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Kamera AutoDome Easy v sobě spojuje vysoce výkonnou
jednotku otáčení/naklánění, kompaktní kryt MiniDome a
nejmodernější kameru s automatickým ostřením. Tento
odolný kompaktní a snadno instalovatelný kamerový systém
PTZ byl navržen speciálně pro diskrétní sledování uvnitř
objektů.

Hlavní znaky řady Easy Series
Kamera AutoDome Easy má průměr kopulovitého krytu
menší než 10 cm a je asi o 70 % menší než tradiční kamery
PTZ a o 20 % menší než jiné kompaktní kamery
s kopulovitým krytem. Díky těmto kompaktním rozměrům je
kamera AutoDome Easy ideálním řešením pro diskrétní
sledování.

Přes svou menší velikost je kamera AutoDome Easy
vybavena mnoha funkcemi, které poskytují kamery PTZ
běžné velikosti. Proměnné rychlosti otáčení a naklánění a
automatické otáčení a naklánění zajišťují optimální ovládání
kamery a sledování ve všech úrovních zoomu. Vysoce
výkonná kamera s automatickým ostřením a se 100x
zoomem (10x optický/10x digitální) využívá nejnovější
digitální zobrazovací technologii, díky které umožňuje
výbornou citlivost a rozlišení. Kamera AutoDome Easy je
vybavena řadou funkcí: 60 uživatelem definovanými
polohami, 4 přednastavenými drahami a mnoha režimy
autoscan.

Jediná kamera AutoDome Easy pokryje takový prostor jako
čtyři pevné kamery v krytu MiniDome za polovinu nákladů
na tradiční kamery PTZ s kopulovitým krytem. Kamera
AutoDome Easy maximálně zhodnotí vaši investici díky
snadné integraci s celou řadou videoproduktů od
společnosti Bosch, včetně maticových přepínačů Allegiant,
digitálních rekordérů DiBos a Divar a mnoha dalších výrobků
Bosch pro přenos videosignálu přes síť IP.

V neposlední řadě kamera AutoDome Easy umožňuje
snadnou instalaci a používání. Lze ji objednat s možností
povrchové montáže, montáže na stěnu a na trubku; kameru
AutoDome Easy lze namontovat téměř všude. K rychlé a
snadné konfiguraci nastavení kopulovitého krytu přispívá
intuitivní menu nastavení. Vestavěná podpora klávesnice
IntuiKey znamená, že kamera AutoDome Easy používá stejné
známé příkazy zadávané klávesnicí a pákovým ovladačem
jako ostatní výrobky řady Bosch AutoDome.

Funkce
Dále jsou uvedeny některé funkce, které zajišťují, že řadu
AutoDome Easy bude možné používat v nejrůznějších
aplikacích pro videosledování v objektech.

Kompaktní kamera PTZ AutoDome® Easy
▶ ultrakompaktní provedení pro diskrétní sledování a

dokonalejší vzhled

▶ vhodná pro použití uvnitř objektů

▶ cenově dostupná a zároveň vybavená mnoha
užitečnými funkcemi

▶ barevná kamera se 100x zoomem (10x optický, 10x
digitální)

▶ snadná instalace a používání

▶ pevný kryt a kopule odolné vůči mechanickému
poškození

▶ verze pro povrchovou montáž, montáž na stěnu a
montáž na trubku
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Vysoce výkonná barevná kamera PTZ se 100x zoomem
Kamery PTZ AutoDome Easy jsou vybaveny 1/4" snímacím
prvkem CCD. S rozlišením 430 TV řádků (NTSC/PAL) a
citlivostí až do 1,3 luxů nabízejí tyto kamery vynikající výkon
za rozumnou cenu.

Kamera AutoDome Easy podporuje až 60 uživatelem
definovaných poloh, 4 přednastavené dráhy a 4 režimy
autoscan. Každá přednastavená dráha může být
naprogramována až s 16 přednastavenými polohami a
konfigurovatelnou prodlevou mezi jednotlivými polohami.
Otáčení, naklánění a přednastavené sledování mají přesnost
s tolerancí ± 0,1, aby bylo možné kdykoliv zachytit správnou
scénu. Integrovaná jednotka otáčení/naklánění umožňuje
použití proměnných rychlostí otáčení/naklánění až do
120 stupňů za sekundu. Kamera AutoDome Easy má rozsah
otáčení 0 - 90 stupňů a rozsah naklánění 0 - 359 stupňů.
Zorné pole kamery s možností překrývání zajišťuje plné
pokrytí v rozsahu 360 stupňů, aniž by vznikala jakákoli slepá
místa.

Nenákladné pokrytí
Aby bylo při sledování dosaženo plného pokrytí v rozsahu
360 stupňů, je obvykle nutné použít čtyři nebo více pevných
kamer s kopulovitým krytem. Tradiční kamery PTZ
s kopulovitým krytem poskytují plné pokrytí, ale při výrazně
vyšších nákladech. Jediná kamera AutoDome Easy pokryje
takový prostor jako čtyři pevné kamery s kopulovitým
krytem za polovinu nákladů na tradiční kamery PTZ
s kopulovitým krytem. Není tedy nižší jen vaše počáteční
investice, ale sníží se také náklady na instalaci a údržbu.

