
CCTV | AutoDome® Easy compacte PTZ-camera

De AutoDome Easy combineert een autofocus
cameramodule voorzien van een motorzoomobjectief met
een hoogwaardige pan & tilt unit en een compacte
minidome behuizing. Dit robuuste, compacte en
eenvoudig te installeren PTZ-camerasysteem is ontworpen
voor discrete videobewaking binnenshuis.

Belangrijkste kenmerken van de AutoDome Easy
Met een dome-diameter van minder dan 10 cm is de
AutoDome Easy ongeveer 70% kleiner dan traditionele
PTZ-camera's en 20% kleiner dan andere compacte
domes. Deze compacte afmetingen maken de AutoDome
Easy ideaal voor discrete videobewaking.

Ondanks zijn kleine formaat, biedt de AutoDome Easy
grotendeels dezelfde functies PTZ-camera's van normale
grootte. Variabele draai- en kantelsnelheden en de functie
AutoPivot zorgen voor optimale camerabesturing en
weergave van beelden op alle zoomniveaus. De
hoogwaardige camera met 100x (10x optische/10x
digitale) zoom en AutoFocus bevat de nieuwste
technologie voor digitale beeldbewerking die zorgt voor
uitstekende gevoeligheid en een hoge resolutie. Met 60
door de gebruiker te bepalen presets, 4
geprogrammeerde rondes en diverse AutoScan-modi
beschikt de AutoDome Easy over talrijke functies.

Een enkele AutoDome Easy heeft hetzelfde detectiebereik
als vier vaste minidomes terwijl hij twee keer zo voordelig
is als een traditionele PTZ-domecamera. Met AutoDome
Easy haalt u het maximale uit uw investering in beveiliging
door integratie met de gehele lijn videoproducten van
Bosch, waaronder Allegiant-matrices, DiBos en Divar
harddiskrecorders en de complete reeks Video-over-IP-
producten van Bosch.

De installatie en het gebruik van de AutoDome Easy zijn
eenvoudig. De AutoDome Easy is leverbaar als uitvoering
voor opbouw-, wand- en pendelmontage en kan daardoor
nagenoeg overal worden gemonteerd. Dankzij intuïtieve
installatiemenu's kan de configuratie van de dome snel en
gemakkelijk worden uitgevoerd. IntuiKey compatible wil
zeggen dat de camera hetzelfde reageert op Bosch
keyboard (BiPhase) commando's zoals de Bosch
AutoDome- en PTZ camera's waardoor de bediening
vertrouwd zal aanvoelen.

Basisfuncties

Hier volgen enkele voorbeelden van de functies die de
AutoDome Easy tot de perfecte oplossing maken voor
binnenshuis videobewakingstoepassingen.

AutoDome® Easy compacte PTZ-camera
▶ Ultracompact voor discrete bewaking met een fraaie

vormgeving

▶ Bedoeld voor binnentoepassingen

▶ Betaalbaar, maar met een keur aan functionaliteit

▶ Kleurencamera met 100x zoom (10x optisch, 10x
digitaal)

▶ Eenvoudige installatie en bediening

▶ Duurzame, vandalismebestendige behuizing en koepel

▶ Uitvoeringen voor opbouw-, wand- en pendelmontage

www.boschsecurity.nl



2 | AutoDome® Easy compacte PTZ-camera

Hoogwaardige PTZ-kleurencamera met 100x zoombereik
AutoDome Easy PTZ-camera's hebben een 1/4-inch
kleuren-CCD. Met een resolutie van 430 beeldlijnen (PAL/
NTSC) en een gevoeligheid tot 1,3 lux, levert de
AutoDome Easy Serie uitzonderlijke prestaties voor een
zeer redelijke prijs.

AutoDome Easy ondersteunt tot 60 door de gebruiker te
bepalen preset-posities, alsmede 4 geprogrammeerde
rondes en 4 AutoScan-modi. Elke voorkeuzetour kan
worden geprogrammeerd met 16 preset-posities met een
te configureren pauze tussen de posities. De functies voor
draaien, kantelen en het volgen van presets is nauwkeurig
tot ±0,1, zodat telkens de correcte scène wordt
geregistreerd. De geïntegreerde draai/kantel-unit zorgt
voor variabele draai/kantel-snelheden tot 120 graden per
seconde. AutoDome Easy biedt een kantelbereik van 0 tot
90 graden en een draaibereik van 0 tot 359 graden. Het
overlappende gezichtsveld van de camera zorgt voor een
volledige visuele dekking van 360 graden, waardoor niets
aan het oog van de camera wordt onttrokken.

Kostenefficiënte dekking
Voor een volledige dekking van 360 graden met vaste
camera's zijn meestal vier of meer vaste (dome)camera's
nodig. Traditionele PTZ-domecamera's zorgen weliswaar
voor volledige dekking, maar tegen aanzienlijk hogere
kosten. Een enkele AutoDome Easy heeft hetzelfde
detectiebereik als vier vaste (dome)camera's, maar is
twee keer zo voordelig als een traditionele PTZ-
domecamera. Niet alleen de benodigde eerste investering
in apparatuur, maar ook de installatie- en
onderhoudskosten zijn lager.

