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AutoDome tilbyder alle de nødvendige funktioner til
indendørs overvågning af alt fra skoler til kontorer,
indkøbscentre til kasinoer. AutoDome giver mulighed for
at fokusere på detaljer, der bliver overset af andre
kameraer.

Funktioner

Den revolutionerende AutoTrack funktion (ekstraudstyr),
som er indbygget direkte i kameraet, markerer en ny æra
inden for bevægelsesdetektering. AutoTrack registrerer
ikke blot bevægelse, men zoomer ind på målet og følger
det, og gør det dermed muligt for vagterne at tage sig af
andre ting.

Billedstyring og -kvalitet er integrerede aspekter i alle
typer overvågningssystemer til udendørs brug. AutoDome
tilbyder optiske zoom-objektiver fra 18x til 26x, og alle
systemer tilbyder hele 12x digital zoom, når den optiske
zoom ikke kan være med mere. Derudover sikrer den
patenterede skaleringsfunktion, at du har optimal kontrol
med henblik på visning i alle zoom-indstillinger.

Effektive overvågningskameraer skal desuden fungere
optimalt under en række forskellige lysforhold. For at øge
følsomheden, når det bliver nat, skifter Dag/Nat-modellen
af AutoDome automatisk fra farve til sort/hvid ved at
fjerne det infrarøde filter. Uanset om du programmerer
kameraet til at skifte automatisk, eller du bruger den
manuelle kontakt, er resultatet optimal kamerafunktion,
dag eller nat. Sort/hvid kameraet kan bruges med henblik
på optimal følsomhed. I forbindelse med drift under
meget mørke forhold reducerer funktionen til lav
lukkerhastighed (standard på alle farve og dag/nat-
modeller af AutoDome-kameraer) automatisk
lukkerhastigheden til så lidt som et sekund. Derved øges
følsomheden med 50 gange så meget.

For at imødekomme problemer med privatlivets fred har
AutoDome sektorudviskning og identitetsmaskering. Disse
funktioner muliggør tilpasning for at sikre privatlivets fred
med henblik på diverse behov.

Fjernbetjening, konfiguration og opdateringer kan
foretages over videokablet (coax eller passiv UTP) ved
anvendelse af Bilinx-kompatible styre- og
konfigurationsenheder (som f.eks. VP-CFGSFT
konfigurationsværktøj eller LTC 8016 Allegiant Bilinx
Interface)

Menuen til disse enheder kan vises på flere sprog
herunder: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og
polsk.

G3A-seriens AutoDome-
indendørssystemer

▶ Dag/nat, farve og sort/hvid versioner

▶ 26x (dag/nat) eller 18x optisk zoomrækkevidde +12x
digital zoom

▶ Identitetsmaskering og sektorudviskning

▶ Kan fjernkonfigureres (Bilinx, Bi-Phase, RS-232,
RS-485)

▶ Revolutionerende AutoTrack
bevægelsessporingsfunktion

▶ Flere protokoller

▶ Tre års garanti
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Følgende er nogle af de funktioner, der gør AutoDome til
en af de mest fleksible kupler i branchen. Disse
justeringer kan foretages af brugeren med henblik på at
tilpasse AutoDomes drift, så det lever op til kundens
særlige behov.

Robust kuppel (ekstraudstyr)
• Robuste kupler er fremstillet i 3 mm tyk polykarbonat,

konstrueret så de opfylder de strenge
styrkestandarder uden at gå på kompromis med optisk
skarphed.

• Kuplen kan i sig selv modstå en påvirkning på
100 ft.lb. Denne energi svarer til, at en 10 lb
forhammer kastes fra en højde på 10 fod.

• Kuplen, der monteres i kuplen, overskrider UL 1598-
standarden for vandrette stød på belysningsarmaturer
med en faktor på 10.

