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1 Ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Oznaczenia modeli:
Przeczytać, przestrzegać i zachować instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować 
się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz 
w instrukcji obsługi.
1. Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki. Nie należy 

używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
2. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich 

jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również 
wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
4. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody lub narażać 

na działanie deszczu czy wilgoci. Na urządzenie nie wolno 
wylewać żadnych cieczy.

5. W celu zapewnienia ochrony przed wyładowaniami 
atmosferycznymi lub, jeśli urządzenie nie jest używane 
przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazda 
energetycznego.

6. Do regulacji wolno używać tylko elementów sterujących 
określonych w instrukcji obsługi.

7. Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy – 
grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

8. Kabel zasilający powinien być tak ułożony, aby nikt po nim 
nie chodził oraz, aby nie był przygniatany przez przedmioty 
stawiane obok lub na nim. Szczególną uwagę należy 
zwracać na kable w okolicach wtyczki oraz na miejsca, w 
których kable wychodzą z urządzenia.

9. Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła 
zasilania o parametrach podanych na tabliczce 
znamionowej.

10. Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy 
urządzenia. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu.
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11. Stosować wyłącznie części zamienne zalecane przez 
producenta.

12. Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać 
wyłącznie akcesoriów / części określonych przez 
producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą 
spowodować utratę gwarancji oraz prawa do eksploatacji 
produktu.

Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się pełna wersja 
instrukcji instalacji wraz z programem Adobe Acrobat Reader, 
przeznaczonym do jej przeglądania i drukowania. Niniejsza 
instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch 
Security Systems i jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: 
www.BoschSecurity.com

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Duże zagrożenie: Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego 
zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu.
Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem 
prądem elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub 
śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Średnie zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie 
niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami 
ciała.

UWAGA! 
Małe zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub 
uszkodzeniem urządzenia.
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2 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą 
ostrożnością. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na 
uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy 
wymienione na poniższej liście. W przypadku braku 
jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu 
handlowego lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security 
Systems. 
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem 
urządzenia na czas transportu i musi być używane w przypadku 
odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować 
na przyszłość.

Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel 
serwisowy zgodnie z zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami.
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2.1 Lista elementów
Elementy wchodzące w skład zestawu są wymienione na 
poniższej liście.

Ilość Element
1 Uchwyt do montażu ściennego: VEZ-A2-WW lub VEZ-A2-WC 

(biały lub grafitowy)
1 Pokrywa montażowa kamery kopułkowej
1 Wysięgnik
3 Wkręty M4
1 Wkręt nr 10
1 Instrukcja instalacji

Ilość Element
1 Zestaw do montażu na rurze: VEZ-A2-PW lub VEZ-A2-PC (biały 

lub grafitowy)
1 Pokrywa montażowa kamery kopułkowej
2 Zestaw do montażu na rurze z wysuwanymi masztami o 

dł. 20 cm i 30 cm
3 Wkręty M4
1 Złączka przedłużenia rury
1 Kołnierz do montażu sufitowego
1 Wkręt nr 10
1 Instrukcja instalacji

Ilość Element
1 Montaż sufitowy: VEZ-A2-IC 

1 Biały pierścień ozdobny z 2 (dwoma) wkrętami 
mocującymi M3

1 Czarny pierścień ozdobny z 2 (dwoma) wkrętami 
mocującymi M3

1 Zestaw do montażu wpuszczanego
1 Instrukcja instalacji
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3 Opis
Kamera AutoDome Easy II jest częścią większego modułowego 
systemu zabezpieczeń i monitoringu. Zastosowanie wielu 
klawiatur sterujących i wielu kamer kopułkowych umożliwia 
monitoring dowolnie dużego terenu. Elastyczna konstrukcja z 
możliwością rozbudowy zapewnia funkcje zdalnego sterowania 
szeregiem zewnętrznych urządzeń przełączających, takich jak 
multipleksery i cyfrowe rejestratory wizyjne.
Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel 
serwisowy zgodnie z zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 

UWAGA! 
Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej, konieczne jest zastosowanie uziemionego 
przepustu kablowego.
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4 Instalacja zestawu do montażu 
powierzchniowego

