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Det kuppelformede trykkamerahus fra Bosch beskytter

AutoDome® kameraet mod udefrakommende faktorer,
både naturskabte og menneskeskabte faktorer. Det er den
perfekte overvågningsløsning til applikationer, som kræver
hyppig vedligeholdelse, bl.a. trafik-, transit-, bro-, tunnel-
og kystinstallationer hvor salt, fugt, støv, insekter og røg
kan påvirke kameraets drift på lang sigt. Trykkuplen er den
optimale måde at beskytte din investering i et
overvågningskamera mod miljøpåvirkninger.

Funktioner

Dette robuste trykhus, kombineret med EnviroDome
kameramodulet, opretholder maks. ydeevne under de
vanskeligste forhold. Uanset hvilke udefrakommende
faktorer, der er tale om, er der intet, som kan matche
denne kombination af et kamera og et hus.

Billedstyring og -kvalitet er integrerede aspekter i alle
typer overvågningssystemer til udendørs brug. Trykkuplen
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 optimal styring til visning i
alle zoom-indstillinger.

For at øge følsomheden, når det bliver nat, skifter dag/nat
trykkuplen 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. Den funktionen til lav lukkerhastighed er standard på
alle farve- og dag/nat kameraer med trykkuppel. Denne
funktion reducerer automatisk lukkerhastigheden til så lidt
som et sekund, hvilket er med til at øge følsomheden 50
gange så meget, selv i bælgravende mørke.

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.

PRS-seriens kuppelformede
trykkamerahuse til udendørs brug

▶ Maksimal beskyttelse mod støv, smog, saltluft,
fugtighed, osv.

▶ Opfylder IP67 og NEMA 4X

▶ Opretholder en tør, ren atmosfære for kameraet,
objektivet og panorering/vipning/zoom (PTZ)

▶ UV-beskyttet

▶ Sensoralarm for lavt tryk

▶ Sektorudviskning og identitetsmaskering

▶ Kan fjernkonfigureres (Bilinx, to-faset, RS-232,
RS-485)
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Installations- og konfigurationsnoter

01 Trykhus

02 M –18x sort/hvid
C –18x farve
D –18x dag/nat
E –26x dag/nat

03 1 –12 VAC NTSC
2 –230 VAC PAL
5 –24 VAC PAL1

6 –24 VAC NTSC1

04 F –Fiberoptik2

_ –Standard

Oplysning Følgende bestillingsliste gælder kun for
bestillinger fra Nord- og Sydamerika. Kunder i
Europa, Mellemøsten og Afrika skal kontakte
den lokale Bosch-forhandler.

1. Transformator er ikke inkluderet. Kunden skal selv fremskaffe

24 VAC, 59 W transformator (ENV-PSU eller tilsvarende). Fås ikke

med fiberoptisk funktion.

2. Fiberfunktion fås kun i sæt med transformatorer. I forbindelse med

sæt uden transformatorer kan der anvendes en LTC 4628 med

standard ENV sættet. Hvert fibersæt kræver en LTC 4629 ved

systemet.

PRS-hus

01 NPT-tilslutning

1

PRS-hjørne

01 1 1/2 " NPT-gevind
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Ø

Ø

PRS-mast

01 1 1/2 " NPT-gevind

PRS-væg

01 1 1/2 " NPT-gevind

Tekniske specifikationer

18x farve/18x dag/nat kamera

Billedprocessor 1/4 " IT 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

Forstærkning Fra/automatisk (med justerbar grænse)

Synkronisering Linel (–120° til 120° lodret fasejustering) el-
ler intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12x

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

Følsomhed (minimum 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 akti-
veret

0,0033 lux 0,0033 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed akti-
veret

— 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 akti-
veret

0,0082 lux 0,0082 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed akti-
veret

— 0,0013 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

26x dag/nat kamera

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

Forstærkning Fra/automatisk (med justerbar grænse)

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

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12X

Horisontal opløsning 470 TVL (NTSC) / 460 TVL (PAL)
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Følsomhed (minimum brugbar video: 20 IRE)

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,33 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,066 lux

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed akti-
veret

0,0103 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed akti-
veret

0,0021 lux

Følsomhed (brugbar video: 50 IRE)

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

1 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed
deaktiveret

0,26 lux

Dagtilstand
m/lav lukkerhastighed akti-
veret

0,026 lux

Nattilstand
m/lav lukkerhastighed akti-
veret

0,0052 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance 2000 K til 10.000 K

18x sort/hvid kamera

Billedprocessor 1/4 " IT CCD

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

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

Forstærkning Fra/automatisk (med justerbar grænse)

Synkronisering Line-lock (–120° til 120° lodret
fasejustering) eller intern krystal

Blændekorrektion Vandret og lodret

Digital zoom 12X

Horisontal opløsning 520 TVL (typisk)

Følsomhed (minimum
brugbar video: 20 IRE)

0,031 lux

Følsomhed (brugbar video:
50 IRE)

0,1 lux

SNR > 50 dB

Hvidbalance N/A

Mekanisk

Vægt 5,9 kg (13 lb)

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

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

Justerbar hastighed 120°/sek.

Miljømæssige forhold

Luftfugtighed 0% til 100% relativ, kondenserende

Beskyttelse mod indtræn-
gen

IP67 (NEMA 4X)

Driftstemperatur –40°C til 50°C (–40°F til 122°F)

Opbevaringstemp. –40 °C til 60 °C (–40 °F til 140 °F)

Tilbehør

ENV-PSU1 /
ENV-PSU2

Strømforsyningsboks til udendørs brug
(120/230 VAC transformator)

ENV-PSU1F /
ENV-PSU2F

Strømforsyningsboks til udendørs brug
(120/230 VAC transformator og fiberoptik)

PRS-væg Vægbeslag

PRS-hjørne Hjørnemontering

PRS-mast Montering på mast

Diverse

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

Kameraopsætning/sty-
ring

Tofaset eller RS-232

Forudindstillede positio-
ner

99, hver med titler på 16 tegn

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

15 minutter.
• Forudindstillet runde - en (1), bestående

af op til 99 fortløbende scener

Adressering FastAddress fjernadressering eller 4-cifret dre-
jeskive

Certificeringsmyndighe-
der

CE, UL

montering 1 1/2-" Kun PT gevindskåret rør

Tryk 5 psi maks.
Enhed leveres uden trykregulering. Brugeren
skal foretage rensning og tryksætning efter in-
stallation.
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Brugertilslutninger

Strøm (kamera) 21–28 VAC, 50/60 Hz, 15 W maks.

Strøm (varmer) 21–28 VAC, 50/60 Hz, 44 W maks.

To-faset ± Kontroldata

Video BNC

Alarminput (1) Programmerbar for "Normalt åben" eller "Normalt
lukket"

Nitrogen-påfyldnings-
ventil

Ventil af Schraeder-typen

Bestillingsoplysninger

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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