleeg de beknopte

referentiegids voor het bedieningspaneel voor meer informatie.

Stilzetten
Met de functie Stilzetten kunt u het beeld vasthouden terwijl de camera tussen vooraf
ingestelde posities beweegt, zoals in de modi PRESET en PRESET TOUR. Als de camera
bijvoorbeeld wordt aangestuurd om van punt A naar punt B te gaan, is punt A het eerste beeld
dat u ziet wanneer de functie Stilzetten is geactiveerd. Het volgende beeld is dan direct van
punt B zonder dat het bewegende pad wordt weergegeven.

Begin instellen
U kunt een bedieningsmodus instellen om voortdurende bewaking te garanderen. Als de
camera enige tijd inactief is, wordt de geselecteerde functie automatisch geactiveerd. Dat is
de BEGIN-functie. De beginfunctie zorgt mede voor continue en nauwkeurige bewaking,
waardoor wordt voorkomen dat de camera inactief wordt of gebeurtenissen mist.

6.12.5

6.12.6
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BEGIN INSTELLEN

Beginfunctie Uit

Selecteer modus Preset

Vooraf ingesteld punt 01

Return-tijd 005 sec.

Start Enter
(Invoeren)

Verlaten JA

Beginfunctie
U kunt de beginfunctie in- of uitschakelen. Gebruik pijltoetsen LINKS/RECHTS om de instelling
te wijzigen.

Selecteer modus
Selecteer een van de modi die de camera moet uitvoeren wanneer de BEGIN-functie is
ingeschakeld en de RETURN-TIJD is verstreken. De opties zijn <PRESET>, <PRESET TOUR>,
<AUTOPAN> en <TOUR>. Gebruik de pijltoetsen LINKS/RECHTS om de instelling te wijzigen.
De menu-items hieronder worden in samenhang met de selectie gewijzigd.

Vooraf ingesteld punt
Selecteer een vooraf ingestelde punt waarnaar de dome moet bewegen nadat de Return-
tijdfunctie (later vermeld) is geactiveerd. Vooraf ingestelde punten moeten worden ingesteld
in het instelmenu PRESETS of via het toetsenbord.

Preset tour
Selecteer een Preset Tour-lijn die de camera moet uitvoeren nadat de Return-tijdfunctie is
geactiveerd. Preset Tour-lijnen moeten vooraf worden gedefinieerd in het instelmenu PRESET
TOUR of via het toetsenbord.

AutoPan
Selecteer een AutoPan-lijn die de camera moet uitvoeren nadat de Return-tijdfunctie is
geactiveerd. AutoPan-lijnen moeten vooraf worden gedefinieerd in het instelmenu AUTOPAN of
via het toetsenbord.

Tour
Selecteer een tourlijn die de camera moet uitvoeren nadat de Return-tijdfunctie is geactiveerd.
Tourlijnen moeten vooraf worden gedefinieerd in het instelmenu TOUR of via het toetsenbord.

Return-tijd
De camera begint met de RETURN-TIJD af te tellen wanneer de dome inactief wordt en voert
vervolgens de functie SELECTEER MODUS uit wanneer de Return-tijd is verstreken. De
RETURN-TIJD varieert van 5 tot 99 seconden of 2, 3, 4 of 5 minuten.

Start
Als de beginfunctie is ingeschakeld, selecteert u deze parameter om de BEGINfunctie uit te
voeren.

Tijdschema
U kunt de functie Tijdschema gebruiken om vooraf ingestelde punten of functies te
programmeren (Preset Tour/Auto Pan/Tour) zodat deze op een specifiek tijdstip automatisch
worden uitgevoerd.
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TIJDSCHEMA

Knop Uit

punt 01

Uur 00

Minuut 00

Modus Geen

Geen actie Geen

Schema resetten Ja

Verlaten JA

Knop
Selecteer <AAN> om de functie Tijdschema in te schakelen of <UIT> om deze uit te schakelen.

Punt
U kunt 32 sets schemapunten rangschikken. Aan elke set schemapunten kan één soort
tijdschema worden toegewezen.

Uur/Minuut
Deze items zijn voor het instellen van de tijd voor het uitvoeren van elk schemapunt.

Modus
Deze wordt gebruikt voor het instellen van de functie Tijdschema van het geselecteerde
schemapunt. De opties zijn als volgt. Voor andere opties dan <GEEN> is verdere instelling van
<MODUSLIJN> vereist.
– Geen

Voor het schemapunt worden geen acties uitgevoerd.
– Preset

U kunt <PRESET > selecteren als een actie die moet worden uitgevoerd in een
schemapunt.

– Preset tour
U kunt <PRESET TOUR> selecteren als een actie die moet worden uitgevoerd in een
schemapunt.

– Auto Draaien
U kunt <AUTOPAN-LIJN> selecteren als een actie die moet worden uitgevoerd in een
schemapunt.

– Tour
U kunt <TOUR-LIJN> selecteren als een actie die moet worden uitgevoerd in een
schemapunt.

– Nachtmodus
Als <NACHTMODUS> is geselecteerd, wordt voor een schemapunt de functie Nachtmodus
geactiveerd.

– Registratie
U kunt <BEWEGINGSDETECTIE> selecteren als een actie die moet worden uitgevoerd in
een schemapunt.

Modus Lijn
Na het selecteren van een schemafunctie voor MODUS kunt u geven de MODUSLIJN van de
geselecteerde functie Tijdschema opgeven. De opties voor MODUSLIJN variëren naar gelang
de verschillende tijdschemafuncties.
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Schema resetten
Met dit item kunt u de volledige schema-instelling resetten.

Diverse Functie
Hier kunt u diverse functies instellen.

DIV. FUNCTIE

Hoekaanpassing Enter (Invoeren)

PT-positie Enter (Invoeren)

Snelheid door
zoom

Uit

Automatische kali. Uit

Verlaten JA

Hoekaanpassing
U kunt het bereik van de kantelbeweging aanpassen door de hoeken te definiëren waartussen
de camera kantelt. De minimumbereik is van -10° tot 10°. Het maximumbereik is van 80° tot
100°. De standaard kantelhoek is 90°.