Kamerakommandoer
• Billedkvalitetsindstillinger som Hvidbalance og

Skarphed.
• Maks. Forstærkning: når den automatiske

forstærkningsregulering (AGC) er tændt, gør
AutoDome det muligt at vælge en bestemt maks.-
indstilling, som AGC kan opnå, og derved begrænse
kornethed i billedet. Kameraet justerer automatisk til
situationer med meget lidt lys.

• Lav lukkerhastighed (billedintegration): Ved at
nedsætte lukkerhastigheden øges kameraets
følsomhed, hvilket medfører sigtbarhed ved langt
lavere lysniveauer. De tilgængelige indstillinger
omfatter fuldautomatisk, eller en af seks bestemte
lukkerhastigheder.

• Digital zoom: Der kan anvendes helt op til 12x digital
zoom, når maks. optisk zoom er nået. Hvis der ikke
ønskes digital zoom, kan den deaktiveres.

Dag/nat-kommandoer
• Nattilstand: Denne funktion skifter kameraet fra farve

til sort/hvid og fjerner IR filter, og øger dermed
kameraets følsomhed under forhold med lidt lys. Der
er indstillingerne tændt, slukket eller fuldautomatisk.

• Tærskel for nattilstand: Når denne funktion er
indstillet til automatisk, bestemmer den det lysniveau,
ved hvilket kameraet vil skifte til nattilstand.

Kuppelkommandoer
• Sektorudviskning: Videoudviskning i op til 16

bestemte sektorer inden for det samlede synsfelt.
• Identitetsmaskering: Der kan maskeres op til 6

områder fra synsfeltet.
• Vagtrunder: Der er to typer vagtrunder:

- Den forudindstillede runde har op til 99
forudindstillinger, som enten kan tages med på
eller udelukkes fra runden. Opholdstiden kan
specificeres, hvorpå hver af de inkluderede
forudindstillinger skal visiteres fortløbende.
Runden fortsætter, indtil brugeren griber ind.

- Der er mulighed for to optagede runder, der
tilsammen har en varighed på 15 minutters
bevægelse. Disse er optagede makroer af en
brugers bevægelser, bl.a. aktiviteter som
panorering/vipning/zoom (PTZ), og kan afspilles
kontinuerligt. Dette giver en mere jævn og grundig
type automatiseret runde.

• Inaktivitet: Når en bruger stopper den manuelle
styring af kuplen, bestemmer inaktivitetsfunktionen,
hvad kuplen skal foretage sig næste gang, om noget.
Funktionerne er følgende: retur til en bestemt
forudindstilling, retur til den automatiske runde, som
tidligere udført, eller ingen. Brugeren kan bestemme
varigheden af inaktivitetsperioden.

• Adgangskodekontrol: Denne funktion gør det muligt
for brugeren at bestemme sikkerhedsniveauet for
kuppelkommandoerne. Tilgængelige indstillinger er
som følger:
- Lav: alle brugere kan få adgang til alle funktioner.
- Middel: en publiceret kommando låser

kommandoerne op
[OFF-90-ENTER].

- Høj: et adgangsord på 4 cifre, som kan ændres, er
nødvendig for at låse kommandoerne op.

Installations- og konfigurationsnoter
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01 18x sort/hvid
• Bemærk: Denne funktion er kun tilgænge-

lig i Nord- og Sydamerika.

06 Toning

02 18x Farve 07 Rør2

03 18x Dag/Nat 08 Væg2

04 26x Dag/Nat 09 Standard

05 Klar 10 Autotrack 3

A Nedhængt fra loft

B Hvid pendel

1. Transformator medfølger ikke. Kunden må enten tilføje en 24 VAC,

50 W (ENV-PSU eller tilsvarende). Fås ikke med fiberoptik.

2. Sæt til væg- eller rørmontering kan kun anvendes til pendel-

modeller.