4.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Easy II na twardej powierzchni. Kamera AutoDome 
Easy II nadaje się również do montażu ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 22), 
wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 34) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 43). 
Szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia można 
znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z danym zestawem do 
montażu.
W instalacjach zewnętrznych konieczne jest skorzystanie z 
puszek przyłączeniowych do montażu powierzchniowego (VEZ-
A2-JC lub VEZ-A2-JW) oraz uszczelek i pierścieni typu o-ring, 
które dostarczane są wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy 
II. Ma to na celu zabezpieczenie wnętrza urządzenia przed wodą 
oraz utrzymanie stopnia ochrony IP przed wpływami 
atmosferycznymi. Aby rozpocząć instalowanie kamery na 
zewnątrz, patrz Punkt 4.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu 
powierzchniowego do instalacji zewnętrznej, Strona 13.
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4.1.1 Dodatkowe niezbędne narzędzia
– Odpowiednie płaskie śrubokręty
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– 10,16 cm x 10,16 cm Puszka przyłączeniowa z otworami 

montażowymi o śr. 90 mm (instalacje wewnętrzne)
– Cztery (4) wkręty z łbem płaskim M4 lub nr 10 

odpowiedniej długości, umożliwiające wkręcenie w 
podłoże na wystarczającą głębokość (instalacje 
zewnętrzne)

– Jeden (1) element uziemienia
– Klucz Torx T-10
– Puszki przyłączeniowe do montażu powierzchniowego VEZ-

A2-JW lub VEZ-A2-JC wymagane do instalacji na zewnątrz
– Kamera zewnętrzna AutoDome Easy II, wymagana do 

instalacji na zewnątrz

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych:
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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4.1.2 Przygotowanie zestawu do montażu 
powierzchniowego do instalacji wewnętrznej
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji zestawu do montażu powierzchniowego.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce dla kopułki montowanej 

powierzchniowo.

Illustracja 4.1 Wymiary zestawu do montażu powierzchniowego 
wewnątrz budynków

2. Zainstalować puszkę przyłączeniową (10,16 cm) lub 
kwadratową metalową puszkę przyłączeniową (nie 
wchodzą w skład zestawu) Sprawdzić, czy puszka 
przyłączeniowa i wkręty mocujące wytrzymają maksymalne 
obciążenie wynoszące 11,33 kg.

Illustracja 4.2 Zamontować przygotowaną przez użytkownika 
puszkę przyłączeniową

 ø 153.0
  (6.02)

134.7
(5.3)

R50.6
(1.99)

90 mm
(3.54 in.)
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3. Przymocować płytę montażową do puszki przyłączeniowej 
za pomocą przygotowanych przez użytkownika narzędzi 
(patrz Rysunek 4.3).

Illustracja 4.3 Instalacja płyty montażowej

4. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 4.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 18.

4.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu 
powierzchniowego do instalacji zewnętrznej
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji powierzchniowej puszki przyłączeniowej do 
zastosowań zewnętrznych.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce dla zestawu do montażu 

powierzchniowego i kopułki. Na poniższej ilustracji 
przedstawiono umiejscowienie zestawu do montażu 
powierzchniowego (element 1, poniżej) oraz kopułki 
(element 2).

1 Otwory do puszki przyłączeniowej 
2 Otwór kablowy (maks. 40 mm); w kształcie sierpa
3 Płyta montażowa
4 Puszka przyłączeniowa

0

40 .0 mm1.57 in.

9 .0 mm

3.54 in.
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Illustracja 4.4 Zestaw do montażu powierzchniowego z kamerą 
AutoDome Easy II

2. Zaznaczyć lokalizację czterech (4) wkrętów z łbem płaskim 
M4 lub nr 10 (element 1 poniżej), jako szablonu używając 
puszki przyłączeniowej do montażu powierzchniowego 
VEZ-A2-JC lub VEZ-A2-JW.

Illustracja 4.5 Umiejscowienie wkrętów z łbem płaskim M4 lub nr 
10

3. Wywiercić cztery (4) otwory w miejscu instalacji. Należy 
używać wkrętów o długości co najmniej 10 mm.

4. Podłoże należy przygotować w taki sposób, aby mogło 
wytrzymać obciążenia maks. 11,33 kg.

 ø 153.0
  (6.02)

175.0
(6.89)

R50.6
(1.99)
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5. Nałożyć cztery (4) pierścienie typu o-ring o średnicy wewn. 
3,97 mm i Ø 1,78 mm (element 3, Rysunek 4.6) na cztery 
(4) wkręty z łbem płaskim M4 lub nr 10, w które należy się 
zaopatrzyć we własnym zakresie. Pierścienie typu o-ring są 
dostarczane wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II.

