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AutoDome Easy kombinerer en højtydende enhed med
panorering/vipning, et kompakt minikamerahus og
førsteklasses zoomkamera med autofokus i én enkelt
enhed. Dette robuste og kompakte bevægelige kamera er
let at installere, og er designet specifikt til diskret
overvågning i indendørs miljøer.

Easy-seriens stærkeste funktioner
Med et kamerahus med en diameter på mindre end 4 "
(10 cm), er AutoDome Easy næsten 70% mindre end
traditionelle bevægelige kameraer og 20% mindre end
andre kompakte kuppelkameraer. Den kompakte størrelse
gør AutoDome Easy ideel til diskret overvågning.

Selvom den er lille, har AutoDome Easy mange af de
funktioner, man finder på bevægelige kameraer i fuld
størrelse. Variable panorerings- og vippe hastigheder samt
automatisk drejning sikrer optimal kamerastyring og
visning på alle zoomniveauer. Det højtydende kamera med
100x (10x optisk/10x digital) zoom og autofokus har den
nyeste digitale billedteknologi, så det kan levere
fremragende følsomhed og opløsning. Med 60
brugerdefinerede forudindstillinger, 4 forudindstillede
runder og flere autoscan tilstande, mangler AutoDome
Easy ikke funktioner.

Et enkelt AutoDome Easy giver lige så meget dækning som
fire faste minidomekameraer, til halvdelen af hvad et
traditionelt bevægeligt domekamera koster. AutoDome
Easy maksimerer din sikkerhed, da løsningen nemt kan
integreres i hele rækken af produkter fra Bosch, inklusive
Allegiant krydsfelter, DiBos og Divar digitale optagere og
samtlige video over IP-produkter fra Bosch.

Og så er AutoDome Easy let at installere og anvende.
AutoDome Easy fås med monteringsmuligheder til
overflade, væg og rør, og kan monteres stort set alle
steder. Intuitive opsætningsmenuer betyder, at
konfiguration af kameraet er hurtigt og let. Indbygget
support af IntuiKey betyder, at AutoDome Easy bruger de
samme velkendte tastatur- og joystick-kommandoer som
resten af Bosch AutoDome-serien.

Funktioner

Nedenfor beskrives nogle af de funktioner, som gør
AutoDome Easy-serien perfekt til forskellige typer af
indendørs overvågning.

Højtydende 100x bevægeligt farvekamera
Bevægelige kameraer i AutoDome Easy-serien har 1/4"
farve-CCD. Med en opløsning på 430 TVL (NTSC/PAL) og
en følsomhed ned til 1,3 lux, kan AutoDome Easy-serien
tilbyde enestående ydeevne til en overkommelig pris.

AutoDome® Easy kompakt Bevægeligt
kamera

▶ Ultrakompakt til diskret overvågning og forbedret
æstetik

▶ Designet til indendørs anvendelse

▶ Overkommelig i pris, men rig på funktioner

▶ Farvekamera med 100x zoom (10x optisk, 10x digital)

▶ Let at installere og anvende

▶ Holdbart og vandalsikkert kabinet og kuppel

▶ Versioner til overflade-, væg- og rørmontering

www.boschsecurity.dk
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AutoDome Easy understøtter op til 60 brugerdefinerede
forudindstillede positioner samt 4 forudindstillede runder
og 4 autoscan-tilstande. Hver forudindstillede runde kan
programmeres med op til 16 forudindstillede positioner
og opholdstiden mellem positioner kan konfigureres.
Panorering, vipning og forudindstillet sporing har en
nøjagtighed på ±0,1 for at optage den korrekte scene hver
gang Den indbyggede panorerings-/vipningsenhed leverer
variable panorerings-/vippehastigheder på op til 120
grader pr. sekund. AutoDome Easy har et vipningsområde
på 0-90 grader og et panoreringsområde på 0-359 grader.
Kameraets overlappende synsfelt giver 360 graders visuel
dækning og eliminerer evt. blinde vinkler.

Omkostningsbevidst dækning
Typisk kræves der fire eller flere faste kuppelkameraer for
at give 360 graders overvågningsdækning. Traditionelle
bevægelige autodomekameraer giver fuld dækning, men til
en betydeligt højere pris. Et enkelt AutoDome Easy giver
lige så meget dækning som fire faste domekameraer til
halvdelen af, hvad et traditionelt bevægeligt domekamera
koster. Det er ikke kun din første investering, der er
mindre, men installations- og
vedligeholdelsesomkostningerne er også lavere.