Robuust en betrouwbaar
Een stevige, sabotagebestendige aluminium behuizing en
robuuste koepel van polycarbonaat beschermen de
camera tegen vandalisme en diefstal, zodat AutoDome
Easy belangrijke beelden kan blijven leveren onder de
meest extreme omstandigheden.

Zoals voor alle producten van Bosch geldt, is de
AutoDome Easy onderworpen aan de strengste en
uitvoerigste tests in de branche, om een lange levensduur
te garanderen. En natuurlijk verleent Bosch de
toonaangevende garantie van 3 jaar op het product.

Eenvoudige installatie en onderhoud
AutoDome Easy is ontworpen met het oog op snelle en
eenvoudige installatie. De dome wordt compleet
gemonteerd geleverd en is klaar voor opbouwmontage.
Bovendien zijn speciale kits voor wand- en pendelmontage
leverbaar, waarmee u de AutoDome Easy gemakkelijk kunt
aanpassen aan de gewenste montage op de
desbetreffende locatie. Leverbaar in wit of antraciet.

Dankzij een intuïtieve installatiemenustructuur en
ondersteuning in meerdere talen kan de dome snel en
eenvoudig worden geconfigureerd. Het schermmenu kan
in de talen Engels, Spaans en Frans worden weergegeven.

Certificaten en goedkeuringen

Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)

Voldoet aan FCC deel 15, ICES-003 en CE-richt-
lijnen

Productveiligheid Voldoet aan CE-richtlijnen, UL-, CSA-, EN- en IEC-
normen

Installatie/configuratie
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Bestelgids

1 Videoformaat 4 Koepel

1 PAL C Transparant

2 NTSC 5 Kleur

2 Cameratype C Antraciet

1 Kleur (10X) W Wit

3 Behuizing 6 Communicatie

H Slagvast S Analoog

Technische specificaties

Camera 10x kleur

Beeldsensor 1/4 inch Exview HAD CCD

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

Objectief 10x zoom (3,15 tot 31,5 mm)

Focus Automatisch, met handmatige uitschakeling

Diafragma Automatisch, met handmatige uitschakeling
(F1,6 tot F3,2)

Gezichtsveld Ca. 6,5° (tele) tot 48° (groothoek)

Video-uitgang 1,0 Vtt, 75 ohm

Versterkingsregeling AGC aan/uit (30dB max.)

Synchronisatie Intern/extern (Kristal- of (automatische) line-
lock)

Digitale zoom 10x

Horizontale resolutie 430 beeldlijnen
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Gevoeligheid (typisch) 30 IRE 50 IRE

1,3 lux 2,7 lux

Signaal-ruisverhouding 48 dB

Mechanische/elektrische specificaties

Gewicht 1,3 kg

Draaibereik 0 tot 359°

Kantelhoek 0 tot 90°

Draaisnelheid 120°/s max.

Kantelsnelheid 120°/s max.

Geprogrammeerde nauw-
keurigheid

± 0,5 ° typ.

Nominale spanning 12 VDC/24 VAC
50/60 Hz

Spanningsbereik 10,8 tot 13,2 VDC
21,6 tot 26,4 VAC

Stroomverbruik: (typ.) 10 W

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur –10°C tot 40°C

Vochtigheid tijdens be-
drijf

0% tot 96%

Opslagtemperatuur –20°C tot 60°C

Diverse

Sectoren/benaming 8 onafhankelijke sectoren met namen van 10
tekens per sector

Camera-instellingen/be-
sturing

BiPhase

Communicatieprotocollen BiPhase

Geprogrammeerde posi-
ties

60, elk met een naam van 10 tekens

Geprogrammeerde ron-
den

• Geprogrammeerde ronde - vier (4), be-
staande uit maximaal 16 opeenvolgen-
de scènes

Ondersteunde talen Engels, Frans en Spaans

Aansluitingen gebruiker

Voeding (camera) 24 VAC, 50/60 Hz of 12 VDC

Besturing BiPhase +/-

Video 1 Vtt op BNC

Alarmingang (1) NC/NO/OFF

Montagebeugels/accessoires

Muurarm VEZ-A-WW (wand, wit)

Muurarm VEZ-A-WC (wand, antraciet)

Buismontage VEZ-A-PW (buis, wit)

Buismontage VEZ-A-PC (buis, antraciet)

Bestelinformatie

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X kleur, PAL, wit

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X kleur, NTSC, wit

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X kleur, PAL , antraciet

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X kleur, NTSC, antraciet

VEZ-021-HCCS

Hardware-accessoires

VEZ-A-WW wandmontage
AutoDome Easy wandmontage, wit

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC wandmontage
AutoDome Easy wandmontage, antraciet

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW buismontage
AutoDome Easy buismontage, wit

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC buismontage
AutoDome Easy buismontage, antraciet

VEZ-A-PC
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Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be
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