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AutoDome Easy har en högpresterande styrenhet för
panorering/vinkling, ett kompakt minidome-hus och är en
toppmodern zoomkamera med autofokus. Det här robusta,
kompakta och lättinstallerade PTZ-kamerasystemet har
utformats specifikt för diskreta
videoövervakningstillämpningar i inomhusmiljöer.

Easy Series – highlights
Med en dome-diameter som är mindre än 10 cm är
AutoDome Easy ungefär 70 % mindre än traditionella PTZ-
kameror och 20 % mindre än andra kompakta dome-
kameror. De kompakta dimensionerna gör AutoDome Easy
perfekt för diskreta övervakningstillämpningar.

Även om AutoDome Easy är liten har den funktioner som
finns på större PTZ-kameror. Variabla panorerings- och
vinkelhastigheter och automatiskt vridning säkerställer
optimal kamerastyrning och -visning på alla zoomnivåer.
Den högpresterande kameran med autofokus och 100x
zoom (10x optisk/10x digital) är utrustad med den senaste
digitala bildhanteringstekniken vilket ger utmärkt
känslighet och upplösning. Med 60 användardefinierade
förinställningar, 4 förprogrammerade ronder och flera
autoskanningslägen är AutoDome Easy inte liten när det
gäller funktioner.

En enda AutoDome Easy täcker lika mycket som fyra fasta
minidome-kameror till halva kostnaden av en traditionell
PTZ-dome-kamera. Med hjälp av AutoDome Easy kan du
maximera din säkerhetsinvestering eftersom du kan
integrera det med hela uppsättningen med Bosch-
videoprodukter, inklusive Allegiant-matrisväxlar, de digitala
DiBos- och Divar-inspelningsenheterna och hela
sortimentet med BVIP-produkter (Bosch Video over IP).

Och AutoDome Easy är lätt att installera och använda.
Tillgänglig med alternativ för yt-, vägg- och rörmontering
vilket gör att AutoDome Easy kan monteras nästan överallt.
En intuitiv struktur på inställningsmenyerna gör
konfigurationen snabb och enkel. Med hjälp av de inbyggda
IntuiKey-funktionerna kan AutoDome Easy använda samma
knapp- och styrspakskommandon som den övriga Bosch
AutoDome-serien.

Funktioner

Följande är några av de funktioner som gör AutoDome Easy-
serien till det perfekta valet för flera
övervakningstillämpningar inomhus.

AutoDome® Easy kompakt PTZ-kamera
▶ Ultrakompakt för diskret övervakning och elegantare

design

▶ Utvecklad för användning inomhus

▶ Överkomlig men rik på funktioner

▶ Färgkamera med 100x zoom (10x optisk, 10x digital)

▶ Enkel att installera och lätt att använda

▶ Tåligt, vandalskyddat hus och hölje

▶ Finns för yt-, vägg- och rörmontering.
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100x PTZ-färgkamera med höga prestanda
AutoDome Easy PTZ-kameror har 1/4-tums CCD för färg.
Med 430 TVL (NTSC/PAL) upplösning och känslighet ner till
1,3 lux, erbjuder AutoDome Easy-serien exceptionella
prestanda till ett överkomligt pris.

AutoDome Easy har funktioner för upp till 60
användardefinierade förinställda positioner och fyra
förprogrammerade ronder och 4 autoskanningslägen. Den
förprogrammerade ronden har kapacitet för upp till 16
förprogrammerade positioner med konfigurerbar
fördröjningstid mellan positionerna. Panorering, lutning
och förprogrammerad positionering ger en noggrannhet på
±0,1° vilket gör att rätt motiv registreras varje gång. Den
inbyggda styrenheten för panorering/vinkling ger variabla
hastigheter på upp till 120 grader per sekund. AutoDome
Easy ger ett vinklingsintervall på 0-90 grader och ett
panoreringsintervall på 0-359 grader. Kamerans
överlappande fältvy ger ett fullständig 360 graders synfält
vilket eliminerar eventuella döda vinklar

Kostnadseffektiv täckning
Det brukar krävas minst fyra fasta dome-kameror för att få
360 graders övervakningstäckning. Traditionella PTZ dome-
kameror ger fullständig täckning men till en mycket högre
kostnad. En enda AutoDome Easy täcker lika mycket som
fyra fasta minidome-kameror till halva kostnaden av en
traditionell PTZ-dome-kamera. Förutom att din
startinvesteringskostnad blir lägre får du även låga
installations- och underhållskostnader.