6. Upewnić się, że uszczelka jest zamocowana do pierścienia 
mocującego. Jeżeli uszczelka i pierścień mocujący są 
osobno:
a. Zlokalizować płaską stronę uszczelki i wklęsłą stronę 

pierścienia mocującego.
b. Nałożyć uszczelkę (element 1 poniżej) płaską stroną 

na wklęsłą stronę pierścienia mocującego (element 
2). Na ilustracji poniżej przedstawiono przekrój 
poprzeczny uszczelki na pierścieniu mocującym.

7. Zamocować pierścień mocujący z uszczelką (element 2 
poniżej) do puszki przyłączeniowej do montażu 
powierzchniowego. Te części są dostarczane wraz z 
kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II. Pierścień mocujący 
powinien być ustawiony do osoby montującej stroną, w 
której znajdują się zagłębienia na wkręty.

UWAGA! 
Aby powstało uszczelnienie zabezpieczające przed wpływami 
zewnętrznymi, uszczelka musi być zamocowana do pierścienia 
mocującego tak, jak na ilustracji.
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Illustracja 4.6 Pozycja pierścieni typu o-ring i pierścienia 
mocującego w przypadku instalacji na zewnątrz

8. Określić stronę natynkowej puszki przyłączeniowej, przez 
którą mają być poprowadzone przewody zewnętrzne, i 
usunąć zatyczkę z otworu do wyłamania.

9. W wybranym otworze zamontować 1/2-calowy (15 mm) 
przepust NPS. Upewnić się, że przepust jest wodoszczelny, 
co jest warunkiem utrzymania stopnia ochrony IP przed 
wpływami atmosferycznymi.

10. Zamocować puszkę przyłączeniową do montażu 
powierzchniowego przy użyciu (4) wkrętów z łbem płaskim 
M4 lub nr 10 (brak w zestawie). Należy używać wkrętów o 
długości co najmniej 10 mm. 

1 Wkręty z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 0,5 x 6
(w zestawie wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II)

2 Pierścień mocujący z uszczelką 
(w zestawie wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II)

3 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 3,97 mm i Ø 1,78 mm
(w zestawie wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II)

4 Dostarczone przez użytkownika wkręty z łbem płaskim M4 
lub nr 10
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Uwaga: w przypadku montażu na zewnątrz należy się 
upewnić, że na cztery (4) śruby z łbem płaskim M4 lub nr 
10 (dostarczone we własnym zakresie) zostały nałożone 
cztery (4) pierścienie typu o-ring o średnicy wewn. 3.97 
mm i Ø 1,78 mm. Patrz krok 5.

Illustracja 4.7 Mocowanie do sufitu zestawu do montażu 
powierzchniowego

11. Przeciągnąć zewnętrzne przewody przez kanał i 
wprowadzić do puszki przyłączeniowej do montażu 
powierzchniowego.

12. Zamocować płytę montażową do puszki przyłączeniowej 
do montażu powierzchniowego przy użyciu trzech (3) 
wkrętów z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym 
M4 – 0,7 x 8. 

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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Illustracja 4.8 Instalacja płyty montażowej

13. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 4.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 18.

4.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej
W celu zainstalowania kamery na płycie do montażu 
powierzchniowego lub montażu na sufitach podwieszanych 
należy wykonać następujące czynności (część kroków obejmuje 
dodatkowe czynności odnoszące się do instalacji na zewnątrz):
1. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 

znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 2 
Rysunek 4.3). 

2. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do puszki 
przyłączeniowej. 

3. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

4. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika.

1 Otwory do puszki przyłączeniowej 
2 Otwór kablowy (maks. 40 mm); w kształcie sierpa

40 .0 mm1.57 in.
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5. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 4.9 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

6. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 4.10 Łączenie kabli

7. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

1 Wkręt blokujący
2 Pionowy wypust
3 Płyta montażowa



20 pl | Instalacja zestawu do montażu AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 2.0 | 2010.05 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 4.11 Mocowanie wkręta zabezpieczającego

9. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 4.12 Montaż kopułki do płyty montażowej

1 Pionowy wypust

5
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10. Instalacja na zewnątrz: nałożyć pierścień typu o-ring o 
średnicy wewn. 2,89 mm i Ø 1,78 mm (element 1 poniżej) 
na wkręt zabezpieczający.