3. Sporing fås ikke til sort/hvid-modeller.

Tekniske specifikationer

Kamera 18x Farve/18x Dag/Nat

Billedprocessor 1/4 ". Exview HAD CCD

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

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

Fokus Automatisk med mulighed for manuel styring

Iris Automatisk med mulighed for manuel styring

Synsfelt 2,7° til 48°

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Forstærkningstyring Off/Auto (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-lock (–120° til 120° vertikal fasejuste-
ring) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

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

Følsomhed
(Min. brugbar video:
20 IRE)

18x Farve 18x Dag/Nat

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,25 lux 0,25 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

— 0,031 lux

Dagtilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

0,0033 lux 0,0033 lux

Nattilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

— 0,0005 lux

Følsomhed
(Brugbar video: 50 IRE)

18x Farve 18x Dag/Nat

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,7 lux 0,7 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

— 0,166 lux

Dagtilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

0,0082 lux 0,0082 lux

Nattilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

— 0,0013 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

Kamera 26x Dag/Nat

Billedprocessor 1/4 ". Exview HAD CCD

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

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

Fokus Automatisk med mulighed for manuel styring

Iris Automatisk med mulighed for manuel styring

Synsfelt 2,3° til 55°

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Forstærkningstyring Off/Auto (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-lock (–120° til 120° vertikal fasejuste-
ring) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

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

Følsomhed (brugbar video: 20 IRE, F1,6)

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,33 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,066 lux

Dagtilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

0,0103 lux

Nattilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

0,0021 lux

www.boschsecurity.dk
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Følsomhed (brugbar video: 20 IRE, F1,6)

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

1 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,26 lux

Dagtilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

0,026 lux

Nattilstand
m/ lav lukkerhastighed ak-
tiveret

0,0052 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

Kamera 18x sort/hvid

Billedprocessor 1/4 ". Exview HAD CCD

(752 x 582 CCIR)/(768 x 494 EIA)

Objektiv 18x Zoom (4,1 mm–73,8 mm)
F1,4 til F3,0

Fokus Automatisk med mulighed for manuel styring

Iris Automatisk med mulighed for manuel styring

Synsfelt 2,7° til 48°

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Forstærkningstyring Off/Auto (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-lock (–120° til 120° vertikal fasejuste-
ring) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

Horisontal opløsning 520 TVL (typisk)

Følsomhed (min. brugbar
video: 20 IRE)

0,031 lux

Følsomhed (min. brugbar
video: 20 IRE)

0,1 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance N/A

Mekanisk

Model Hængende

Vægt 3,6 kg ( b)

Panorering/vipning 360° kontinuerlig panorering, –5° til 90°
Vipper fra horisontalt plan

Forudindstillet hastighed 360°/sek., ±0,50° præcision

Justerbar hastighed 120°/sek.

Model I loftet

Vægt 2,72 kg (6 lb)

Panorering/vipning 360° kontinuerlig panorering, –5° til 90°
Vipper fra horisontalt plan

Forudindstillet hastighed 360°/sek., ±0,50° præcision

Justerbar hastighed 120°/sek.

Miljømæssige forhold

Model Hængende

Designklassificering IP54 (NEMA 3)

Driftstemperatur –10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)

Opbevaringstemp. –10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F)

Luftfugtighed 0 % til 90 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende

Model I loftet

Designklassificering Lever op til plenum-klassificering

Diverse

Sektorer/vipning Sektorer/vipning 16 individuelle sektorer med 16
tegn pr. titel/sektor.

Kameraopsætning/
styring

Bi-Phase eller RS-232, RS-485, Bilinx (coax)

Kommunikations-
protokoller

Bi-Phase, Bilinx, Pelco P og Pelco D

Forudindstillede po-
sitioner

99, hver med titler på 16 tegn

Vagtrunder To (2) typer runder:
• Optagne runder - to (2), samlet varighed 15

minutter.
• Forudindstillet runde - en (1), består af op til

99 fortløbende scener

Adressering FastAddress fjernadressering eller fire-cifret (4)
drejeskive

Understøttede
sprog

Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og polsk

Certificeringsmyn-
digheder

CE, UL

Brugertilslutninger

Strømforsyning (ka-
mera)

21–28 VAC, 50/60 Hz, 15 W maks.