Tålig och tillförlitlig
Ett kraftigt, sabotageskyddat aluminiumhus och en tålig
polykarbonatkåpa skyddar kameran mot vandalisering och
stöld, och säkerställer att AutoDome Easy fortsätter att visa
de viktiga bilderna även i den tuffaste miljöerna.

Precis som alla Bosch-produkter har den utsatts för
branschens mest omfattande och krävande uppsättning
tålighetstester för att säkerställa att den kommer att klara
flera års användning. Den levereras naturligtvis med Boschs
branschledande 3 års garanti.

Lätt att installera och underhålla
AutoDome Easy har utformats för snabb och enkel
installation. Dome-kameran levereras monteringsklar och
kan användas för ytmonteringstillämpningar. Med hjälp av
vägg- och rörmontering kan AutoDome Easy enkelt
anpassas till olika platskrav. Finns i vitt och antracitgrått.

En intuitiv struktur på inställningsmenyerna och funktioner
för flera språk gör konfigurationen snabb och enkel.
Följande skärmmenyspråk finns: Engelska, spanska och
franska.

Certifikat och godkännanden

Elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMC)

Överensstämmer med FCC Del 15, ICES-003 och
CE-normer

Produktsäkerhet Uppfyller CE-krav, UL-, CSA-, EN- och IEC-stan-
darder

Installations-/konfigurationsanteckningar
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Beställningsguide

1 Videoformat 4 Kåpa

1 PAL C Klar

2 NTSC 5 Färg

2 Kameratyp C Kol

1 Färg (10X) O Vit

3 Hus 6 Kommunikation

H Slagtålig S Analogt

Tekniska specifikationer

Kamera 10x färg

Bildsensor 1/4 tum Exview HAD CCD

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

Objektiv 10x zoom (3,15–31,5 mm)

Fokus Automatisk med manuell förbikoppling

Bländare Automatisk med manuell förbikoppling (F1.6
till F3.2)

Bildvinkel Cirka 6,5° (TELE) till 48° (Brett)

Videoutgång 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Förstärkningskontroll AGC på/av (30dB max)

Synkronisering Internt/externt (automatisk växling av linjelås)

Digital zoom 10x

Horisontell upplösning 430 TVL

Känslighet (normal) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

SNR 48 dB
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Mekaniskt/elektriskt

Vikt 1,3 kg
(2,86 lb)

Panoreringsomfång 0-359°

Lutningsvinkel 0-90°

Panoreringshastighet 120°/s max

Vinklingshastighet 120°/s max

Noggrannhet förprogram-
merade positioner

± 5° typ.

Spänning 12 V DC/24 V AC
50/60 Hz

Spänningsintervall 10,8 till 13,2 VDC
21,6 till 26,4 VAC

Strömförbrukning: (typ.) 10 W

Miljö

Drifttemperatur –10 °C till 40 °C
(14°F till 104°F)

Luftfuktighet, drift 0 % till 96 %

Förvaringstemperatur –20 °C till 60 °C
(4 °F till 140 °F)

Övrigt

Sektorer/namn 8 oberoende sektorer med namn/sektorer med
10 tecken.

Kamerakonfiguration/
kontroll

BiPhase

Kommunikationsprotokoll BiPhase

Förprogrammerade posi-
tioner

60, var och en med namn med 10 tecken

Förprogrammerade ron-
der

• Förprogrammerad rond - fyra (4) som
består av upp till 16 scener, i följd

Språk som stöds Engelska, franska och spanska

Extern förbrukare

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

Styrning Biphase +/-

Video 1 Vp-p på BNC

Larmingång (1) NC/NO/OFF (av/på/fjärr)

Fästen/Tillbehör

Väggarm VEZ-A-WW (vägg, vit)

Väggarm VEZ-A-WC (vägg, antracitgrå)

Rörmontering VEZ-A-PW (rör, vit)

Rörmontering VEZ-A-PC (rör, antracitgrå)

Beställningsinformation

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X Färg Pal, vit

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome 10X Färg NTSC, vit

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X Färg PAL, antracitgrå

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome 10X Color NTSC, antracitgrå

VEZ-021-HCCS

Hårdvarutillbehör

VEZ-A-WW, väggmontering
AutoDome Easy, väggmontering, vit

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC, väggmontering
AutoDome Easy, väggmontering, antracitgrå

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW, rörmontering
AutoDome Easy, rörmontering, vit

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC, rörmontering
AutoDome Easy, rörmontering, antracitgrå

VEZ-A-PC

www.boschsecurity.se
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Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se
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