PT-positie
PT positie kan de weergave van de draai-/kantelpositie van de camera op het scherm instellen.
Zie de sectie Monitorweergave, Pagina 35 voor de weergavelocatie.
– PT weergeven

Stel dit item in op <AAN> om de weergave van de draai-/kantelpositie op het scherm in te
schakelen. De weergave-indeling is "XX YYY/YY".

– Zero Pan instellen
Met de functie <ZERO PAN INSTELLEN> kunt u het noorden instellen als coördinaat nul.
Het display toont acht verschillende richtingen inclusief N, O, Z, W, NO, ZO, ZW en ZN,
afhankelijk van de richting die zich het dichtst bij de camera bevindt. Het PANbereik
varieert van 0° tot 359°, het kantelbereik van 10° tot -90°. Zodra de KANTELhoek kleiner
is dan -90°, wordt aan de PANhoek automatisch 180° toegevoegd.

Snelheid door zoom
Als dit item is ingesteld op <AAN> wordt de draai- en kantelsnelheid tijdens het zoomen
automatisch aangepast door een intern algoritme. De grotere zoomverhouding leidt tot de
laagste draaisnelheid.

Automatische kali. (Automatische kalibratie)
Elke camera heeft één controlepunt voor horizontale punten en één controlepunt voor
verticale infraroodstralen. Tijdens installatie of onderhoud kan de positie van de camera
worden verplaatst. Daarom wordt de relatieve afstand tussen het oorspronkelijke instelpunt
en het controlepunt gewijzigd. Als de functie Automatische kalibratie is ingeschakeld,
detecteert de camera dit automatisch en wordt het horizontale punt teruggezet naar de
oorspronkelijke positie.

Weergave-inst.
Het menu Weergave-instellingen is zoals hieronder aangegeven:

WEERGAVE-INSTELLINGEN

ID-WEERGAVE

NAAMWEERGAVE
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WEERGAVE-INSTELLINGEN

PRIVACYMASKERING

TIJDINSTELLING

BEWEGINGSDETECTIE

STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

EXIT (Afsluiten)

ID weergeven
U kunt bepalen of de camera-ID op het scherm wordt weergegeven ter identificatie van de
camera.
Selecteer <AAN> om de weergave van het ID-adres van de camera op het scherm in te
schakelen. Selecteer anders <UIT> om het ID-adres van de camera te verbergen.

Naamweergave
U kunt ervoor kiezen om de vooraf gedefinieerde namen van de geselecteerde posities op het
scherm weer te geven.

NAAMWEERGAVE

Naamweergave Uit

Naam instellen 01

Verlaten JA

Naamweergave
Selecteer <AAN> om de namen weer te geven wanneer de camera opnamen maakt in
gekantelde posities. Selecteer <UIT> om de titels te verbergen, ook al deze vooraf
gedefinieerd.

Naam instellen
Er kunnen maximaal 16 scènenamen worden ingesteld met maximaal 20 tekens voor elke
naam. Volg onderstaande stappen voor het instellen van een cameranaam.
1. Beweeg de camera naar een positie waar u daarvoor een naam wilt instellen.
2. Open de OSD en ga naar <WEERGAVE-INSTELLINGEN> → <NAAMWEERGAVE> →<NAAM

INSTELLEN>.
3. Selecteer een getal voor de positie.
4. Druk op de toets <CAMERAMENU> op het toetsenbord om toegang te krijgen tot de

bewerkingspagina.

6.13.1

6.13.2
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5. Kies een teken met de richtingtoetsen en druk vervolgens op de toets <CAMERAMENU>
om het in te voeren. Bijvoorbeeld: <A> <CAMERAMENU>, <B> <CAMERAMENU>, <C>
<CAMERAMENU>. De naam is ABC.

6. U kunt invoertekens verwijderen door de cursor naar <LINKS> of <RECHTS> te
verplaatsen en op <CAMERAMENU> te drukken om een teken in het invoerveld te
selecteren. Verplaats de cursor vervolgens naar <VERWIJDEREN> en druk op
<CAMERAMENU> om het geselecteerde teken te wissen.

7. Als de instelling is voltooid, verplaatst u de cursor naar <OPSLAAN> en drukt u op
<CAMERAMENU> om op te slaan.

Privacymaskering
De functie Privacymaskering is bedoeld om opdringerige bewaking te voorkomen. U kunt de
camerapositie aanpassen met de joystick en de grootte en het gebied van het privacymasker
aanpassen met de richtingtoetsen. Bij het instellen van een masker is het het beste dit
minimaal twee keer zo groot (hoogte en breedte) in te stellen als het gemaskeerde object. De
camera beschouwt het midden van de geselecteerde weergave als uitgangspunt en de joystick
wordt vergrendeld wanneer het menu <MASKERING INSTELLEN> wordt geopend.

Aanwijzing!

De functies voor het draaien en omkeren van beelden worden automatisch uitgeschakeld

wanneer de Privacymaskering is ingeschakeld. Zie het gedeelte Systeemconfiguratie, Pagina

60.

Het beschikbare gebied voor het instellen van een privacymasker is beperkt binnen een
kantelhoek van 70°. In één scène kunnen maximaal 20 maskers worden weergegeven.
Wanneer de functie Bewegingsdetectie is ingeschakeld, kunnen slechts 16 maskerzones
worden weergegeven.

PRIVACYMASKERING

Privacyschakelaar Uit

Transparantie Uit

Kleur Zwart

Maskering instellen 01

Maskering wissen 01

Verlaten JA
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Privacyschakelaar
U kunt de functie Privacymaskering via dit item in- of uitschakelen. Stel dit item in op <AAN>
voordat u gemaskeerde zones configureert.

Transparantie
De privacymaskers kunnen worden ingesteld als transparant. Selecteer <AAN> om
transparante maskers weer te geven.

Kleur
Via dit item kunnen de kleuren van privacymaskers worden ingesteld. De beschikbare kleuren
zijn zwart, wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel en magenta.

