
System telewizji przemysłowej (CCTV) | Kompaktowa kamera PTZ AutoDome Easy

Kamera AutoDome Easy łączy w sobie wydajny mechanizm
uchylno-obrotowy, niewielką obudowę kopułkową oraz
najnowocześniejszą kamerę z zoomem i funkcją
automatycznego ogniskowania. Wytrzymała, niewielka i
łatwa w instalacji kamera PTZ została specjalnie
zaprojektowana w celu prowadzenia dyskretnego dozoru
wizyjnego w pomieszczeniach.

Zalety serii Easy
Dzięki średnicy obudowy wynoszącej mniej niż 10 cm,
kamera AutoDome Easy jest około 70% mniejsza niż
tradycyjne kamery PTZ i 20% mniejsza od innych
kompaktowych kamer kopułkowych. Niewielkie wymiary te
powodują, że kamera AutoDome Easy sprawdza się idealnie
w zastosowaniach wymagających prowadzenia dyskretnego
dozoru.

Pomimo swoich rozmiarów, kamera AutoDome Easy
zawiera wiele funkcji oferowanych przez pełnowymiarowe
kamery PTZ. Zmienne prędkości obrotu i pochylenia i
funkcja AutoPivot zapewniają optymalne sterowanie
kamerą i podgląd na wszystkich poziomach zbliżenia.
Kamera o wysokich parametrach z zoomem 100x (10x
optyczny, 10x cyfrowy) i funkcją automatycznego
ogniskowania została wyposażona w najnowszą
technologię cyfrowej obróbki obrazu, zapewniającą
doskonałą czułość i rozdzielczość. Aż trudno sobie

wyobrazić, że to niewielkie urządzenie posiada aż 60
definiowanych przez użytkownika zaprogramowanych
położeń, 4 zaprogramowane trasy i wiele trybów AutoScan.

Jedna kamera AutoDome Easy zapewnia taki sam zasięg jak
cztery małe stałopozycyjne kamery kopułkowe, a
jednocześnie jest o połowę tańsza od tradycyjnej kamery
kopułkowej PTZ. Dzięki współpracy z całą linią produktów
dozorowych firmy Bosch, w tym krosownicami Allegiant,
cyfrowymi rejestratorami DiBos i Divar oraz pełną gamą
urządzeń transmisji obrazu przez sieci IP, kamera
AutoDome Easy pozwala na optymalizację środków
zainwestowanych w system zabezpieczeń.

Ponadto, kamera AutoDome Easy jest prosta w instalacji i
obsłudze. Dostępna w wersji do montażu
powierzchniowego, ściennego i na rurze, może być
mocowana niemal w każdym miejscu. Intuicyjne menu
konfiguracyjne przyspieszają i ułatwiają ustawianie kamery.
Wbudowana obsługa klawiatury IntuiKey oznacza, że
kamera AutoDome Easy wykorzystuje te same polecenia
joysticka i klawiatury, co inne produkty z rodziny AutoDome
firmy Bosch.

Kompaktowa kamera PTZ AutoDome Easy
▶ Niewielkie rozmiary – dyskretny dozór i mniejszy

wpływ na estetykę otoczenia

▶ Przeznaczona do zastosowań wewnętrznych

▶ Przystępna cenowo, lecz bogata w funkcje

▶ Kamera kolorowa z zoomem100x (10x optyczny, 10x
cyfrowy)

▶ Prosta w instalacji i użyciu

▶ Trwała i wandaloodporna obudowa i kopułka

▶ Możliwość montażu powierzchniowego, ściennego i na
rurze
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Podstawowe funkcje

Poniżej wymieniono niektóre z funkcji, które powodują, że
kamery serii AutoDome Easy są doskonałym rozwiązaniem
w zastosowaniach dozorowych wewnątrz pomieszczeń.