Bi-Phase ± Kontroldata

RS-232 RX/TX eller
RS-485 ±

Valgfri kontroldata (DIP-switch kan vælges)

Video BNC

Alarmindgange (4) Programmerbare til "normalt åben" eller "normalt
lukket"

Relæudgang (1) Klassificering af tør kontaktudgang: 2 A @ 30 VAC

Mulige strømforsyninger

120 V AC – 28 VAC, 60 Hz
(Flerkanal, ikke-isoleret)

Modeller:

G3A-PSU1-4 Fire (4) Kuppelforsyning

G3A-PSU1-8 Otte (8) Kuppelforsyning

G3A-PSU1-16 16 Kuppelforsyning

Dimensioner 4 kupler 8 og 16 kupler

Længde 21 cm (8,5 ") 28,5 cm (11,5 ")

Højde 23,5 cm (9,5 ") 29 cm (11,25 ")

Bredde 9,5 cm (3,75 ") 9 cm (3,5 ")



G3A-seriens AutoDome-indendørssystemer | 5

Software til konfigurationsværktøj

VP-CFGSFT Konfigurationssoftware m/USB-adapter

VP-USB Kun USB coax-adapter

Bestillingsoplysninger

G3ACS5C AutoDome-sæt til farve
18x farve, indendørs nedhængt fra loft, klar
kuppel, 24 VAC, 50 Hz

G3ACS5C

G3ACS5T AutoDome-sæt til farve
18x farve, indendørs nedhængt fra loft, tonet
kuppel, 24 VAC, 50 Hz

G3ACS5T

G3ACS5CT AutoDome-sæt til farve
18x farve, AutoTrack, indendørs nedhængt
fra loft, klar kuppel, 24 VAC, 50 Hz

G3ACS5CT

G3ACS5TT AutoDome-sæt til farve
18x farve, AutoTrack, indendørs nedhængt
fra loft, tonet kuppel, 24 VAC, 50 Hz

G3ACS5TT

G3ACPW2CW AutoDome-sæt til farve
18x farve, indendørs pendel, vægmontering,
klar kuppel, hvid, 230 VAC, 50 Hz

G3ACPW2CW

G3ACPW2TW AutoDome-sæt til farve
18x farve, indendørs pendel, vægmontering,
tonet kuppel, hvid, 230 VAC, 50 Hz

G3ACPW2TW

G3ACPW5CP AutoDome-sæt til farve
18x farve, indendørs pendel, rørmontering,
klar kuppel, hvid, 24 VAC, 50 Hz

G3ACPW5CP

G3ACPW5TP AutoDome-sæt til farve
18x farve, indendørs pendel, rørmontering,
tonet kuppel, hvid, 24 VAC, 50 Hz

G3ACPW5TP

G3ACPW2CWT AutoDome-sæt til farve
18x farve, AutoTrack, indendørs pendel,
vægmontering, klar kuppel, hvid, 230 VAC,
50 Hz

G3ACPW2CWT

G3ACPW5CPT AutoDome-sæt til farve
18x farve, AutoTrack, indendørs pendel, rør-
montering, klar kuppel, hvid, 24 VAC, 50 Hz

G3ACPW5CPT

G3ACPW2TWT AutoDome-sæt til farve
18x farve, AutoTrack, indendørs pendel,
vægmontering, tonet kuppel, hvid, 230 VAC,
50 Hz

G3ACPW2TWT

G3ACPW5TPT AutoDome-sæt til farve
18x farve, AutoTrack, indendørs pendel, rør-
montering, tonet kuppel, hvid, 24 VAC, 50 Hz

G3ACPW5TPT

Tilbehør

TC220PSX‑24 strømforsyningsenhed
230 VAC/20 VAC, 50 Hz, 20 VA

TC220PSX-24

Softwareoptioner

VP-CFGSFT Bilinx konfigurationsværktøj
Konfigurationssoftware med USB-adapter

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.dk
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Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk
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