Maskering instellen
Gebruik het besturingsapparaat om de camera te verplaatsen naar het gebied waarin u een
masker wilt instellen. Druk op <CAMERAMENU> om het menu MASKER INSTELLEN te openen.
De camera onthoudt de huidige positie als een positie van een privacymasker.

MASKERING INSTELLEN

Center Enter (Invoeren)

Grootte Enter (Invoeren)

Afsluiten + Opslaan JA

– Center
Het originele midden van een gemaskeerde zone is het midden van een scherm. Het is
mogelijk een gemaskeerde zone te verplaatsen naar andere posities door deze aan te
passen met de pijltoetsen LINKS/RECHTS. De camera beweegt naar rechts of naar de
desbetreffende richting overeenkomstig de bediening.

– Grootte
U kunt de horizontale/verticale grootte van een privacymasker aanpassen via dit item. Het
geselecteerde masker wordt verwijderd door het H-formaat en V-formaat in te stellen op
0.

Maskering wissen
Met dit item kunt u een vooraf ingestelde gemaskeerde zone verwijderen. Selecteer een
gemaskeerde doelzone en druk op <CAMERAMENU> om de verwijdering te bevestigen.

Tijdinstelling
De functie Tijdinstelling wordt gebruikt om de tijdgerelateerde parameters van de camera in te
stellen. Het menu is als volgt:

TIJDINSTELLING

Tijdweergave Uit

Jaar instellen 2012

Maand instellen 09

Dag instellen 01

Uur instellen 00

Minuut instellen 00

Afsluiten + Opslaan JA

6.13.4
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Tijdweergave
Selecteer <AAN> om de tijdinformatie weer te geven op het scherm, of selecteer <UIT> om
deze functie uit te schakelen.

Jaar/Maand/Dag instellen
Deze items zijn bestemd voor het instellen van het systeemdatum.

Uur/Minuut instellen
Deze items zijn bestemd voor het instellen van het systeemtijd.

Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie bestaat uit algoritmen die bewegingen of veranderingen detecteren om te
bepalen of die bewegingen of veranderingen duiden op mogelijke bedreigingen. Deze
algoritmen werken door elke pixel van de video te onderzoeken en alle pixelveranderingen
samen te brengen. Als er in één gebied veel pixels veranderen en dat gebied in een bepaalde
richting beweegt, ziet de software dit als een beweging. Afhankelijk van het beleid en de
waarschuwingen die u hebt ingesteld, wordt u op de hoogte gebracht van deze beweging of
kan de software automatisch andere acties ondernemen, zoals bewegingsregistratie waarmee
de beweging wordt gevolgd totdat deze niet meer wordt waargenomen.

Bewegingsdetectie

Bewegingsdetectie Op

Blokgestuurde
bewegingsdetectie

Uit

Begrenzend kader Uit

Drempel 16

Verlaten JA

Bewegingsdetectie
Zet de functie Beeldanalyse <AAN> of <UIT> om het volgen van bewegingen te starten of te
stoppen.

Blokgestuurde bewegingsdetectie
U kunt Blokgestuurde bewegingsdetectie instellen op <AAN> of <UIT> als Bewegingsdetectie is
geactiveerd. Als Blokgestuurde bewegingsdetectie is ingeschakeld, worden de beelden met de
gedetecteerde beweging gemarkeerd met verschillende witte bewegingsblokken.

Begrenzend kader
U kunt Begrenzend kader instellen op <AAN> of <UIT> als Bewegingsdetectie is geactiveerd.
Wanneer het begrenzend kader is ingeschakeld, worden de beelden met de gedetecteerde
beweging gemarkeerd met een groot, paars begrenzend kader. De grootte van het kader is
afhankelijk van het grootste bereik van het bewegende object.

Drempel
De drempel is instelbaar van <1> tot <255>. Hoe kleiner de waarde, hoe gevoeliger de detectie
met Video Analytics is. Zo geeft 1 de hoogste gevoeligheid en 255 is de laagste gevoeligheid.

Alarminstellingen
Het menu Alarminstellingen is zoals hieronder aangegeven:

ALARMINSTELLINGEN

ALARM INSTELLEN

ALARMDETECTIE

6.13.5
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ALARMINSTELLINGEN

STANDAARDWAARDEN
HERSTELLEN

EXIT (Afsluiten)

Alarm instellen
De camera kan worden verbonden met vier sets alarminvoerapparaten en twee sets
alarmuitvoerapparaten (N.O. of N.C.). Met deze functie kan de camera samen met het
alarmsysteem gebeurtenissen vastleggen op video. Raadpleeg het gedeelte Installatie en/of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor informatie over bekabeling. Instelbare
alarmparameters zijn zoals hieronder weergegeven:

ALARM INSTELLEN

Pin-code alarm 01

Alarmschakelaar UIT

Alarmtype NEE

Alarmactie Preset

Vooraf ingesteld punt 01

Waarnemingstijd 003 sec.

Alarmprioriteit 1

Alarmuitgang 1+2

Verlaten Ja

Pin-code alarm
De camera ondersteunt maximaal vier sets alarmingangen. Selecteer het pin-nummer van een
alarmingang om de bijbehorende parameters in te stellen. Voor pin-definities van de
alarmconnector, zie Alarm Type.

Aanwijzing!

Als tegelijkertijd twee of meer alarmpinnen worden geactiveerd en hun

alarmprioriteitnummers hetzelfde zijn, krijgt de alarm-pin met het lagere nummer een hogere

verwerkingsprioriteit. Als alarm-1 en Alarm-3 bijvoorbeeld tegelijkertijd worden geactiveerd,

wordt in feite alleen Alarm-1 verwerkt.

Alarmschakelaar
Met deze optie kunt u de geselecteerde alarm-pin inschakelen (AAN) of uitschakelen (UIT).

Alarmtype
Er zijn twee verschillende alarmtypen: Normally Open (maakcontact) en Normally Closed
(verbreekcontact), die hieronder worden geïllustreerd. Selecteer een alarmtype dat
overeenkomt met de alarmtoepassing.

