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u Otáčení až o 100° za sekundu, souvislé otáčení o
360°

u Naklánění až o 40° za sekundu, v rozsahu −90 až
+40°

u Možnost volby různých kombinací barevné kamery
DinionXF nebo kamery Dinion 2X Den/Noc a
motorizovaných zoom objektivů

u Pevný atraktivní kryt se stupněm krytí IP 66, který
vydrží souměrné zatížení 20 kg

u Volitelná sestava infračervených osvětlovacích
jednotek AEGIS UFLED společnosti Bosch se při
použití v temném prostředí připojuje přímo
k vysokorychlostnímu polohovacímu systému.

Vysokorychlostní polohovací systém (HSPS)
společnosti Bosch představuje kompletní řešení se
špičkovou kvalitou a výkonem. Umožňuje souvislé
otáčení v rozsahu 360° rychlostí až 100° za sekundu.
Díky velkému rozsahu příslušenství lze systém
přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.
V systému HSPS jsou například k dispozici různé
kombinace kamer DinionXF nebo Dinion 2X a objektivu.
Tento systém lze rovněž objednat se dvěma
infračervenými osvětlovacími jednotkami AEGIS UFLED
společnosti Bosch pro použití v temném prostředí.
Funkce automatického otáčení a hlídkování jsou
přesné s tolerancí 0,02°. Pro zajištění většího pohodlí
jsou přednastavené polohy označeny štítky s textem.
Plynulý obraz při otáčení a naklánění zajišťuje funkce
automatického přizpůsobení objektivu, která
zabezpečuje synchronizaci zoomu a rychlosti.
Vysokorychlostní polohovací systém představuje zcela
nezávislou jednotku se snadnou instalací a údržbou.
Připojení zjednodušuje také podpora více protokolů,
včetně Bilinx a Biphase. Pevný ochranný kryt se
stupněm krytí IP 66 vydrží souměrné zatížení 20 kg.
Dokonale se hodí pro venkovní povětrnostní podmínky

běžné při použití v dopravě a průmyslu. Veškeré
jednotky jsou vybaveny sluneční clonou a
zabudovaným stěračem. Tento stěrač je k dispozici
s volitelným ostřikovačem.

Vysokorychlostní otáčení a naklápění
s infračerveným osvětlením
Vysokorychlostní polohovací systém v infračervené
verzi IR 360 se dodává s držákem a dvěma
infračervenými osvětlovacími jednotkami AEGIS UFLED
společnosti Bosch. Otočné kabely nejsou potřebné.
Systém IR 360 má dva vstupy pro lokální poplachové
zařízení, jeden vstup pro synchronizaci infračerveného
osvětlení a jeden reléový výstup pro inteligentní lokální
poplachové zařízení.

Přehled systému

Modulární konstrukce
Základem vysokorychlostního polohovacího systému
jsou čtyři moduly: sestava kamery a vedení objektivu,
hlavní jednotka pro otáčení a naklápění včetně
napájení základny, volitelné součásti pro upevnění a
volitelné osvětlovací jednotky.



Díky modulární konstrukci lze systém HSPS
přizpůsobit pro specifické aplikace. K sestavení
systému HSPS zvolte jednu možnost z modulů A a B.
Systém HSPS můžete dále přizpůsobit výběrem
volitelného řešení upevnění z modulu C a výběrem
dvou volitelných osvětlovacích jednotek z modulu D.

Modul A: Kombinace kamery a objektivu
Zvolte z výběru objektivů a kamer Dinion společnosti
Bosch. Tento modul se dodává předem smontovaný,
upevněný k vedení instalovanému v krytu systému
HSPS. K sestavení kombinace kamery a objektivu
postupujte podle tohoto schématu pro objednání:
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1 Kamera

485 LTC 0485 Barevná kamera DinionXF, 1/3 palce

498 LTC 0498 Kamera Dinion 2X Den/Noc, 1/3 palce

610 LTC 0610 Barevná kamera DinionXF, 1/2 palce

630 LTC 0630 Kamera Dinion 2X Den/Noc, 1/2 palce

2 Formát videa

N NTSC

P PAL

3 Objektiv

8120 8–120 mm, motorizovaný zoom objektiv

8585 8,5–85 mm, motorizovaný zoom objektiv s korekcí pro
infračervenou část spektra

86154 8,5–154 mm, motorizovaný zoom objektiv s korekcí pro
infračervenou část spektra

Modul B: Systém pro otáčení a naklápění,
s napájením
Zvolte kombinaci napájení a hlavního systému pro
otáčení a naklápění. Ve standardním systému je
zahrnuta hlavice s vysokým výkonem pro otáčení a
naklápění, kryt kamery s volitelným zabudovaným
stěračem a přijímač pro telemetrii. V infračerveném
systému IR 360 je vedle veškerých prvků standardního
systému zahrnuta sestava držáku pro dvě (2)
osvětlovací jednotky.