11. Za pomocą klucza Torx (T-10) do wkrętów 
zabezpieczających zamocować wkręty zabezpieczające.
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5 Instalacja zestawu do montażu 
ściennego

5.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Easy II na ścianie. Kamera AutoDome Easy II nadaje 
się również do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja 
zestawu do montażu powierzchniowego, Strona 10), 
wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 34) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 43). 
Szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia można 
znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z danym zestawem do 
montażu.
W instalacjach zewnętrznych konieczne jest skorzystanie z 
uszczelek i pierścieni typu o-ring, które są dostarczane wraz z 
kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II. Ma to na celu 
zabezpieczenie wnętrza urządzenia przed wodą oraz utrzymanie 
stopnia ochrony IP przed wpływami atmosferycznymi. Aby 
rozpocząć instalowanie kamery na zewnątrz, patrz 
Punkt 5.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego do 
instalacji zewnętrznej, Strona 26.
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5.1.1 Dodatkowe niezbędne narzędzia 
– Odpowiednie płaskie śrubokręty 
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– Klucz Torx T-10
– Kamera zewnętrzna AutoDome Easy II, wymagana do 

instalacji na zewnątrz

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych: 
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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5.1.2 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego do 
instalacji wewnętrznej
Aby zamocować urządzenie na ścianie we wnętrzu budynku, 
należy skorzystać z poniższych instrukcji. Aby skorzystać z 
zestawu do montażu ściennego w instalacjach zewnętrznych, 
patrz Punkt 5.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego 
do instalacji zewnętrznej, Strona 26.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na uchwyt ścienny 

(dostępny osobno).

Illustracja 5.1 Wymiary dla montażu ściennego

2. Przymocować do ściany przygotowaną we własnym 
zakresie, metalową, pojedynczą puszkę przyłączeniową.

188.0
(7.4)

 301.0
(11.8)

 334.0
(13.1)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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3. Przymocować uziemiony metalowy przepust kablowy do 
zacisku puszki przyłączeniowej.

Illustracja 5.2 Metalowy przepust

4. Przeprowadzić przewody przez przepust.
5. Przeprowadzić wszystkie przewody z metalowej puszki 

przyłączeniowej przez wysięgnik.
6. Przymocować pokrywę montażową do wysięgnika.
7. Przymocować wysięgnik do metalowej pojedynczej puszki 

przyłączeniowej.

Illustracja 5.3 Montaż do puszki instalacyjnej przyłączeniowej 
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8. Zabezpieczyć odpowiednimi wkrętami SEMS 
zintegrowanymi z podkładkami blokującymi, które przebiją 
się przez warstwę farby i zapewnią połączenie z masą 
obudowy wysięgnika lub z oczkiem uziemienia.

9. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 5.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 30.

5.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego do 
instalacji zewnętrznej
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji zestawu do montażu ściennego na zewnątrz 
budynków.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na uchwyt ścienny 

(dostępny osobno).

Illustracja 5.4 Wymiary dla montażu ściennego

UWAGA! 
Metalowa puszka przyłączeniowa i powierzchnia montażowa 
muszą utrzymać ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.

UWAGA! 
Elementy mocujące i powierzchnia montażowa muszą utrzymać 
ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.

188.0
(7.4)

 301.0
(11.8)

 334.0
(13.1)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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2. Wykorzystać cztery (4) otwory z boku uchwytu do montażu 
ściennego jako szablon do oznaczenia miejsc, w których 
należy nawiercić otwory do zamocowania podstawy.

3. Wywiercić cztery (4) otwory w miejscu instalacji. Zestaw 
nie zawiera wkrętów. Należy używać wkrętów o długości 
co najmniej 10 mm.

4. W celu zamontowania wysięgnika wywiercić piąty otwór 
(maks. 20 mm) pośrodku wzoru utworzonego przez cztery 
pozostałe.

5. Upewnić się, że uszczelka jest zamocowana do pierścienia 
mocującego. Jeżeli uszczelka i pierścień mocujący są 
osobno:
a. Zlokalizować płaską stronę uszczelki i wklęsłą stronę 

pierścienia mocującego.
b. Nałożyć uszczelkę (element 1 poniżej) płaską stroną 

na wklęsłą stronę pierścienia mocującego (element 
2). Na ilustracji poniżej przedstawiono przekrój 
poprzeczny uszczelki na pierścieniu mocującym.

