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Το AutoDome Easy συνδυάζει μια υψηλής απόδοσης μονάδα
οριζόντιας/ κατακόρυφης κίνησης, ένα μικρού μεγέθους
περίβλημα μίνι θόλου και μια εξελιγμένη κάμερα με
αυτόματη εστίαση και ζουμ σε ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό το
ανθεκτικό, μικρού μεγέθους και εύκολο στην εγκατάσταση
σύστημα κάμερας PTZ έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές
διακριτικής παρακολούθησης μέσω βίντεο σε εσωτερικούς
χώρους.

Κύρια σημεία της Σειράς Easy
Με διάμετρο θόλου μικρότερη από 10 cm (4"), το AutoDome
Easy είναι κατά 70% περίπου μικρότερο από τις συμβατικές
κάμερες PTZ και 20% μικρότερο από άλλους θόλους μικρού
μεγέθους. Οι μικρές διαστάσεις του AutoDome Easy το
καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές διακριτικής
παρακολούθησης.

Παρ' ότι είναι μικρό σε μέγεθος, το AutoDome Easy διαθέτει
πολλά από τα χαρακτηριστικά που βρίσκει κανείς σε
κάμερες PTZ κανονικού μεγέθους. Οι μεταβαλλόμενες
ταχύτητες οριζόντιας/ κατακόρυφης κίνησης και η
λειτουργία Autopivot διασφαλίζουν τον βέλτιστο έλεγχο της
κάμερας και την τέλεια εικόνα σε όλα τα επίπεδα ζουμ. Η
υψηλής απόδοσης κάμερα με ζουμ 100x (10x οπτικό/10x
ψηφιακό) και αυτόματη εστίαση ενσωματώνει την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας στην ψηφιακή απεικόνιση και έτσι
προσφέρει εξαιρετική ευαισθησία και ανάλυση. Με τις 60
προκαθορισμένες θέσεις που καθορίζονται από το χρήστη,

τις 4 προκαθορισμένες διαδρομές και τους πολλούς τρόπους
λειτουργίας αυτόματης σάρωσης, το AutoDome Easy δεν
είναι "μικρό" στις δυνατότητες.

Με μία κάμερα AutoDome Easy επιτυγχάνετε την ίδια
κάλυψη που προσφέρουν τέσσερις σταθερές κάμερες μίνι
θόλου στο ήμισυ του κόστους μιας συμβατικής κάμερας PTZ
θόλου. Το AutoDome Easy μεγιστοποιεί την επένδυσή σας σε
εξοπλισμό ασφαλείας, χάρη στην εύκολη ενσωμάτωσή του με
ολόκληρη τη σειρά προϊόντων βίντεο της Bosch, όπως μεταξύ
άλλων οι μεταγωγείς μητρώου Allegiant, οι ψηφιακές
συσκευές εγγραφής DiBos και Divar και όλη η σειρά
προϊόντων διαχείρισης βίντεο μέσω IP της Bosch.

Και το AutoDome Easy είναι πανεύκολο στην εγκατάσταση
και τη χρήση. Το AutoDome Easy διατίθεται σε εκδόσεις για
τοποθέτηση σε επιφάνεια, τοίχο και σωλήνα και έτσι μπορεί
να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Τα "διαισθητικά" μενού
αρχικών ρυθμίσεων καθιστούν τη ρύθμιση των παραμέτρων
του θόλου γρήγορο και εύκολο. Ενσωματωμένη υποστήριξη
IntuiKey σημαίνει ότι το AutoDome Easy χρησιμοποιεί τις
ίδιες γνωστές σας εντολές μέσω πληκτρολογίου και joystick
με όλα τα άλλα προϊόντα της σειράς AutoDome της Bosch.

Μικρού μεγέθους κάμερα PTZ AutoDome®
Easy

▶ Με εξαιρετικά μικρό μέγεθος, για διακριτική
παρακολούθηση και καλύτερη αισθητική

▶ Σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

▶ Οικονομικά προσιτό, αλλά "πλούσιο" σε δυνατότητες

▶ Έγχρωμη κάμερα με ζουμ 100x (10x οπτικό, 10x
ψηφιακό)

▶ Απλό στην εγκατάσταση και τη χρήση

▶ Περίβλημα και φυσαλίδα ανθεκτικά στο χρόνο και τους
βανδαλισμούς

▶ Διατίθενται εκδόσεις για στερέωση σε επιφάνειες,
τοίχους και σωλήνες

www.boschsecutity.gr
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Περιγραφή λειτουργ.

Ακολουθούν μερικά από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν
το AutoDome Σειρά Easy την ιδανική λύση για μια ποικιλία
εφαρμογών παρακολούθησης εσωτερικών χώρων.