Možnost Popis

UPH-HD-230 • Standardní systém
• Napájení 230 V AC, 50 Hz

UPH-HWD-230 • Standardní systém
• Stěrač
• Napájení 230 V AC, 50 Hz

UPH-HWD-120 • Standardní systém
• Stěrač
• Napájení 120 V AC, 60 Hz

UPH-HD-24 • Standardní systém
• Napájení 24 V AC, 50/60 Hz

UPH-HWD-24 • Standardní systém
• Stěrač
• Napájení 24 V AC, 50/60 Hz

UPH-HWDIR-24 • Systém IR 360
• Stěrač
• Napájení 24 V AC, 50/60 Hz

Modul C: Prvky pro upevnění
Zvolte optimální řešení pro upevnění standardního
systému nebo infračerveného systému IR 360.

Možnost Popis

MTC-PUPH Držák pro montáž na vrchol sloupu

MTC-WUPH Nástěnný držák

MTC-CORN-W Rohový nástavec pro nástěnný držák

MTC-POLE-W Nástavec pro montáž držáku na bok sloupu

Modul D: Osvětlovací jednotky
Vyberte dvě (2) volitelné inteligentní infračervené
osvětlovací jednotky AEGIS UFLED společnosti Bosch.1,

2, 3

Navrhované modely Popis

UFLED10-8BD 10°, 850 nm

UFLED20-8BD 20°, 850 nm

UFLED30-8BD 30°, 850 nm

1. Možnost volby infračervené osvětlovací jednotky je k dispozici pouze u typu UPH-

HWDIR-24 (hlavní systém pro otáčení a naklápění IR 360).
2. Lze vybrat dvě stejné nebo dvě různé osvětlovací jednotky.

3. Kompatibilní jsou také volby vlnových délek 940nm (skrytého) a bílého (viditelného)

světla. Výkonové charakteristiky se liší. Údaje o osvětlené vzdálenosti viz katalogový list

jednotky UFLED.

Funkce

Více protokolů
Vysokorychlostní polohovací systém spolupracuje
s hardwarovými platformami společnosti Bosch –
 Divar, DiBos, Allegiant – a je plně kompatibilní
s řídicími protokoly, jako jsou Biphase, Bilinx, Pelco-D
a protokoly jiných výrobců založené na standardu
RS-485. Pomocí protokolu Biphase lze ovládat otáčení,
naklánění, transfokaci, zaostření a také stěrač nebo
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ostřikovač. Protokol Bilinx zajišťuje stejné funkce jako
protokol Biphase a navíc má další komunikační
možnosti pro konfiguraci nastavení kamery Dinion.

Vysokorychlostní otáčení a naklápění s automatickým
přizpůsobením
V manuálním režimu jednotka umožňuje velmi rychlé
otáčení 100° za sekundu a souvislé otáčení o 360°.
V ručním režimu dosahuje systém HSPS rychlosti
změny naklopení 40° za sekundu. S rozsahem pohybu
mezi −90° pod a +40° nad horizontem nabízí také
dostatečné možnosti pro změnu horizontálního
pohledu. Pro zajištění klidného, jasného obrazu při
rychlém pohybu je funkcí pro automatické
přizpůsobení synchronizována rychlost otáčení a
naklápění s nastavením zoomu.

Kamery DinionXF- a Dinion 2X-Dynamic
Pro vysokorychlostní polohovací systém společnosti
Bosch lze volit z nabídky snímacích prvků CCD barevné
kamery DinionXF a kamery Dinion 2X Den/Noc
s velikostí 1/3 nebo 1/2 palce, s rozlišením 540 TV
řádků a s vynikající citlivostí. Kamery Dinion zajišťují
nejvyšší možnou kvalitu obrazu dokonce i za velmi
nepříznivých světelných podmínek.
Použití technologie 2X-Dynamic, která analyzuje
jednotlivé pixely, poskytuje uživateli podrobnější
informace. Po zapnutí inteligentní kompenzace
protisvětla (SmartBLC) se provádí automatická
kompenzace obrazu, přičemž není potřebné složité
nastavování, ani nedochází k omezení dynamického
rozsahu.