UWAGA! 
Aby powstało uszczelnienie zabezpieczające przed wpływami 
zewnętrznymi, uszczelka musi być zamocowana do pierścienia 
mocującego tak, jak na ilustracji.
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6. Przymocować pokrywę montażową do wysięgnika. 
Zastosować poniższy pierścień typu o-ring oraz pierścień 
mocujący w podanych niżej miejscach, przy użyciu zestawu 
do instalacji zewnętrznej kamery AutoDome Easy II:

Illustracja 5.5 Pozycja pierścieni typu o-ring i pierścienia 
mocującego w przypadku instalacji na zewnątrz

a. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 21,82 mm i 
Ø 3 mm (element 1, powyżej) na gwint w dolnej części 
wysięgnika.

b. Przymocować uszczelkę pierścienia mocującego 
(element 2, powyżej) do pokrywy kopułki trzema (3) 
wkrętami z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 
0,5 x 6. Pierścień mocujący powinien być ustawiony 
do osoby montującej stroną, w której znajdują się 
zagłębienia na wkręty.

c. Przymocować pokrywę kopułki do wysięgnika.
7. Przeciągnąć przewody przez otwór w powierzchni, przez 

płaską uszczelkę uchwytu do montażu ściennego (element 
1, Rysunek 5.6), a następnie przez ramię wysięgnika.

1 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 21,82 mm i Ø 3 mm
2 Pierścień mocujący z uszczelką
3 Wkręty z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 0,5 x 6
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8. Umieścić płaską uszczelkę uchwytu do montażu ściennego 
(element 1, poniżej) pomiędzy powierzchnią montażową a 
uchwytem. Następnie zamocować uchwyt przy użyciu 
czterech (4) odpowiednich, zakupionych oddzielnie 
elementów mocujących, jak na przykład kołki Moly czy 
Toggle. Płaskie uszczelki są dostarczane wraz z kamerą 
zewnętrzną AutoDome Easy II.

Illustracja 5.6 Mocowanie wysięgnika do ściany przy użyciu 
płaskiej uszczelki

9. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 5.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 30.

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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5.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej
Aby zainstalować kamerę na płycie montażowej, należy 
wykonać następujące czynności:
1. Przymocować płytę montażową (w zestawie z kamerą 

kopułkową) do pokrywy montażowej kamery kopułkowej 
za pomocą trzech (3) wkrętów znajdujących się w 
zestawie. 

Illustracja 5.7 Montaż płyty montażowej do pokrywy kamery kopułkowej

2. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 2 
Rysunek 5.7). 

3. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
pokrywy montażowej (patrz Rysunek 5.9). 

4. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

5. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika.

1 Otwór kablowy (maks. 40 mm); w kształcie sierpa
2 Wkręty mocujące do pokrywy kamery kopułkowej

40 .0 mm1.57 in.
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6. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 5.8 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

7. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 5.9 Łączenie kabli

8. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 
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9. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 5.10 Wkręt zabezpieczający

10. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 5.11 Montaż kopułki do płyty montażowej
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11. Instalacja na zewnątrz: nałożyć pierścień typu o-ring o 
średnicy wewn. 2,89 mm i Ø 1,78 mm (element 1 poniżej) 
na wkręt zabezpieczający.

12. Za pomocą klucza Torx (T-10) do wkrętów 
zabezpieczających zamocować wkręty zabezpieczające.

13. Wciągnąć nadmiar kabla do rury montażowej.
14. Upewnić się, że obudowa jest uziemiona.
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6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego

6.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis montażu wpuszczanego kamery 
AutoDome Easy II. Kamera AutoDome Easy II nadaje się również 
do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja zestawu do 
montażu powierzchniowego, Strona 10), ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 22) 
oraz montażu na rurze (Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na 
rurze, Strona 43). Szczegółowe informacje na temat instalacji 
urządzenia można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z 
danym zestawem do montażu.

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych: 
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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6.1.1 Wymagania dodatkowe 
– Odpowiednie płaskie śrubokręty 
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– 10,16 cm x 10,16 cm puszka przyłączeniowa (opcja)
– Klucz Torx T-10
– LTC 9349MK Zestaw montażowy (opcja)

6.1.2 Przygotowanie sufitu do instalacji
Aby przeprowadzić montaż wpuszczany, należy wykonać 
następujące czynności:
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na zestaw do montażu 

wpuszczanego (dostępny osobno).