Odolnost a spolehlivost
Odolný hliníkový kryt chrání proti neoprávněné manipulaci
a pevná polykarbonátová kopule poskytuje ochranu kamery
proti vandalismu a krádežím a zajišťuje, aby kamera
AutoDome Easy mohla zachycovat důležité snímky dokonce
i v nejnáročnějších prostředích.

Jako všechny své produkty podrobuje společnost Bosch i
kameru AutoDome Easy celé řadě nejkomplexnějších a
nejnáročnějších testů odolnosti, které zaručují, že si
zachová své parametry i po mnohaletém používání. A
samozřejmě i na ni poskytuje společnost Bosch 3letou
záruční lhůtu, která je nejdelší v tomto oboru.

Snadná instalace a údržba
Kamera AutoDome Easy byla navržena pro rychlou a
snadnou instalaci. Kopulovitý kryt se dodává zcela
sestavený a připravený pro povrchovou montáž. Na zvláštní
objednávku jsou k dostání sady pro montáž na stěnu a na
trubku, které umožňují snadné přizpůsobení kamery
AutoDome Easy specifickým požadavkům v místě instalace.
Dodává se v bílé nebo matně černé barvě.

Intuitivní struktura menu nastavení a podpora několika
jazyků zrychlují a usnadňují konfiguraci nastavení
kopulovitého krytu. Menu na obrazovce v angličtině,
španělštině a francouzštině.

Certifikáty a osvědčení

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

Vyhovuje směrnici FCC část 15, ICES-003 a
předpisům CE

Bezpečnost výrobku V souladu se směrnicemi CE a standardy UL, CSA,
EN a IEC

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Údaje pro objednávání

1 Formát videa 4 Kopule

1 PAL C Čirá

2 NTSC 5 Barva

2 Typ kamery C Matně černá

1 Barevná (10X) W Bílá

3 Kryt 6 Komunikace

H Vysoká nárazuvzdornost S Analogová

Technické specifikace

Barevná kamera 10x

Snímací prvek 1/4" Exview HAD CCD

(752 × 582 PAL)/(768 × 494 NTSC)

Objektiv 10x zoom (3,15 – 31,5 mm)

Ostření Automatické s manuálním přepisem

Clona Automatická s manuálním přepisem (F1,6 až
F3,2)

Zorné pole Přibližně 6,5° (blízký záběr) až 48° (široký zá-
běr)

Videovýstup 1,0 Všš, 75 ohmů

Řízení zisku AGC zapnuto/vypnuto (max. 30 dB)

Synchronizace Interní nebo externí (automatické přepínání se
síťovým kmitočtem)

Digitální zoom 10×
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Horizontální rozlišení 430 TVL

Citlivost (typická) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

SNR 48 dB

Mechanické a elektrické údaje

Hmotnost 1,3 kg
.

Rozsah natáčení 0 - 359°

Úhel naklonění 0 - 90°

Rychlost natáčení max. 120°/s

Rychlost naklánění max. 120°/s

Přesnost předvolby typ. ± 0,5°

Jmenovité napájecí napětí 12 V DC/24 V AC
50/60 Hz

Rozsah napájecího napětí 10,8 až 13,2 V DC
21,6 až 26,4 V AC

Příkon: (typ.) 10 W

Prostředí

Provozní teplota –10 °C až 40 °C
.

Provozní vlhkost 0 % až 96 %

Skladovací teplota –20 °C až 60 °C
.

Různé

Sektory/přiřazování názvů 8 nezávislých sektorů s názvy tvořenými 10 zna-
ky/sektor

Nastavení kamery/ovládá-
ní

Biphase

Komunikační protokoly Biphase

Přednastavené polohy 60, každá s názvem tvořeným 10 znaky

Přednastavená dráha • Přednastavená dráha - čtyři (4), skláda-
jící se z až 16 po sobě následujících scén

Podporované jazyky Angličtina, francouzština a španělština

Uživatelská připojení

Napájení (kamera) 24 V AC, 50/60 Hz nebo 12 V DC

Ovládání Biphase +/-

Video 1 Všš na BNC

Poplachový vstup (1) NC/NO/VYPNUTO

Držáky/příslušenství

Nástěnná konzola VEZ-A-WW (nástěnná bílá)

Nástěnná konzola VEZ-A-WC (nástěnná matně černá)

Montáž na trubku VEZ-A-PW (na trubku bílá)

Montáž na trubku VEZ-A-PC (na trubku matně černá)

Informace o objednání

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Barevná kamera Easy Dome 10X, PAL, bílá

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Barevná kamera Easy Dome 10X, NTSC, bílá

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Barevná kamera Easy Dome 10X, PAL, matně
černá

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Barevná kamera Easy Dome 10X, NTSC, matně
černá

VEZ-021-HCCS

VEZ-A-WW Držák na stěnu
Držák na stěnu pro kameru AutoDome Easy,
bílý

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC Držák na stěnu
Držák na stěnu pro kameru AutoDome Easy,
matně černý

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW Držák pro montáž na trubku
Držák pro montáž na trubku pro kameru Auto-
Dome Easy, bílý

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC Držák pro montáž na trubku
Držák pro montáž na trubku pro kameru Auto-
Dome Easy, matně černý

VEZ-A-PC
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Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecuritysystems.cz
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