
Videomegfigyelő rendszerek | AutoDome® Easy Compact PTZ-kamera

Az AutoDome Easy egy nagy teljesítményű elfordítható/
dönthető egységből, kompakt, mini dómházból és korszerű
autofókusz zoomkamerából álló egység. Az egyszerre tartós
és kompakt, könnyen felszerelhető PTZ-kamerarendszer
kifejezetten diszkrét beltéri videofelügyelet céljaira készült.

Az Easy Series főbb jellemzői
A 10 cm-nél kisebb dómátmérő jóvoltából az AutoDome
Easy mintegy 70%-kal kisebb a hagyományos PTZ-
kameráknál, a többi kompakt dómhoz képest pedig 20%-kal
kisebb. Ez a kompakt méretezés ideálissá teszi az
AutoDome Easy kamerát diszkrét megfigyelési célokra.

Az AutoDome Easy kis mérete ellenére a normál méretű PTZ-
kamerák számos funkciójával rendelkezik. A változtatható
pásztázási és döntési sebesség és az automatikus forgatás
optimális kameravezérlést és megtekintési lehetőséget
jelent minden zoombeállítás mellett. A nagy teljesítményű,
100x (10x optikai/10x digitális) zoommal rendelkező
autofókusz kamera a legújabb digitális képkészítési
technológia alapján nyújt kiváló érzékenységet és
felbontást. A 60 felhasználói előbeállítás, a 4 előbeállított
kör és a többféle automatikus pásztázási mód jelzi, hogy az
AutoDome Easy nincs funkciók szűkében.

Egyetlen AutoDome Easy kamera négy rögzített
minidómmal megegyező területet fed le, a hagyományos
PTZ-dómkamera árának feléért. Az AutoDome Easy
maximalizálja biztonsági befektetését: a teljes Bosch
videotermékcsaládot integrálja, az Allegiant
mátrixkapcsolóktól a DiBos és Divar digitális felvevőkön át
a Bosch IP-alapú videokezelő rendszerek teljes köréig.

Ráadásul az AutoDome Easy felszerelése és működtetése is
egyszerű. A felületre, falra és csőre szerelhető AutoDome
Easy opciók jóvoltából az eszköz gyakorlatilag bárhová
felszerelhető. A magától értetődő beállítási menükön
gyorsan és egyszerűen elvégezhető a dóm konfigurálása. Az
integrált IntuiKey támogatás azt jelenti, hogy az AutoDome
Easy a Bosch AutoDome termékcsalád többi tagjánál már
megszokott billentyűzet- és botkormányparancsokkal
vezérelhető.

Főbb funkciók

Az alábbiakban ismertetjük az AutoDome Easy Series
néhány olyan funkcióját, mely jól használható számos
beltéri megfigyelési alkalmazásnál.

AutoDome® Easy Compact PTZ-kamera
▶ Hihetetlenül kompakt felépítés a diszkrét megfigyelés

és az esztétikum figyelembevételével

▶ Beltéri alkalmazásokhoz

▶ Megfizethető, de egyben sokoldalú funkciókkal
felszerelt

▶ Színes kamera 100x zoommal (10x optikai, 10x
digitális)

▶ Egyszerű felszerelés és használat

▶ Tartós, vandálbiztos ház és bura

▶ Felületre, falra és csőre szerelhető változatok
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Nagy teljesítményű 100x színes PTZ-kamera
Az AutoDome Easy PTZ-kamerák 1/4"-es, színes CCD-
képérzékelővel. A 430 TVL (NTSC/PAL) felbontás és akár
1,3 lux érzékenység kivételes teljesítményt kölcsönöz az
AutoDome Easy sorozatnak, megfizethető áron.

Az AutoDome Easy 60 felhasználói beállítású pozíciót, 4
előbeállított kört és 4 automatikus pásztázási módot
támogat. Az előbeállított körök egyenként 16 előbeállított
pozícióra programozhatók be, a pozíciók közt szintén
állítható megtartási idővel. A pásztázás, döntés, és az
előbeállított követés akár ±0,1°-ot is elérő pontossággal
rögzíti a megfelelő helyszínt. A beépített elfordítható/
dönthető egység pásztázási/döntési sebessége
másodpercenként 120°-ig változtatható. Az AutoDome Easy
0–90° döntési szöggel és 0–359° pásztázási tartománnyal
rendelkezik. Az átfedéses megtekintési terület teljes, 360°-
os vizuális lefedettséget jelent, holttér nélkül.

Hatékony lefedettség
A 360°os megfigyelési lefedettséghez jellemzően legalább
négy rögzített dómkamerára van szükség. A hagyományos
PTZ-dómkamerák jóval magasabb költségért nyújtanak
teljes lefedettséget. Egyetlen AutoDome Easy kamera négy
rögzített dómmal megegyező területet fed le a
hagyományos PTZ-dómkamera árának feléért. Nem csak a
kezdeti beruházás összege alacsonyabb, hanem a telepítési
és karbantartási költségek is.

