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AutoDome Easy kombinerer en pan/tilt-enhet med høy
ytelse, et kompakt mini-domehus og et toppmoderne
zoomkamera med autofokus i én enkelt enhet. Dette
robuste og kompakte PTZ-kameraet som er enkelt å
installere, er spesielt utformet for diskret, innendørs
videoovervåkning.

Høydepunkter i Easy-serien
Med en domediameter som er mindre enn 10 cm (4"), er
AutoDome Easy rundt 70 % mindre enn vanlige PTZ-
kameraer og 20 % mindre enn andre kompakte domer. De
kompakte målene gjør at AutoDome Easy er perfekt til
diskret overvåkning.

Selv om det er lite, leverer AutoDome Easy mange av
funksjonene som finnes på PTZ-kameraer i full størrelse.
Variable pan- og tilt-hastigheter og automatsk dreiing sikrer
best mulig kamerakontroll og visning på alle zoomenivåer.
Høyytelseskamera med 100x (10x optisk/10x digital) zoom
og autofokus bruker den nyeste digitale bildeteknologien
for å yte førsteklasses følsomhet og oppløsning. Med 60
egendefinerte forhåndsinnstillinger, 4 forhåndsinnstilte
vaktrunder og flere moduser for automatisk skanning, er
ikke AutoDome Easy gjerrig på funksjonene.

Et enkelt AutoDome Easy gir like mye dekning som fire
fastmonterte mini-domer, og det til halve prisen av et vanlig
PTZ-domekamera. AutoDome Easy gjør det meste ut av din
sikkerhetsinvestering ved å integrere hele utvalget av
Bosch' videoprodukter, inkludert Allegiant-matrisevelgere,
DiBos- og Divar-digitale opptakere, og hele utvalget av
Bosch' video-over-IP-produkter.

Dessuten er AutoDome Easy brukervennlig og enkelt å
installere. AutoDome Easy leveres med alternativer for feste
på overflate, vegg og rør og det kan derfor monteres så å si
hvor som helst. Intuitive oppsettsmenyer gjør konfigurering
av domen rask og enkel. Innebygd IntuiKey-støtte gjør at
AutoDome Easy bruker det samme kjente tastaturet og de
samme styrespakkommandoene som resten av Bosch
AutoDome-familien.

Funksjoner

Nedenfor finner du noen av funksjonene som gjør
AutoDome Easy-serien perfekt til flere bruksområder når
det gjelder innendørs overvåkning.

100x PTZ-fargekamera med høy ytelse
AutoDome Easy PTZ-kameraene har 1/4" farge-CCD. Med
430 TVL-oppløsning (NTSC/PAL) og følsomhet ned til
1,3 lux, tilbyr AutoDome Easy-serien førsteklasses ytelse til
en svært rimelig pris.

AutoDome® Easy Compact PTZ-kamera
▶ svært kompakt for diskret overvåkning og forbedret

estetikk

▶ utformet for innendørs bruk

▶ rimelig, men med mange funksjoner

▶ 100x zoom (10x optisk, 10x digital) fargekamera

▶ brukervennlig og enkelt å installere

▶ slitesterkt, vandalsikkert hus og boble

▶ versjoner med feste for overflate, vegg og rør

www.boschsecurity.no
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AutoDome Easy støtter opptil 60 egendefinerte
forhåndsinnstilte posisjoner, i tillegg til 4 forhåndsinnstilte
vaktrunder og 4 moduser for automatisk skanning. Hver
forhåndsinnstilte vaktrunde kan programmeres med opptil
16 forhåndsinnstilte posisjoner og konfigurerbar holdetid
mellom posisjonene. Pan, tilt og forhåndsinnstilt sporing er
nøyaktig inntil ± 0,1 for å fange opp den korrekte scenen
hver gang. Den integrerte pan-/tilt-enheten leverer variable
pan-/tilt-hastigheter på opp til 120 grader per sekund.
AutoDome Easy leverer et tiltområde på 0–90 grader og et
panområde på 0–359 grader. Kameraets overlappende
visningsfelt gir full visuell dekning på 360 grader og
eliminerer eventuelle blindsoner.

Kostnadseffektiv dekning
Det krever vanligvis fire eller flere fastmonterte
domekameraer for å gi full overvåkningsdekning på 360
grader. Vanlige PTZ-domekameraer gir full dekning, men til
en betydelig høyere kostnad. Ett enkelt AutoDome Easy gir
like mye dekning som fire fastmonterte domer, til halve
prisen av et vanlig PTZ-domekamera. I tillegg til at den første
investeringen er mindre, er også kostnadene for installasjon
og vedlikehold redusert.