Illustracja 6.1 Wersja do montażu wpuszczanego – wymiary

2. Wywiercić lub wyciąć otwór o średnicy 177,8 mm z 
tolerancją +/- 2,2 mm.  

3. Opcjonalnie: w przypadku instalacji kamery AutoDome 
Easy II w panelu sufitu podwieszanego lub innej 
powierzchni, która wymaga dodatkowego wzmocnienia, 
zalecany jest zestaw montażowy LTC 9349MK (dostępny 
osobno). Instrukcje instalacji można znaleźć w instrukcji 
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obsługi dołączonej do uchwytu montażowego.

4. Ustawić w linii otwory płyty montażowej (w zestawie z 
kamerą kopułkową) i uchwytu montażowego, a następnie 
przymocować za pomocą wkrętów. Upewnić się, że 
wycięcia w kształcie sierpa płyty montażowej i uchwytu 
montażowego znajdują się w jednej linii.

Illustracja 6.2 Montaż płyty montażowej do uchwytu montażowego

5. Płyty mocujące należy ustawić pod kątem do wewnątrz, 
przesuwając je w górę i wpychając do dwóch otworów. W 
przypadku montażu analogowych modeli kamery 
AutoDome Easy II wspornik i płyta powinny znajdować się 
w dolnej części. 

1 Uchwyt montażowy
2 Płyta montażowa
3 Płyta dociskowa
4 Wycięcie w kształcie sierpa
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Illustracja 6.3 Regulacja zacisków montażowych

6. Modele AutoDome Easy II IP: płytę zaciskową należy 
ustawić tak, aby wspornik i płyta znalazły się w górnym 
położeniu.  

a. Poluzować dwie śruby (pozycja 1) po obu stronach 
płyty zaciskowej. 

b. Przesunąć śruby do górnej pozycji (pozycja 2) i 
dokręcić.

7. Włożyć podstawę przez otwór do sufitu. Wysunąć zaciski 
na zewnątrz i opuścić na dół, tak aby płyta gipsowo-
kartonowa była dociśnięta z jednej strony zaciskami, a z 
drugiej kołnierzem montażowym (maks. grubość sufitu 
41,7 mm; min. grubość sufitu 12,7 mm).
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Illustracja 6.4 Mocowanie do sufitu zestawu do montażu wpuszczanego

8. Dokręcić oba zaciski do sufitu za pomocą wkrętaka 
krzyżakowego nr 2.

Illustracja 6.5 Dokręcanie zacisków montażowych

  

UWAGA! 
Zbyt mocne dokręcenie zacisków może uszkodzić zacisk lub 
sufit. Dokręcić zacisk do momentu jego zetknięcia z sufitem i 
wyczuwalnego oporu. Jeśli jest używany śrubokręt elektryczny, 
ustawić moment dokręcający na najniższą wartość.
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6.1.3 Montaż kamery do płyty montażowej
Aby zamontować moduł do powierzchni lub sufitu 
podwieszanego za pomocą znajdującej się w zestawie płyty 
montażowej, należy wykonać następujące czynności:
1. Przy użyciu dołączonego klucza T-10 poluzować (nie 

wykręcać całkowicie) trzy (3) wkręty znajdujące się na 
kopułce. Zdjąć pierścień ozdobny i odłożyć na bok.

2. Dokręcić wkręty. 
3. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 

znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 4, 
rysunek 1.2). 

4. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
uchwytu montażowego. 

5. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

6. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika.

7. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 6.6 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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8. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 6.7 Dopasowanie złączy

9. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

10. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 6.8 Mocowanie wkręta zabezpieczającego

1 Wkręt blokujący
2 Wycięcie w kształcie sierpa
3 Płyta montażowa
4 Pionowy wypust
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11. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 6.9 Montaż kopułki do płyty montażowej

12.  Upewnić się, że urządzenie jest wycentrowane. 

1 Uchwyt do montażu wpuszczanego
2 Płyta montażowa
3 Punkt mocowania uchwytu montażowego

UWAGA! 
Uchwyt do montażu wpuszczanego jest dostarczany wraz z 
dodatkowym punktem mocowania. Aby uniknąć obrażeń, 
dołączyć linkę zabezpieczającą przymocowaną do punktu 
zakotwiczenia nad sufitem do tego punktu mocowania
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Illustracja 6.10 Wyrównanie pierścienia ozdobnego

13. Ustawić pierścień ozdobny tak, aby śruby znajdowały się w 
jednej linii z otworami mimośrodowymi. 
Uwaga: Dwa (2) zestawy podniesionych występów 
wsporczych po każdej stronie pierścienia ozdobnego leżą 
w jednej linii z zaciskami blokującymi.