Έγχρωμη κάμερα PTZ υψηλής απόδοσης με ζουμ 100x
Οι κάμερες PTZ του AutoDome Σειρά Easy διαθέτουν
έγχρωμο CCD του 1/4". Με ανάλυση 430 TVL (NTSC/PAL)
και ευαισθησία μέχρι το 1,3 lux, το AutoDome Σειρά Easy
προσφέρει κορυφαία απόδοση σε πολύ προσιτή τιμή.

Το AutoDome Easy υποστηρίζει μέχρι και 60
προκαθορισμένες θέσεις, οι οποίες καθορίζονται από τον
χρήστη, καθώς και 4 προκαθορισμένες διαδρομές και
4 τρόπους λειτουργίας αυτόματης σάρωσης. Κάθε
προκαθορισμένη διαδρομή μπορεί να προγραμματιστεί με
έως και 16 προκαθορισμένες θέσεις και διαμορφώσιμο
χρόνο παραμονής σε κάθε θέση. Η οριζόντια/κατακόρυφη
κίνηση και οι προκαθορισμένες διαδρομές έχουν ακρίβεια
±0,1 προκειμένου να καταγράφεται το σωστό σκηνικό κάθε
φορά. Η ενσωματωμένη μονάδα οριζόντιας/ κατακόρυφης
κίνησης μπορεί να κινήσει την κάμερα με ταχύτητα μέχρι και
τις 120°/δευτερόλεπτο. Το AutoDome Easy προσφέρει
εύρος κατακόρυφης κίνησης 0-90° και οριζόντιας κίνησης
0-359°. Το επικαλυπτόμενο οπτικό πεδίο της κάμερας
προφέρει 360° οπτικής κάλυψης, χωρίς "τυφλά" σημεία.

Οικονομικά προσιτή κάλυψη
Συνήθως χρειάζονται τέσσερις ή και περισσότερες σταθερές
κάμερες θόλου για κάλυψη 360° παρακολούθησης. Οι
συμβατικές κάμερες PTZ θόλου προσφέρουν πλήρη κάλυψη,
αλλά σε σημαντικά υψηλότερο κόστος. Με μία κάμερα
AutoDome Easy επιτυγχάνετε την ίδια κάλυψη που
προσφέρουν τέσσερις σταθερές κάμερες θόλου, αλλά στο
ήμισυ του κόστους μιας συμβατικής κάμερας PTZ θόλου. Δεν
είναι μόνον η αρχική σας επένδυση μικρότερη, αλλά εξ ίσου
χαμηλότερο είναι το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.

Ανθεκτική αξιοπιστία
Το βαρέως τύπου περίβλημα αλουμινίου, που παρουσιάζει
υψηλή αντοχή σε απόπειρες παραβίασης, καθώς και η
ανθεκτική φυσαλίδα από πολυκαρβονικό, προστατεύουν την
κάμερα από βανδαλισμούς και κλοπή και διασφαλίζουν ότι
το AutoDome Easy θα συνεχίσει να δίνει εικόνα σε κρίσιμες
εφαρμογές ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες
λειτουργίας.

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της Bosch, το AutoDome
Easy έχει υποβληθεί στις πλέον ολοκληρωμένες και
απαιτητικές δοκιμές αντοχής που εφαρμόζονται στον τομέα
των προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
θα παραμείνει σε λειτουργία για πολλά χρόνια. Και φυσικά,
συνοδεύεται από την κορυφαία στην κατηγορία της 3ετή
εγγύηση της Bosch.

Ευκολία εγκατάστασης και σέρβις
Το AutoDome Easy έχει σχεδιαστεί για γρήγορη και εύκολη
εγκατάσταση. Ο θόλος παραδίδεται πλήρως
συναρμολογημένος και έτοιμος για τοποθέτηση σε
επιφάνεια. Τα διαθέσιμα κιτ τοποθέτησης σε τοίχο και
σωλήνα επιτρέπουν στο AutoDome Easy να προσαρμοστεί
εύκολα στις απαιτήσεις του δικού σας χώρου. Διατίθεται σε
λευκό ή ανθρακί χρώμα.

Η "διαισθητική" δομή των μενού αρχικών ρυθμίσεων και η
υποστήριξη πολλών γλωσσών καθιστούν τη ρύθμιση των
παραμέτρων του θόλου γρήγορη και εύκολη. Οι διαθέσιμες
γλώσσες των μενού στην οθόνη είναι: Αγγλικά, Ισπανικά και
Γαλλικά.