Robust pålitelighet
Et kraftig, sabotasjesikkert aluminiumshus og en robust
boble i polykarbonat beskytter kameraet mot vandalisme og
tyveri, og sikrer at AutoDome Easy fortsetter å gi viktige
bilder også i de tøffeste miljøene.

Akkurat som alle andre Bosch-produkter har AutoDome
Easy gjennomgått bransjens mest omfattende og krevende
holdbarhetstester for å sikre at det vil opprettholde
standardene selv med mange års bruk. I tillegg kommer
selvfølgelig Bosch' industriledende 3-årsgaranti.

Enkel å installere og vedlikeholde
AutoDome Easy er utformet for rask og enkel installasjon.
Domen leveres ferdig montert og klar for
overflatemontering. De tilgjengelige monteringssettene for
vegg og rør gjør det mulig å enkelt endre AutoDome Easy til
individuelle plasseringsbehov. Leveres i hvitt eller
koksgrått.

En intuitiv menystruktur for oppsett og støtte for flere språk
gjør konfigurasjonen av domen rask og enkel. Støttede
språk i visningsmenyene på skjermen inkluderer engelsk,
spansk og fransk.

Sertifiseringer og godkjenninger

Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

Samsvarer med FCC del 15, ICES-003 og EU-
forskrifter

Produktsikkerhet Samsvarer med EU-forskrifter, UL-, CSA-, EN- og
IEC-standarder

Installasjon/Konfigurasjons Notater
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Bestillingsveiledning

1 Videoformat 4 Kuppel

1 PAL C Slett

2 NTSC 5 Farge

2 Kameratype C Koksgrå

1 Farge (10X) W Hvit

3 Hus 6 Kommunikasjon

H Støtsikker S Analog

Tekniske spesifikasjoner

Kamera 10x Farge

Imager 1/4" Exview HAD CCD

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

Objektiv 10x zoom (3,15–31,5 mm)

Fokus Automatisk med manuell overstyring

Iris Automatisk med manuell overstyring (F1,6 til
F3,2)

Synsfelt Ca. 6,5° (TELE-ende) til 48° (bred ende)

Videoutgang 1,0 Vp-p, 75 ohm

Forsterkningsregulator AGC på/av (30 dB maks.)

Synkronisering Intern/ekstern (linjesynk. med automatisk
veksling)

Digital zoom 10x

Horisontal oppløsning 430 TVL

Følsomhet (vanlig) 30 IRE 50 IRE

1,3 lux 2,7 lux

SNR 48 dB

Mekanisk/elektrisk

Vekt 1,3 kg

Panoreringsområde 0–359°

Tilt-vinkel 0–90°

Panoreringshastighet 120°/s maks.

Tilt-hastighet 120°/s maks.

Nøyaktighet for
forhåndsinnstilling

± 0,5° norm.



AutoDome® Easy Compact PTZ-kamera | 3

Merkespenning 12 VDC / 24 VAC
50/60 Hz

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

Strømbruk: (norm.) 10 W

Miljø

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

Luftfuktighet ved drift 0 % til 96 %

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

Diverse

Sektorer/titler 8 uvhengige sektorer med 10-tegns titler/
sektor

Kameraoppsett/-kontroll Tofase

Kommunikasjonsprotokoll
er

Tofase

Forhåndsposisjoner 60, alle med 10-tegns titler

Forhåndsinnstilte
vaktrunder

• Forhåndsinnstilt vaktrunde – fire (4),
består av opp til 16 scener, fortløpende

Språk Engelsk, fransk og spansk

Brukertilkoblinger

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

Kontroll Biphase +/-

Video 1 Vp-p på BNC

Alarminngang (1) NC/NO/OFF

Fester/tilleggsutstyr

Veggarm VEZ-A-WW (vegg, hvit)

Veggarm VEZ-A-WC (vegg, koksgrå)

Rørmontering VEZ-A-PW (rør, hvit)

Rørmontering VEZ-A-PC (rør, koksgrå)

Bestillingsinformasjon

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X farge Pal, hvit

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X farge NTSC, hvit

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X farge Pal, koksgrå

VEZ-011-HCCS

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

VEZ-021-HCCS

Bestillingsinformasjon

Maskinvaretilbehør

VEZ-A-WW, veggfeste
AutoDome Easy-veggfest, hvit

VEZ-A-WW

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

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW-rørfeste
AutoDome Easy-rørfeste, hvit

VEZ-A-PW

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

VEZ-A-PC

www.boschsecurity.no
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Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no
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