6.14.1
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Afbeelding 6.1: Alarmtype

1 Maakcontact

2 Verbreekcontact

3 Alarm

Alarmactie
Tot de alarmacties behoren de functies PRESET, PRESET TOUR, AUTOPAN en TOUR. Selecteer
een van deze modi zodat de actie wordt uitgevoerd wanneer de geselecteerde alarmpin wordt
geactiveerd. De hieronder genoemde items worden gewijzigd in overeenstemming met het
geselecteerde alarm actie. Wanneer een alarm wordt geactiveerd, wordt in de
rechterbovenhoek van het scherm bovendien een knipperende waarschuwing "ALARM"
weergegeven.

Aanwijzing!

Wanneer de alarmconditie (instelling waarnemingstijd: 1 tot 127 seconden/ALTIJD) wordt

vrijgegeven, zal de camera terugkeren naar de vorige status voordat het alarm werd

geactiveerd.

Vooraf ingesteld punt
Selecteer een vooraf ingestelde punt waar de camera naar toe moet gaan wanneer de
alarmpin wordt geactiveerd. Vooraf ingestelde punten moeten worden ingesteld in het
instelmenu PRESETS of via het toetsenbord.
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Preset tour
Selecteer een vooraf ingestelde tourlijn die de camera moet uitvoeren wanneer de alarmpin
wordt geactiveerd. Preset Tour-lijnen moeten vooraf worden gedefinieerd in het instelmenu
PRESET TOUR of via het toetsenbord.

AutoPan
Selecteer een AutoPan-lijn die de camera moet uitvoeren wanneer de alarmpin wordt
geactiveerd. AutoPan-lijnen moeten vooraf worden gedefinieerd in het instelmenu AUTOPAN of
via het toetsenbord.

Tour
Selecteer een tourlijn die de camera moet uitvoeren wanneer de alarmpin wordt geactiveerd.
Tourlijnen moeten vooraf worden gedefinieerd in het instelmenu TOUR of via het toetsenbord.

Waarnemingstijd
De waarnemingstijd is de tijdsduur voor het uitvoeren van de alarmactie. Als de modus
PRESET is geselecteerd, gaat de camera naar de vooraf ingestelde positie en blijft daar
gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd (1 ~ 127 seconden/Altijd) wanneer de
alarmpin is geactiveerd, totdat de alarmconditie wordt vrijgegeven of tot u de joystick draait
om de status van de camera te wijzigen.
Als een van de andere modi (PRESET TOUR/AUTOPAN/TOUR) is geselecteerd, blijft de camera
blijft de geselecteerde modus (WAARNEMINGSTIJD: ALTIJD) uitvoeren totdat de alarmconditie
wordt vrijgegeven u de joystick draait om de status van de camera te wijzigen.

Aanwijzing!

De waarnemingstijd is alleen instelbaar als PRESET is geselecteerd als alarmactie. Wanneer

de waarnemingstijd om is, keert de camera terug naar de geactiveerde positie en wordt de

status van de alarmpin opnieuw gecontroleerd.

Alarmprioriteit
Stel voor elk alarmpin een alarmprioriteit in van <1> tot <4>. Als twee of meer alarmen
tegelijkertijd worden geactiveerd, heeft het lagere alarmprioriteitsnummer een hogere
verwerkingsprioriteit. De standaard alarmprioriteit is <1>.

Alarmuitgang
Er zijn twee beschikbaar alarmuitgangen voor de camera. U kunt <1>, <2>, <1+2> of <UIT>
instellen om de alarmuitvoerapparaten te activeren als het pinalarm wordt geactiveerd.

Alarmdetectie
Wanneer de functie Alarmdetectie wordt geactiveerd, detecteert de camera bewegingen
binnen een vooraf gedefinieerd bewakingsgebied en stuurt deze automatisch alarmsignalen als
een beweging wordt gedetecteerd. In de linkerbovenhoek van het scherm wordt de
knipperende waarschuwing "BEWEGING" weergegeven.

ALARMDETECTIE

Bewegingsdetectie Uit

Blokkeringsmodus Uit

Kader instellen 01

Kader uitschakelen 01

Drempel 014

Verlaten Ja
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Bewegingsdetectie
Dit item wordt gebruikt om de functie bewegingsdetectie in- (AAN) of uit te schakelen (UIT).
De functie Bewegingsdetectie zorgt ervoor dat de camera controleert op verdachte beweging
en een alarm activeert wanneer het bewegingsvolume in het detectiegebied de opgegeven
drempelwaarde voor de gevoeligheid overschrijdt.

Blokkeringsmodus
Selecteer <AAN> om het markeren van gedetecteerde bewegingen in het bewakingsgebied in
te schakelen. Selecteer <UIT> om het markeren van gedetecteerde bewegingen uit te
schakelen.

Kader instellen
U kunt specifieke gebieden definiëren als doelzones voor bewegingsdetectie. Raadpleeg de
instructies om voor elke bewegingsdetectiezone (zogenoemde "kaders") parameters te
configureren. In totaal kunnen er vier kaders kan worden ingesteld. Selecteer het nummer van
het kader met behulp van de pijltoetsen LINKS/RECHTS en druk op de toets <CAMERAMENU>
om het submenu KADER INSTELLEN te openen.

KADER INSTELLEN

Left Limit L/R

Bovenste limiet Omh./Oml.

H-formaat +/-

V-formaat +/-

Modus Preset

Preset 001

Waarnemingstijd 003 sec.

Verlaten Ja

– Left Limit
Verplaats het kader naar links/rechts met behulp van de pijltoetsen LINKS/RECHTS.

– Bovenste limiet
Verschuif het kader omhoog/omlaag met behulp van de pijltoetsen LINKS/RECHTS.

– H/V-formaat
Pas de grootte van het kader aan door de waarde voor de horizontale/verticale maat te
wijzigen met behulp van de pijltoetsen LINKS/RECHTS.

– Modus
Wijs een triggeractie voor het bewegingsdetectiekader toe. Opties zijn PRESET, PRESET
TOUR, AUTOPAN en TOUR. Als binnen het kader beweging wordt gedetecteerd, voert de
camera de geselecteerde triggeractie uit.

– Modus Lijn
Na het selecteren van een triggeractie voor de MODUS kunt u de MODUSLIJN van de
geselecteerde triggeractie opgeven. De opties voor MODUSLIJN variëren naar gelang de
verschillende triggeracties.