14. Za pomocą dołączonego klucza T-10 przytwierdzić dwa (2) 
wkręty zabezpieczające do uchwytu montażowego. 

15. Zatrzasnąć pierścień ozdobny we właściwym położeniu. 
Upewnić się, że zatrzaski są bezpiecznie zamknięte, 
próbując lekko przekręcić urządzenie. Uwaga: Urządzenie 
nie powinno się obracać.

1 Zacisk
2 Występy wsporcze
3 Pierścień ozdobny
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7 Instalacja zestawu do montażu na 
rurze

7.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Easy II na rurze. Kamera AutoDome Easy II nadaje się 
również do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja 
zestawu do montażu powierzchniowego, Strona 10), ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 22) 
oraz wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 34). Szczegółowe informacje na temat 
instalacji urządzenia można znaleźć w instrukcji dostarczonej 
wraz z danym zestawem do montażu.
W instalacjach zewnętrznych konieczne jest skorzystanie z 
uszczelek i pierścieni typu o-ring, które są dostarczane wraz z 
kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II. Ma to na celu 
zabezpieczenie wnętrza urządzenia przed wodą oraz utrzymanie 
stopnia ochrony IP przed wpływami atmosferycznymi.

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych: 
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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7.1.1 Wymagane narzędzia/produkty
– Odpowiednie płaskie śrubokręty 
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– Oczko uziemienia (tylko do użytku zewnętrznego)
– Klucz Torx T-10
– Kamera AutoDome Easy II, wymagana do instalacji na 

zewnątrz

7.1.2 Przygotowanie sufitu do instalacji
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji zestawu do montażu na rurze. Część kroków obejmuje 
dodatkowe czynności odnoszące się do instalacji na zewnątrz.
1. Wyznaczyć bezpieczną twardą powierzchnię do montażu 

sufitowego na rurze (zestaw dostępny osobno).

Illustracja 7.1 Wymiary dla montażu na rurze

 736.0
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88.8
(3.5)
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(3.5)
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2. Wykorzystać cztery (4) otwory w kołnierzu jako szablon do 
oznaczenia miejsc, w których należy nawiercić otwory do 
zamocowania podstawy.

Illustracja 7.2 Wyznaczanie otworów za pomocą kołnierza

3. Wywiercić cztery (4) otwory w miejscu instalacji (wkręty 
nie wchodzą w skład zestawu, użyć co najmniej 10-
milimetrowych).

4. W celu zamontowania kołnierza wywiercić piąty otwór 
(maks. 20 mm) pośrodku wzoru utworzonego przez cztery 
pozostałe. Użyć tego otworu do przeprowadzenia 
przewodów przez podstawę.

5. Założyć kołnierz (w zestawie) na rurę.
Uwaga: Należy wybrać rurę długości 200 mm, 300 mm lub 
połączyć dwie (2) rury przy użyciu łącznika, aby uzyskać 
505 mm.

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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Instalacja na zewnątrz: zastosować poniższe pierścienie 
typu o-ring (dostarczone w zestawie z kamerą zewnętrzną 
AutoDome Easy II) w podanych niżej miejscach:

Illustracja 7.3 Umiejscowienie pierścieni typu typu o-ring w 
przypadku instalacji na zewnątrz

a. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 21,82 mm i 
Ø 3 mm (element 1, powyżej) między gwint kołnierza i 
gwint górnego łącznika.

b. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 29,74 mm i 
Ø 3 mm (element 2, powyżej) między wszystkie 
łączenia między rurą a łącznikiem.

1 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 21,82 mm i Ø 3 mm
2 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 29,74 mm i Ø 3 mm
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6. Instalacja na zewnątrz: upewnić się, że uszczelka jest 
zamocowana do pierścienia mocującego. Jeżeli uszczelka i 
pierścień mocujący są osobno:
a. Zlokalizować płaską stronę uszczelki i wklęsłą stronę 

pierścienia mocującego.
b. Nałożyć uszczelkę (element 1 poniżej) płaską stroną 

na wklęsłą stronę pierścienia mocującego (element 
2). Na ilustracji poniżej przedstawiono przekrój 
poprzeczny uszczelki na pierścieniu mocującym.