Kamera PTZ o wysokich parametrach z zoomem 100x
Kamery PTZ AutoDome Easy są wyposażone w przetwornik
CCD 1/4". Dzięki rozdzielczości 430 linii TV (NTSC/PAL) i
czułości rzędu 1,3 lx, kamery serii AutoDome Easy oferują
doskonałą wydajność po wyjątkowo przystępnej cenie.

Kamera AutoDome Easy obsługuje do 60
zaprogramowanych położeń użytkownika, a także 4
zaprogramowane trasy i 4 tryby AutoScan. Każda trasa może
zostać zaprogramowana z maksymalnie 16 położeniami;
istnieje również możliwość ustawienia czasu prezentowania
sekwencji pomiędzy położeniami. Obrót, pochylenie i
przywoływanie położeń charakteryzują się dokładnością
wynoszącą ±0,1, co pozwala za każdym razem
przechwytywać odpowiednią scenę. Zintegrowany
mechanizm uchylno-obrotowy zapewnia zmienne prędkości
pochylenia i obrotu, wynoszące maks. 120 stopni na
sekundę. Kamera AutoDome Easy oferuje zakres pochylenia
0-90 stopni i zakres obrotu 0-359 stopni. Zachodzące na
siebie pola widzenia kamery gwarantują pełne (360 stopni)
pokrycie obszaru chronionego i wyeliminowanie wszystkich
martwych punktów.

Ekonomiczny dozór
Zapewnienia pełnego (360 stopni) pokrycia obszaru
chronionego wymaga zazwyczaj zastosowania co najmniej
czterech stałopozycyjnych kamer kopułkowych. Tradycyjne
kamery kopułkowe PTZ oferują pełny zasięg, lecz są
znacznie droższe. Jedna kamera AutoDome Easy zapewnia
taki sam zasięg jak cztery stałopozycyjne kamery
kopułkowe, a jednocześnie jest o połowę tańsza od
tradycyjnej kamery kopułkowej PTZ. Oznacza to nie tylko
niższe koszty początkowe, ale również redukcję kosztów
związanych z instalacją i konserwacją.

Większa niezawodność
Wytrzymała, odporna na sabotaż aluminiowa obudowa i
trwała kopułka z tworzywa poliwęglanowego chronią
kamerę przed wandalami i kradzieżą – kamera AutoDome
Easy to gwarancja bezpieczeństwa nawet w
najtrudniejszych warunkach.

Podobnie jak wszystkie produkty firmy Bosch, kamera
AutoDome Easy została poddana serii najbardziej
wszechstronnych i najbardziej rygorystycznych testów
wytrzymałościowych w celu zapewnienia jej długoletniej
eksploatacji. Kamera objęta jest ponadto najlepszą w
branży trzyletnią gwarancją.

Łatwa instalacja i serwis
Kamera AutoDome Easy została zaprojektowana w taki
sposób, aby ułatwić i przyspieszyć instalację. Urządzenie
jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do
montażu powierzchniowego. Dostępne zestawy do
montażu ściennego i rurze pozwalają na łatwe umieszczenie
kamery w wymaganym miejscu. Dostępne w kolorze białym
i grafitowym.

Intuicyjna struktura menu konfiguracyjnego i obsługa wielu
języków powoduje, że ustawienie kamery jest łatwe i
szybkie. Obsługiwane języki menu ekranowego: angielski,
hiszpański i francuski.

Certyfikaty i świadectwa

Kompatybilność elek-
tromagnetyczna

Zgodność z przepisami FCC, Dział 15, ICES-003 i
CE.