– Waarnemingstijd
De waarnemingstijd is de tijdsduur voor het uitvoeren van de geselecteerde triggeractie.
Als de modus PRESET is geselecteerd, gaat de camera naar de vooraf ingestelde positie
en blijft daar gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd (1 tot 127 seconden/
Altijd) wanneer beweging wordt gedetecteerd, totdat de alarmconditie wordt vrijgegeven
of tot u de joystick draait om de status van de camera te wijzigen.
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Als een andere modus (PRESET TOUR/AUTOPAN/TOUR) is geselecteerd, blijft de camera
blijft de geselecteerde modus (WAARNEMINGSTIJD: ALTIJD) uitvoeren totdat de
alarmconditie wordt vrijgegeven u de joystick draait om de status van de camera te
wijzigen.

Aanwijzing!

De waarnemingstijd is alleen instelbaar als PRESET is geselecteerd als alarmactie. Wanneer

de waarnemingstijd om is, keert de camera terug naar de geactiveerde positie en wordt de

status van de alarmpin opnieuw gecontroleerd.

Kader uitschakelen
Selecteer een kader dat u wilt annuleren en druk op <CAMERAMENU>. Het geselecteerde
kader wordt verwijderd.

Drempel
De drempel is instelbaar van <1> tot <255>. Hoe kleiner de waarde, hoe gevoeliger de detectie
met Video Analytics is. Zo geeft 1 de hoogste gevoeligheid en 255 is de laagste gevoeligheid.

Taal
Selecteer de taal waarin u de OSD wilt lezen.
EN - Engels
DE - Duits
FR - Frans
ES - Spaans
NL - Nederlands
IT - Italiaans
PL - Pools
PT - Portugees
RU - Russisch
ZH - Vereenvoudigd Chinees

Installatieprogramma instellen
Het menu Installatieprogramma instellen is zoals hieronder aangegeven.

INSTALLATIEPROGRAMMA INSTELLEN

SYSTEEMCONFIGURATIE

CAMERA ID INSTELLEN

EXIT (Afsluiten)

Systeemconfiguratie
In de Systeemconfiguratie kunnen installateurs de systeemparameters instellen. Deze zijn als
volgt.

SYSTEEMCONFIGURATIE

Systeemreset Enter
(Invoeren)

Wachtwoord Uit

Beeld omkeren Uit
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SYSTEEMCONFIGURATIE

Flip Enter
(Invoeren)

OSD automatisch
sluiten

20 sec.

Verlaten JA

Systeemreset
Vanuit dit submenu kunnen twee soorten systeemreset worden geïmplementeerd.
– Systeemreset

Selecteer deze functie om het systeem opnieuw op te starten. Druk op <CAMERAMENU>
en de herstart van het systeem wordt gestart.

– Camera initialiseren
Met deze functie kunnen gebruikers de camera te herstellen naar de fabrieksinstellingen.
Druk op <CAMERAMENU> en de camera begint met het ophalen van de standaard
fabrieksinstellingen.

Wachtwoord
In dit menu kunt u het wachtwoord voor OSD-besturing instellen. Zodra u in deze functie is
geactiveerd, moet u elke keer dat u het OSD-menu opent het wachtwoord invoeren. Het menu
Wachtwoorden instellen wordt weergegeven zoals hieronder.

De procedure voor het instellen van een wachtwoord is als volgt.
1. Kies een cijfer met de richtingtoetsen en druk vervolgens op de toets <CAMERAMENU>

om het in te voeren. Bijvoorbeeld: <0> <CAMERAMENU>, <1> <CAMERAMENU>, <2>
<CAMERAMENU>, <3> <CAMERAMENU>. Het wachtwoord wordt 0123.

2. Voer op de tweede regel opnieuw het wachtwoord in om de instelling te bevestigen.
3. Verplaats de cursor naar <OPSLAAN> en druk op <CAMERAMENU> om de instelling op te

slaan.
4. Verplaats de cursor naar <AFSLUITEN> en druk op <CAMERAMENU> de pagina voor het

instellen van wachtwoorden af te sluiten.
Als de functie OSD-wachtwoord al is ingeschakeld, wordt het bericht met de
wachtwoordaanvraag weergegeven wanneer u op de toets <CAMERAMENU> drukt om het
OSD-menu te openen. Voer het wachtwoord in om het OSD-hoofdmenu te openen.
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Aanwijzing!

Als het de eerste keer is dat u de functie Wachtwoord activeert, voert u het

masterwachtwoord (9527) in om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Beeld omkeren
Hiermee schakelt u de beeldrotatiefunctie in.
U kunt <AAN> selecteren om het weergegeven beeld verticaal en horizontaal om te keren (zie
de afbeeldingen hieronder). Gelegenheden om de functie te gebruiken zijn onder meer
conferenties, demonstraties, testen, enz. De standaardinstelling is <UIT>.
Toepassing: U kunt de weergegeven beelden, zoals hieronder, bijvoorbeeld zien wanneer een
dome tijdens een conferentie op een bureau wordt geplaatst.

Beeld omkeren UIT Beeld omkeren AAN

 

Aanwijzing!

Wanneer de functie Beeld omkeren is ingeschakeld, wordt de functie Privacymaskering

automatisch uitgeschakeld. Zie het gedeelte Image Inverse Off.

Flip
Deze functie zorgt ervoor dat de camera een object continu volgt wanneer het door het
gezichtsveld van de camera beweegt. Opties in dit menu zijn BEELD (digitale flip) of M.E.
(Mechanisch omdraaien).
– Beeld

BEELD staat voor digitale IMAGE FLIP. Hiermee kunt u objecten naadloos blijven volgen.
In deze modus treedt bijna geen vertraging op in vergelijking met de modus M.E. .
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Aanwijzing!

Wanneer de functie Image Flip wordt ingeschakeld, wordt de functie Privacymaskering

automatisch uitgeschakeld wordt op het scherm "MASKER WORDT UITGESCHAKELD"

weergegeven. Zie het gedeelte Image Inverse Off.