7. Zamocować pokrywę kopułki w dolnej części rury.
Instalacja na zewnątrz: zastosować poniższy pierścień 
typu o-ring oraz pierścień mocujący (w zestawie z kamerą 
zewnętrzną AutoDome Easy II) w podanych niżej 
miejscach:

UWAGA! 
Aby powstało uszczelnienie zabezpieczające przed wpływami 
zewnętrznymi, uszczelka musi być zamocowana do pierścienia 
mocującego tak, jak na ilustracji.
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Illustracja 7.4 Pozycja pierścieni typu o-ring i pierścienia 
mocującego w przypadku instalacji na zewnątrz

a. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 21,82 mm i 
Ø 3 mm (element 1, powyżej) na gwint w dolnej części 
rury.

b. Przymocować uszczelkę pierścienia mocującego 
(element 2, powyżej) do pokrywy kopułki trzema (3) 
wkrętami z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 
0,5 x 6. Pierścień mocujący powinien być ustawiony 
do osoby montującej stroną, w której znajdują się 
zagłębienia na wkręty.

8. Przymocować kołnierz za pomocą czterech (4) 
odpowiednich (zakupionych oddzielnie) elementów 
mocujących, np. kotw rozporowych lub śrub kotwiących.

1 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 21,82 mm i Ø 3 mm
2 Pokrywa kamery
3 Pierścień mocujący z uszczelką
4 Wkręty z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym 

M3 – 0,5 x 6
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Instalacja na zewnątrz: Przed dokręceniem umieścić 
płaską uszczelkę (element, 1 poniżej) między kołnierzem i 
powierzchnią montażową.

9. Wyciągnąć przewody z rury, zaczynając od końca kołnierza.

Illustracja 7.5 Mocowanie na suficie uchwytu do montażu na rurze

UWAGA! 
Elementy mocujące i powierzchnia montażowa muszą utrzymać 
ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.

UWAGA! 
Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec 
nadmiernym wibracjom kamery AutoDome Easy II. 
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10. Przymocować oddzielnie zakupione oczko uziemienia. 
11. Ustawić w linii otwory płyty montażowej (w zestawie z 

kamerą kopułkową) i pokrywy montażowej kamery 
kopułkowej, a następnie przymocować za pomocą trzech 
(3) wkrętów dostarczonych w zestawie (rys. 1.7). 

Illustracja 7.6 Montaż płyty montażowej do pokrywy kamery 
kopułkowej

1 Wycięcie w kształcie sierpa
2 Oczko uziemienia
3 Pokrywa kamery
4 Płyta montażowa
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7.1.3 Montaż kamery do płyty montażowej
Aby zamontować kamerę do uchwytu sufitowego za pomocą 
dostarczonej płyty montażowej, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 

znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 1, 
rys. 1.7). 

2. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
pokrywy montażowej.

3. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

4. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika.

5. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 7.7 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

6. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

7. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 
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8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 7.8 Lokalizacja wkrętu zabezpieczającego

9. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 7.9 Montaż kopułki do płyty montażowej



AutoDome Easy II Instalacja zestawu do montażu na rurze | pl 53

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 2.0 | 2010.05

10. Instalacja na zewnątrz: nałożyć pierścień typu o-ring o 
średnicy wewn. 2,89 mm i Ø 1,78 mm (element 1 poniżej) 
na wkręt zabezpieczający.

11. Za pomocą klucza Torx (T-10) do wkrętów 
zabezpieczających zamocować wkręty zabezpieczające.

12. Wciągnąć nadmiar kabla do rury montażowej.
13. Upewnić się, że obudowa jest uziemiona.
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Indeks
C
conduit clamp 45
D
DVR 9
I
instalacja

montaż powierzchniowy 18
podstawa 18
podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 12

K
Kamery z przetwornikiem obrazu
CCD 11, 23, 34, 43
M
montaż wpuszczany 35
mounting plate 50
multiplekser 9
O
Opis 3, 34
P
pendant pipe mount 49
podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 12
przetworniki obrazu 11, 23, 34, 43
przygotowanie

podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 12

U
urządzenia

DVR 9
multiplekser 9
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