Masszív megbízhatóság
Nagy teherbírású, szabotázsvédett alumínium ház és
masszív polikarbonát bura védi a kamerát a rongálás és
lopás ellen, biztosítva, hogy az AutoDome Easy a
legviszontagságosabb környezetben is folyamatosan
továbbítsa a döntő fontosságú képeket.

A többi Bosch termékhez hasonlóan az AutoDome Easy az
iparág legátfogóbb és legnagyobb kihívást jelentő tartóssági
tesztjeit állta ki, és bebizonyította, hogy éveken át ki fog
tartani. És természetesen az iparágban egyedülálló, három
évre szóló Bosch garanciával rendelkezik.

Egyszerű felszerelés és szervizelés
Az AutoDome Easy kamerát gyors és egyszerű felszerelésre
tervezték. A dóm teljesen összeszerelve érkezik, készen a
felületi felszerelésre. A falra és csőre szerelhető készletek
jóvoltából az AutoDome Easy könnyedén alkalmazkodik az
egyedi, helyi igényekhez. Fehér vagy szénfekete színben
kapható.

A több nyelvet is támogató beállítási menü könnyen
átlátható szerkezete meggyorsítja és megkönnyíti a
dómkamera konfigurációját. A kijelző támogatott
menünyelvei a következők: angol, spanyol, francia.

Tanúsítványok és engedélyek

Elektromágneses kom-
patibilitás (EMC)

Megfelel az FCC 15. része, az ICES-003, és a CE
szabályozásainak

Termékbiztonság Megfelel a CE előírásoknak és az UL, CSA, EN és
IEC szabványoknak

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
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Rendelési útmutató

1 videoformátum 4 bura

1 PAL C Törlés

2 NTSC 5 szín

2 kameratípus C Szénfekete

1 Szín (10X) W Fehér

3 ház 6 Kommunikáció

H Ütésálló S Analóg

Műszaki specifikációk

Kamera 10x színes

Képalkotó 1/4" Exview HAD CCD

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

Optika 10x zoom (3,15–31,5 mm)

Fókusz Automatikus, kézi felülbírálással

Írisz Automatikus, kézi felülbírálással (F1.6–F3.2)

Látómező Kb. 6,5° (teleobjektíves) – 48° (széles látó-
szögű)

Videokimenet 1,0 Vcs-cs, 75 ohm

Erősítésszabályozás AGC be/ki (max. 30 dB)

Szinkronizálás Belső/külső (automatikus hálózati szinkron-
váltás)

Digitális zoom 10x

Vízszintes felbontás 430 TVL

Érzékenység (jellemző) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

Jel-zaj viszony 48 dB
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Mechanikai/elektromos jellemzők

Tömeg 1, 3 kg

Pásztázási tartomány 0–359°

Dőlésszög 0–90°

Pásztázási sebesség Max. 120°/mp

Döntési sebesség Max. 120°/mp

Előbeállítási pontosság ± 0,5° jellemzően

Névleges feszültség 12 V DC / 24 V AC
50/60 Hz

Feszültségtartomány 10,8 – 13,2 V DC
21,6 – 26,4 V AC

Teljesítményfelvétel: (jel-
lemzően)

10 W

Környezeti

Üzemi hőmérséklet –10°C – 40°C

Üzemi páratartalom 0%–96%

Tárolási hőmérséklet –20°C – 60°C

Egyéb

Szektorok/címkék 8 független szektor, szektoronként 10 karakte-
res címkékkel

Kamerabeállítás/-vezérlés Kétfázisú

Kommunikációs protokol-
lok

Kétfázisú

Előre beállított pozíciók 60, egyenként 10 karakteres címkékkel

Előbeállított körök • Előbeállított kör: 4, egyenként legfeljebb
16 helyszín

Támogatott nyelvek angol, francia, spanyol

Felhasználói csatlakozások

Tápellátás (Kamera) 24 V AC, 50/60 Hz vagy 12 V DC

Vezérlés Biphase +/-

Videó 1 Vcs-cs BNC esetén

Riasztásbemenet (1) NC/NO/KI

Szerelvények/tartozékok

Fali kar VEZ-A-WW (fali, fehér)

Fali kar VEZ-A-WC (fali, szénfekete)

Csőre szerelt VEZ-A-PW (cső, fehér)

Csőre szerelt VEZ-A-PC (cső, szénfekete)

Rendelési információ

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome, 10X színes, PAL, fehér

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome, 10X színes, NTSC, fehér

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome, 10X színes, PAL, szénfekete

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome, 10X színes, NTSC, szénfekete

VEZ-021-HCCS

Hardvertartozékok

VEZ-A-WW falra szerelhető
AutoDome Easy, falra szerelhető, fehér

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC falra szerelhető
AutoDome Easy, falra szerelhető, szénfekete

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW csőre szerelhető
AutoDome Easy, csőre szerelhető, fehér

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC csőre szerelhető
AutoDome Easy, csőre szerelhető, szénfekete

VEZ-A-PC
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by

© Bosch Security Systems Llc 10 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
T4046494347 | Cur: hu-HU, V5, 6 May 2010 | Src: en-US, V4, 23 Aug 2007


	Főbb funkciók
	Tanúsítványok és engedélyek
	Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
	Műszaki specifikációk
	Rendelési információ