– M.E. (Mechanisch omdraaien)
M.E. is een standaard mechanische bewerking. Wanneer de camera naar de maximale
hoek kantelt, pant deze 180° en blijft hij kantelen om objecten te blijven volgen.

Aanwijzing!

De instelling Flip kan alleen handmatig worden bediend. Als een Preset of een punt voor een

andere functie (bijvoorbeeld een Preset Tour) in die positie wordt ingesteld, kan die alleen

worden bereikt via de FLIP-beweging; de positie wordt onbereikbaar wanneer het FLIP-

functie is uitgeschakeld.

– Uit
Selecteer deze optie om de FLIP-functie uit te schakelen.

Aanwijzing!

Zie het gedeelte Hoekaanpassing voor het instellen van het hoekbereik of de kantelbeweging

om de camera binnen een specifieke bereik (-10° tot 100°) te kantelen. De camera kantelen

anders 90° volgens de standaardinstelling.

OSD automatisch sluiten
Bepaalt hoe lang het OSD-menu op het scherm wordt weergegeven, in seconden: 10, 15, 20,
25, 30, 60, 90 en 120. 
Schakel deze optie in op <UIT> als u het OSD-menu op het scherm wilt houden zonder
automatisch afsluiten.

Camera-instelling
In Camera-ID instellen kunnen installateurs parameters instellen die verband houden met de
camera-ID. De opties zijn als volgt.

CAMERA-INSTELLINGEN

ID instellen  

Informatie over ID.  

Herstel STD Inst.  

Verlaten JA

 

ID instellen
Hiermee stelt u de camera-ID in.

ID INSTELLEN

Instellingstype OSD

ID-nummer. 001

Naam instellen Enter (Invoeren)

Protocol OSRD
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ID INSTELLEN

Baudrate 9600 BPS

Verlaten JA

– Instellingstype
Selecteer het instellingstype voor de camera-ID. Opties zijn: OSD (voor het instellen van
de ID met de OSD), 
HW (voor het instellen van de ID met behulp van de DIP-switch).
Stel de OSD in als de eerste prioriteit. Als installateurs de camera-ID instellen met behulp
van de DIP-switch, moeten zij alsnog het OSD-menu openen en "HW" (hardware instellen)
selecteer voordat de DIP-switch werkt. Als installateurs "HW" (hardware instellen) niet
selecteren, gebruikt de camera automatisch de OSD-instelling.

– ID-nummer
Selecteer het ID-nummer. De standaardinstelling is 001.

– Naam instellen
Stel de naam van de camera in.

– Protocol
Selecteer OSRD, Pelco D, Pelco P.

– Baudrate
Selecteer de juiste baudrate: 2400, 4800 en 9600

Informatie over ID.
Geeft informatie over camera-ID, ID-nummer, titel, protocol en baudrate.

Informatie over ID.

ID-nummer 001

Titel ABC

Protocol OSRD

Baudrate 9600 BPS

Verlaten JA
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Bediening
In de volgende tabellen staat algemene Aux-opdrachten (sneltoetsen) voor het Bosch-protocol
en Pelco-protocol.

Sneltoetsen, Bosch-protocol

Vooraf ingestelde
opdracht/functie

Toets Beschrijving Voorbeeld

AutoPan zonder
beperkingen - 360°
draaien

On/Off AutoPan - 360° draaien ON+1+Enter

AutoPan starten
tussen
grenswaarden

On/Off AutoPan starten tussen grenswaarden ON+2+Enter

Menu AutoPan On Menu AutoPan wordt geopend ON+5+Enter

Preset Tour 1 On/Off Preset Tour 1 activeren of deactiveren ON+8+Enter

Preset Tour 2 On/Off Preset Tour 2 activeren of deactiveren ON+7+Enter

Tegenlichtcomp. On/Off Tegenlichtcompensatie (BLC) ON+20+Enter

WB Inst. On/Off Menu Wit Balans openen ON+35+Enter

Standaardwaarde
camera hersteld

On Hiermee kunt u alleen de instellingen voor
de camerablokkering herstellen, niet voor
alle PTZ- of functies van andere eenheden

ON+40+Enter

Hoofdmenu On Opent het installatiehoofdmenu. ON+46+Enter

Tour 1 On/Off A afspelen (continu) ON+50+Enter

Tour 1 On/Off A afspelen (eenmalig) ON+51+Enter

Tour 2 On/Off B afspelen (continu) ON+52+Enter

Tour 2 On/Off B afspelen (eenmalig) ON+53+Enter

Menu Alarm On Opent het menu Alarm ON+64+Enter

Alarmactie gestopt Off Alarmen bevestigen en Alarmen uitschakelen ON+65+Enter

SW-versie
Weergegeven

On Geeft nr. softwareversie weer ON+66+Enter

Digitale zoom On/Off Wijzigingen in digitale zoom-modus ON+80+Enter

Privacy Masking On/Off Menu Privacymaskering openen ON+87+Enter

Tour 1 On/Off Tour A opnemen: hiermee opent u het menu
Tour Inst. om Tour 1 in te stellen

ON+100+Enter

Tour 2 On/Off Tour B opnemen: hiermee opent u het menu
Tour Inst. om Tour 2 in te stellen

ON+101+Enter

Preset 1 tot 99 Set Preset 1 tot 99 instellen Set
+1~99+Enter
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Vooraf ingestelde
opdracht/functie

Toets Beschrijving Voorbeeld

Preset 1 tot 99 Shot Preset 1 tot 99 uitvoeren Shot
+1~99+Enter

Kalibratie uitvoeren Set Beginpositie instellen/opnieuw kalibreren Set+110+Enter

Herstelt alle
instellingen

Set Herstelt voor alle instellingen de
standaardwaarden en
verwijdert alle gebruikersspecifieke
instellingen

Set+899+Enter

Linkergrenswaarde
AutoPan 
( = handmatige
preset)

Set Linkergrenswaarde AutoPan opslaan Set+101+Enter

Rechtergrenswaarde
AutoPan 
( = handmatige
preset)

Set Rechtergrenswaarde AutoPan opslaan Set+102+Enter
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Sneltoetsen, Pelco-protocol