Standardy bezpieczeń-
stwa

CE, UL, CSA, EN, IEC

Planowanie
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Informacje do zamówień

1 System TV 4 Kopułka

1 PAL C Przezroczysta

2 NTSC 5 Kolorowa

2 Typ kamery C Grafitowy

1 Kolorowa (10X) W Biały

3 Obudowa 6 Komunikacja

H Wysoka odporność na uderze-
nia

S Kamera analogowa
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Dane techniczne

kolorowa 10x

Przetwornik obrazu CCD 1/4" Exview HAD

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

Obiektyw Zoom 10x (3,15–31,5 mm)

Ogniskowanie Automatyczne z możliwością obsługi ręcznej

Przysłona Automatyczna z regulacją ręczną (F1.6 - F3.2)

Pole widzenia Ok. 6.5° (TELE) do 48° (Szeroki kąt)

Wyjście wizyjne 1,0 Vpp, 75 Ω

Sterowanie wzmocnieniem ARW (AGC): włączona / wyłączona (maks
30 dB)

Synchronizacja Wewnętrzna/zewnętrzna (automatyczne
przełączanie siecią zasilającą)

Zoom cyfrowy 10x

Rozdzielczość pozioma 430 linii TV

Czułość (typowo) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

Stosunek sygnał / szum 48 dB

Parametry mechaniczne i elektryczne

Masa 1,3 kg

Zakres obrotu 0-359°

Kąt pochylenia 0-90°

Prędkość obrotu maks. 120°/s

Prędkość pochylenia maks. 120°/s

Dokładność odtworzenia
położenia zaprogramowa-
nego

typowo ± 0.5 °

Napięcie znamionowe 12 VDC / 24 VAC
50 / 60 Hz

Zakres napięcia zasilania 10,8-13,2 VDC
21,6- 26,4 VAC

Pobór mocy: (typowy) 10 W

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy –10°C- 40°C

Wilgotność względna pra-
cy

0%- 96%

Temperatura przechowy-
wania

–20°C- 60°C

Różne

Podział obrazu na sekcje,
nazwy

8 niezależnych sektorów z 10-znakowymi na-
zwami na każdy sektor

Sygnały sterowania i usta-
wień kamery

Bi-phase

Protokoły komunikacyjne Bi-phase

Położenia zaprogramowa-
ne

60, każdy z 10-znakową nazwą

Zaprogramowane trasy • 4 kolejne zaprogramowane trasy składa-
jące się z 16 scen

Obsługiwane języki angielski, francuski i hiszpański

Złącza dostępne dla użytkownika

Zasilanie (kamera) 24 VAC, 50/60 Hz lub 12 VDC

Sterowanie Bi-phase +/-

Sygnał wizyjny 1 Vpp na BNC

Wejście alarmowe 1 NC/NIE/WYŁ

Mocowania i akcesoria

Mocowanie ścienne VEZ-A-WW (ścienne, białe)

Mocowanie ścienne VEZ-A-WC (ścienne, grafitowe)

Mocowanie na rurze VEZ-A-PW (na rurze, białe)

Mocowanie na rurze VEZ-A-PC (na rurze, grafitowe)

Zamówienia - informacje

Kamera kopułkowa Easy VEZ-011-HWCS
Kamera kopułkowa Easy 10X, kolorowa, PAL,
biała

VEZ-011-HWCS

Kamera kopułkowa Easy VEZ-021-HWCS
Kamera kopułkowa Easy 10X, kolorowa,
NTSC, biała

VEZ-021-HWCS

Kamera kopułkowa Easy VEZ-011-HCCS
Kamera kopułkowa Easy 10X, kolorowa, PAL,
grafitowa

VEZ-011-HCCS

Kamera kopułkowa Easy VEZ-021-HCCS
Kamera kopułkowa Easy 10X, kolorowa,
NTSC, grafitowa

VEZ-021-HCCS

Sprzęt

Mocowanie ścienne VEZ-A-WW
Mocowanie ścienne, białe do kamer AutoDome
Easy

VEZ-A-WW

Mocowanie ścienne VEZ-A-WC
Mocowanie ścienne, grafitowe do kamer Auto-
Dome Easy

VEZ-A-WC

Mocowanie na rurze VEZ-A-PW
Mocowanie na rurze, białe do kamer AutoDo-
me Easy

VEZ-A-PW

Mocowanie na rurze VEZ-A-PC
Mocowanie na rurze, grafitowe do kamer Au-
toDome Easy

VEZ-A-PC
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Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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