Εγκρίσεις χωρών

Ηλεκτρομαγνητική συμ-
βατότητα (EMC)

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς FCC Μέ-
ρος 15, ICES-003 και CE

Ασφάλεια προϊόντος Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς CE και τα πρό-
τυπα UL, CSA, EN και IEC

Προγραμματισμός
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Οδηγός παραγγελίας

1 Φορμά βίντεο 4 Φυσαλίδα

1 PAL C Απαλοιφή

2 NTSC 5 Χρώμα

2 Τύπος κάμερας C Ανθρακί

1 Έγχρωμη (10X) W Λευκό

3 Περίβλημα 6 Επικοινωνίες

H Υψηλή αντοχή σε κρούση S Αναλογική
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Τεχνικά στοιχεία

Έγχρωμη κάμερα 10x

Αισθητήρας εικόνας 1/4" CCD τύπου Exview HAD

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

Φακός Ζουμ 10x (3,15–31,5 mm)

Εστίαση Αυτόματη, με χειροκίνητη παράκαμψη

Διάφραγμα Αυτόματη, με χειροκίνητη παράκαμψη (F1,6
έως F3,2)

Οπτικό πεδίο Περίπου 6,5° (πλευρά Τηλεφακού) έως 48°
(πλευρά Ευρυγώνιου)

Έξοδος βίντεο 1,0 Vp-p, 75 Ω

Έλεγχος κέρδους Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση AGC (30 dB
το πολύ)

Συγχρονισμός Εσωτερικός/εξωτερικός (αυτόματη μεταγωγή
κλειδώματος γραμμής)

Ψηφιακό ζουμ 10x

Οριζόντια ανάλυση 430 TVL

Ευαισθησία (τυπική) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

Λόγος σήματος προς θόρυβο 48 dB

Μηχανολογικά/ Ηλεκτρολογικά

Βάρος 1,3 kg
(2,86 lb)

Εύρος οριζόντιας κίνησης 0-359°

Γωνία κατακόρυφης κίνη-
σης

0-90°

Ταχύτητα οριζόντιας κίνη-
σης

120°/δευτ. το πολύ

Ταχύτητα κατακόρυφης
κίνησης

120°/δευτ. το πολύ

Ακρίβεια προκαθορισμέ-
νων θέσεων

±0,5° (τυπική)

Ονομαστική τάση 12 V DC / 24 V AC
50/60 Hz

Εύρος τάσης 10,8 έως 13,2 V DC
21,6 έως 26,4 V AC

Κατανάλωση ρεύματος (τυ-
πική):

10 W

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμ. λειτουργίας –10 έως +40 °C
(14 έως 104 °F)

Σχετ. υγρασία λειτουργίας 0% έως 96%

Θερμ. αποθήκευσης –20 έως +60 °C
(-4 έως 140 °F)

Διάφορα

Τομείς/τίτλοι 8 ανεξάρτητοι τομείς με τίτλο μήκους 10 χαρα-
κτήρων ανά τομέα

Ρυθμίσεις/ έλεγχος κάμε-
ρας

Biphase

Πρωτόκολλα επικοινωνίας Biphase

Προεπιλεγμένες θέσεις 60, καθεμιά με τίτλο μήκους 10 χαρακτήρων

Προκαθορισμένες διαδρο-
μές

• Προκαθορισμένη διαδρομή - τέσσερις
(4), που αποτελούνται από μέχρι και
16 σκηνές, διαδοχικές

Γλώσσες που υποστηρίζο-
νται

Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά

Συνδέσεις χρήστη

Παροχή ρεύματος (κάμερα) 24 V AC, στα 50/60 Hz, ή 12 V DC

Έλεγχος Biphase +/-

Βίντεο 1 Vp-p στην έξοδο BNC

Είσοδος συναγερμού (1) Κανονικά κλειστή/ κανονικά ανοικτή/ απενερ-
γοποιημένη

Βάσεις/ Παρελκόμενα

Βραχίονας τοίχου VEZ-A-WW (Τοίχου, λευκός)

Βραχίονας τοίχου VEZ-A-WC (Τοίχου, ανθρακί)

Βάση σωλήνα VEZ-A-PW (Σωλήνα, λευκή)

Βάση σωλήνα VEZ-A-PC (Σωλήνα, ανθρακί)

Πληροφορίες παραγγελίας

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X Έγχρωμη, PAL, Λευκό

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X Έγχρωμη, NTSC, Λευκό

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X Έγχρωμη, PAL, Ανθρακί

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X Έγχρωμη, NTSC, Ανθρακί

VEZ-021-HCCS

Αξεσουάρ υλικού

VEZ-A-WW Βάση τοίχου
Βάση τοίχου AutoDome Easy, λευκή

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC Βάση τοίχου
Βάση τοίχου AutoDome Easy, ανθρακί

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW Βάση σωλήνα
Βάση σωλήνα AutoDome Easy, λευκή

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC Βάση σωλήνα
Βάση σωλήνα AutoDome Easy, ανθρακί

VEZ-A-PC

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Represented by

© BRobert Bosch S.A. 2009 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
T4046494347 | Cur: el-GR, V3, 10 Sep 2009 | Src: en-US, V4, 23 Aug 2007


	Περιγραφή λειτουργ.
	Εγκρίσεις χωρών
	Προγραμματισμός
	Τεχνικά στοιχεία
	Πληροφορίες παραγγελίας