Preset Toets Preset
Nummer

Bediening Voorbeeld

Preset Preset 1-59,101-140 Nr. + Preset 1+ Preset

Vooraf ingestelde
snelkoppeling opslaan

*Preset 1-59,101-140 * *

Scannen instellen Preset 60 Nr. + Preset 60+Preset

Scannen instellen Preset/Scan 61-68 Nr. + Preset 61+Preset
1+Scan

Instellen Preset Tour Preset 70 Nr. + Preset 70+Preset

Preset tour nr. 1 uitvoeren Preset/Tour 71 Nr. + Preset 71+Preset

Preset tour nr. 2 uitvoeren Preset/Tour 72 Nr. + Preset 72+Preset

Preset tour nr. 3 uitvoeren Preset/Tour 73 Nr. + Preset 73+Preset

Preset tour nr. 4 uitvoeren Preset/Tour 74 Nr. + Preset 74+Preset

Preset tour nr. 5 uitvoeren Preset/Tour 75 Nr. + Preset 75+Preset

Preset tour nr. 6 uitvoeren Preset/Tour 76 Nr. + Preset 76+Preset

Preset tour nr. 7 uitvoeren Preset/Tour 77 Nr. + Preset 77+Preset

Preset tour nr. 8 uitvoeren Preset/Tour 78 Nr. + Preset 78+Preset

Tour-instelling Preset 80 Nr. + Preset 80+Preset

Tour nr. 1 uitvoeren Preset/Pattern 81 Nr. + Preset 81+Preset
1+ Pattern

Tour nr. 2 uitvoeren Preset/Pattern 82 Nr. + Preset 82+Preset

Tour nr. 3 uitvoeren Preset/Pattern 83 Nr. + Preset 83+Preset

Tour nr. 4 uitvoeren Preset/Pattern 84 Nr. + Preset 84 +Preset

Tour nr. 5 uitvoeren Preset/Pattern 85 Nr. + Preset 85+Preset

Tour nr. 6 uitvoeren Preset/Pattern 86 Nr. + Preset 86+Preset

Tour nr. 7 uitvoeren Preset/Pattern 87 Nr. + Preset 87+Preset

Tour nr. 8 uitvoeren Preset/Pattern 88 Nr. + Preset 88+Preset

Toets ENT Preset 90 Nr. + Preset 90+Preset

BEGIN uitvoeren Preset 91 Nr. + Preset 91+Preset

Linkergrenswaarde AutoPan 1
instellen

Preset 92 Nr. + Preset 92+Preset

Rechtergrenswaarde AutoPan
1 instellen

Preset 93 Nr. + Preset 93+Preset

Toets ENT2 Preset 94 Nr. + Preset 94+Preset
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Preset Toets Preset
Nummer

Bediening Voorbeeld

Toets MENU/OSD-menu
openen

Preset/**Menu 95 Nr. + Preset 95+Preset

Uitvoeren van AutoPan
uitschakelen

Preset 96 Nr. + Preset 96+Preset

D.zoom (wisselen) Preset 97 Nr. + Preset 97+Preset

AutoPan nr. 1 uitvoeren Preset 99 Nr. + Preset 99+Preset
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Probleemoplossing
Als er zich problemen voordoen, controleert u de installatie van de camera aan de hand van de
instructies in deze handleiding. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie.

Probleem Oplossing

Geen video op het
scherm.

- Controleer of de voeding is aangesloten op alle componenten van
het systeem.
- Controleer of de printer is ingeschakeld.
- Controleer de status van kabels of de aansluiting van de kabels.

Slechte
videokwaliteit.

- Controleer de voedingsspanning (normaal 24 VAC) direct op de
camera.
- Controleer de camera-instellingen.
- Controleer de videokwaliteit direct op de camera met een
videomonitor.
- Controleer de kwaliteit en lengte van videokabels en mogelijke EMC-
storing.
- Controleer de kwaliteit van connectoren en mogelijke aanwezigheid
van vocht en corrosie.
- Als het objectief of venster van de dome vuil is, reinigt u dat met een
schone doek.

Camera werkt niet
goed (inclusief
verkeerde positie van
camera).

- Schakel de camera en voeding uit en weer in of reset de camera met
het configuratiemenu [Hoofd > Systeem > Start].
- Controleer de aansluiting van de voedingskabel en de status van de
camera.
- Initialiseer de camera [Hoofd > Systeem > Initialiseren].
- Controleer het nominale vermogen van de voeding.
- Meet het voltage bij de camera (aangezien er een spanningsverlaging
kan zijn vanwege de kabellengte). Het energieverbruik neemt toe
wanneer de camera beweegt (vooral op hoge snelheid) en wanneer de
verwarming is ingeschakeld. De spanning op de camera moet altijd 24
VAC (+/- 10%) zijn.

De communicatie
tussen besturing en
camera (via de
RS-485-kabel) werkt
niet goed.

- Controleer of de RS-485-kabel correct is aangesloten.
- Controleer de instelling voor ID/protocol/baudrate/afsluiting.

Ik wil de camera-ID
instellen via de DIP-
switch op de
achterkant van de
camera, maar de DIP-
switch is niet
ingeschakeld.

De waarde in de menu Instellingstype (Installatieprogramma instellen
> Instellen camera ID > Instellingstype) moet HW (hardware) zijn,
anders is de DIP-switch niet ingeschakeld.

Het oppervlak van de
domebehuizing is
heet.

- Controleer het spanningsniveau van de domecamera en de status
van de camera.
- Controleer of de camera is aangesloten op de juiste voeding.
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Probleem Oplossing

Het beeld op het
scherm knippert.

- Controleer of de camera direct op de zon of een fluorescerende
lamp is gericht. Verplaats de dome als dit het geval is. - Controleer op
er iets knippert op het scherm.

De camera beschikt
over 20 zones voor
privacymaskering
maar ik kan er maar
16 instellen.

Bewegingsdetectiefunctie is ingeschakeld. Wanneer deze functie is
ingeschakeld kunnen slechts 16 zones worden weergegeven.