Robust pålidelighed
Et solidt, hærværkssikret aluminiumshus og en robust
kuppel i polycarbonat beskytter kameraet mod hærværk
og tyveri, og sikrer at AutoDome Easy kan levere vigtige
optagelser under selv de hårdeste betingelser.

Som alle andre produkter fra Bosch er AutoDome Easy
blevet underkastet branchens mest omfattende og
krævende test for at sikre, at det vil holde i mange år. Og
selvfølgelig gælder Bosch’s 3 års garanti.

Nem montering og vedligeholdelse
AutoDome Easy er designet til hurtig og nem installation.
Kameraet leveres samlet og klar til overflademontering.
Tilgængelige monteringssæt til væg- og rørmontering gør,
at AutoDome Easy let kan tilpasses til individuelle behov.
Fås i hvid eller koksgrå.

En intuitiv opsætningsmenustruktur og support på flere
sprog betyder, at konfiguration af domekameraet er
hurtigt og nemt. Understøttet menusprog på skærmen
omfatter: engelsk, spansk og fransk.

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

Europa CE

Elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMC)

Overholder FCC afsnit 15, ICES-003 og CE-regu-
lativer

Produktsikkerhed Er i overensstemmelse med EU-lovgivning, UL-,
CSA-, EN- og IEC-standarder

Installations- og konfigurationsnoter
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Bestillingsvejledning

1 Videoformat 4 Kuppel

1 PAL C Klar

2 NTSC 5 Farve

2 Kameratype C Kulfiber

1 Farve (10X) O Hvid

3 Kabinet 6 Kommunikation

H Stødsikker S Analog

Tekniske specifikationer

Kamera 10x farve

Billedprocessor 1/4" Exview HAD CCD

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

Objektiv 10x Zoom (3,15–31,5 mm)

Fokus Automatisk med mulighed for manuel styring

Iris Automatisk med manuel styring (F1.6 til
F3.2)

Synsfelt Ca. 6,5° (TELE) til 48° (Bred)

Videoudgang 1,0 Vp-p, 75 ohm

Forstærkning AGC til/fra (30dB maks.)

Synkronisering Intern/ekstern (line-lock, automatisk skift)

Digital zoom 10x

Vandret opløsning 430 TVL

Følsomhed (typisk) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

SNR 48 dB
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Mekanisk/Elektrisk

Vægt 1,3 kg
(2,86 lb)

Drejningsområde 0-359°

Vippevinkel 0-90°

Drejehastighed 120°/s maks.

Vippehastighed 120°/s maks.

Forudindstillet nøjagtig-
hed

± 0,5 ° typ.

Nominel spænding 12 VDC / 24 VAC
50/60 Hz

Spændingsområde 10,8 til 13,2 VDC
21,6  til  26,4 VAC

Strømforbrug: (typ.) 10 W

Omgivelser

Driftstemperatur –10°C til 40°C
(14°F til 104°F)

Fugtighed ved drift 0% til 96%

Opbevaringstemp. –20°C til 60°C
(-4°F til 140°F)

Diverse

Sektorer/vipning 8 uafhængige sektorer med titler/sektorer på
10 tegn

Kameraopsætning/styring Biphase

Kommunikationsprotokol-
ler

Biphase

Forudindstillede positio-
ner

60, hver med titler med 10 tegn

Forudindstillede runder • Forudindstillet runde - fire (4), bestå-
ende af op til 16 fortløbende scener

Understøttede sprog Engelsk, fransk og spansk

Brugertilslutninger

Strøm (kamera) 24 VAC, 50/60 Hz eller 12 VDC

Aktiver Biphase +/-

Video 1 Vp-p på BNC

Alarmindgang (1) NC/NO/OFF

Montering/tilbehør

Vægarm VEZ-A-WW (væg, hvid)

Vægarm VEZ-A-WC (væg, koksgrå)

Montering hængende ned
fra loft

VEZ-A-PW (rør, hvid)

Montering hængende ned
fra loft

VEZ-A-PC (rør, koksgrå)

Bestillingsoplysninger

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X farve, Pal, hvid

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X farve, NTSC, hvid

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X farve, PAL, koksgrå

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X farve, NTSC, koksgrå

VEZ-021-HCCS

Tilbehør

VEZ-A-WW vægmontering
AutoDome Easy, vægmontering, hvid

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC vægmontering
AutoDome Easy, vægmontering, koksgrå

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW rørmontering
AutoDome Easy, rørmontering, hvid

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC rørmontering
AutoDome Easy, rørmontering, koksgrå

VEZ-A-PC
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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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