Ik heb de functie
Image Flip ingesteld,
maar deze is
uitgeschakeld.

De functie Privacymaskering is ingeschakeld. Wanneer deze functie is
ingeschakeld, is de functie Image Flip uitgeschakeld. Beide functies
kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Ik heb de functie
Beeld omkeren
ingesteld, maar deze
is uitgeschakeld.

De functie Privacymaskering is ingeschakeld. Wanneer deze functie is
ingeschakeld, is de functie Beeld omkeren uitgeschakeld. Beide
functies kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Ik wil
Privacymaskering
gebruiken, maar deze
is uitgeschakeld.

Controleer of de functie Image Flip of Beeld omkeren is ingeschakeld.
Zodra een van deze functies is ingeschakeld, wordt Privacymaskering
automatisch uitgeschakeld.

Ik kan geen nieuw
wachtwoord
instellen.

Probeer de masterwachtwoord (9527) in te voeren alvorens een
nieuw wachtwoord in te stellen.

Ik kan geen tour
opnemen.

Controleer de grootte van de geheugenbuffer. Zodra de buffer de
100% bereikt, neemt de camera geen tour meer op. Maak de buffer
leeg om geheugenruimte te winnen.

De modus Auto
SensUp Max werkt
niet.

Controleer of de verbeteringsfunctie is ingeschakeld. Wanneer deze
functie is ingeschakeld, werkt Auto SensUp Max niet.

Ik heb de WDR-
functie ingesteld,
maar deze is
uitgeschakeld.

Controleer of de verbeteringsfunctie is ingeschakeld. Wanneer deze
functie is ingeschakeld, is de WDR-functie uitgeschakeld.

Digitale zoomfunctie
is beperkt.

Controleer of de verbeteringsfunctie is ingeschakeld. Wanneer deze
functie is ingeschakeld, is de digitale zoomfunctie beperkt.

Ik heb meerdere
alarmen ingesteld,
maar ik zie er slechts
één geactiveerd.

Controleer de prioriteitnummers van de alarmen. Als twee of meer
alarmpinnen met hetzelfde prioriteitnummer tegelijkertijd worden
geactiveerd, geeft het systeem een hogere prioriteit aan het alarm met
het laagste nummer en wordt alleen dat alarm afgehandeld.

70 nl | Probleemoplossing
AUTODOME 5000 analoge PTZ-

domecamera

2013.07 | 1.3 | Bedieningshandleiding Bosch Security Systems, Inc.



Technische gegevens
Afmetingen camera
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Afbeelding 9.1: Afmetingen AUTODOME 5000 binnenshuis/buitenshuis

1 Diameter zonder zonnekap (modellen voor gebruik binnenshuis)

2 Diameter met zonnekap (modellen voor gebruik buitenshuis)
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Bijlagen
De volgende tabellen bevatten een overzicht van de DIP-switchinstellingen voor de camera-
ID's.

ID-nummer SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

00 UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

01 AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

02 UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

03 AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

04 UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

05 AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

06 UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

07 AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT

08 UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

09 AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

10 UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

11 AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

12 UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

13 AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

14 UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

15 AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT UIT

16 UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

17 AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

18 UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

19 AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

20 UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

21 AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

22 UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

23 AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT UIT

24 UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

25 AAN UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

26 UIT AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

27 AAN AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

28 UIT UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

29 AAN UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

10
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ID-nummer SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

30 UIT AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

31 AAN AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT UIT

32 UIT UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

33 AAN UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

34 UIT AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

35 AAN AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

36 UIT UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

37 AAN UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

38 UIT AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

39 AAN AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT UIT

40 UIT UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

41 AAN UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

42 UIT AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

43 AAN AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

44 UIT UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

45 AAN UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

46 UIT AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

47 AAN AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT UIT

48 UIT UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

49 AAN UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

50 UIT AAN UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

51 AAN AAN UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

52 UIT UIT AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

53 AAN UIT AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

54 UIT AAN AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

55 AAN AAN AAN UIT AAN AAN UIT UIT UIT UIT

56 UIT UIT UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

57 AAN UIT UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

58 UIT AAN UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

59 AAN AAN UIT AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

60 UIT UIT AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

61 AAN UIT AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

62 UIT AAN AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT
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ID-nummer SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

63 AAN AAN AAN AAN AAN AAN UIT UIT UIT UIT

64 UIT UIT UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

65 AAN UIT UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

66 UIT AAN UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

67 AAN AAN UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

68 UIT UIT AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

69 AAN UIT AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

70 UIT AAN AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

71 AAN AAN AAN UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

72 UIT UIT UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

73 AAN UIT UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

74 UIT AAN UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

75 AAN AAN UIT AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

76 UIT UIT AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

77 AAN UIT AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

78 UIT AAN AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

79 AAN AAN AAN AAN UIT UIT AAN UIT UIT UIT

80 UIT UIT UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

81 AAN UIT UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

82 UIT AAN UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

83 AAN AAN UIT UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

84 UIT UIT AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

85 AAN UIT AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

86 UIT AAN AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

87 AAN AAN AAN UIT AAN UIT AAN UIT UIT UIT

88 UIT UIT UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

89 AAN UIT UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

90 UIT AAN UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

91 AAN AAN UIT AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

92 UIT UIT AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

93 AAN UIT AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

94 UIT AAN AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT

95 AAN AAN AAN AAN AAN UIT AAN UIT UIT UIT
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ID-nummer SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

96 UIT UIT UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT

97 AAN UIT UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT

98 UIT AAN UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT

99 AAN AAN UIT UIT UIT AAN AAN UIT UIT UIT

Tabel 10.1: Camera-ID instellen - Instellingen DIP-switch

 
 

Protocolnummer SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6

00 UIT UIT UIT UIT UIT UIT

01 AAN UIT UIT UIT UIT UIT

02 UIT AAN UIT UIT UIT UIT

04 UIT UIT AAN UIT UIT UIT

05 AAN UIT AAN UIT UIT UIT

06 UIT AAN AAN UIT UIT UIT

10 UIT AAN UIT AAN UIT UIT

Tabel 10.2: Protocol instellen - Instellingen DIP-switch
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