Kamery XF Dynamic
Automatické zpracování velmi přesného 15bitového
digitálního signálu (kamery DinionXF) nebo 20bitového
digitálního signálu (kamery Dinion 2X) umožňuje
optimální zachycení detailů současně v částech záběru
s vysokou i s nízkou světelnou intenzitou, čímž se
v obraze dosahuje maximální viditelnosti informací.

Funkce NightSense a SensUp
Barevné kamery DinionXF se vyznačují funkcí
NightSense, která v černobílém režimu zvyšuje citlivost
o 9 dB. Funkce NightSense se při nízké hladině
osvětlení může aktivovat automaticky nebo ji lze
zapnout na dálku prostřednictvím komunikace Bilinx.
Kamery DinionXF a Dinion 2X Den/Noc dosahují
optimálního využití dopadajícího světla pomocí
zabudované funkce SensUp, která zvyšuje citlivost.
Prodloužením času integrace náboje ve snímacím
prvku CCD až na desetinásobek se výrazně zvyšuje
efektivní citlivost. To je zvláště užitečné, pokud
spoléháte pouze na osvětlení měsíčním světlem.

Výchozí závěrka
Pokud je při sledování pohyblivých předmětů nezbytná
vysoká rychlost závěrky. Při používání vysoké rychlosti
závěrky musí být otvor objektivu nebo řízení zisku
zvětšeny tak, aby byl zachován videosignál. Vysoká
rychlost závěrky omezuje citlivost kamery. Nastavení
výchozí závěrky slučuje nejlepší vlastnosti všech

řešení. Při dostatečném osvětlení pracuje s vysokou
rychlostí závěrky. Jestliže však intenzita osvětlení
klesne a všechny možnosti ostatních nastavení se
vyčerpají, použije se znovu standardní nastavení
závěrky, které zachovává vynikající citlivost kamery.

Automatické nastavení úrovně černé
Funkce automatické úrovně černé zvyšuje kontrast
kompenzací vlivů (např. oslnivého lesku, mlhy či
oparu), které způsobily jeho snížení.

Programovatelné režimy
Kamery Dinion umožňují tři nezávislé provozní režimy.
Tyto režimy jsou předem naprogramované pro typické
aplikace. Pro jednotlivé situace je však lze zcela
naprogramovat. Mezi jednotlivými režimy lze snadno
přepínat pomocí technologie Bilinx nebo
prostřednictvím externího poplachového vstupu.

Infračervené osvětlení
Jednotka AEGIS UFLED společnosti Bosch je první
inteligentní infračervená osvětlovací jednotka na světě.
Díky využití novinek v infračervené technice a vylepšení
v konstrukci má přesvědčivý výkon v dohledu
s využitím nočního vidění.
Technologie Constant Light kompenzuje zhoršování
vlastností diod LED, což je přirozený jev u všech
osvětlovacích jednotek založených na diodách LED,
aby poskytovala konstantní úroveň osvětlení po celou
dobu životnosti osvětlovací jednotky.
Osvětlovací jednotka AEGIS UFLED společnosti Bosch
je vybavena oceněnou technologií difuzoru 3D.
Rovnoměrně osvětluje popředí i pozadí záběru a
vylučuje přesvětlení i podexponování.

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost Dle normy EN 60950 (CE), UL

Odolnost Dle normy EN 50130-4 (CE)

 Dle normy EN 55022, třída B (CE)

Emise Dle normy EN 61000-3-2 (CE)

 Dle normy EN 61000-3-3 (CE)

Ochrana proti vnikání
vody a prachu

IP 66 dle normy EN 60529

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Další informace o kamerách Dinion (např. LTC 0498) a
o motorizovaných zoom objektivech (např.
LTC 3783/51) naleznete na specifických katalogových
listech těchto výrobků.
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Rozměry standardního systému HSPS
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Rozměry infračerveného systému HSPS IR 360
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Držák MTC-WUPH
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Držák MTC-PUPH (montáž na vrchol sloupu)
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Nástavec MTC-CORN-W
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Nástavec MTC-POLE-W (montáž na bok sloupu)
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Ostřikovač HAC-WAS05
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Informace o objednání

UPH-HD-24 Standardní vysokorychlostní polohovací sy-
stém, 24 V AC
Číslo objednávky UPH-HD-24

UPH-HD-230 Standardní vysokorychlostní polohovací sy-
stém, 230 V AC
Číslo objednávky UPH-HD-230

UPH-HWD-230 Standardní vysokorychlostní polohovací
systém se stěračem, 230 V AC
Číslo objednávky UPH-HWD-230

UPH-HWD-120 Standardní vysokorychlostní polohovací
systém se stěračem, 120 V AC
Číslo objednávky UPH-HWD-120

UPH-HWD-24 Standardní vysokorychlostní polohovací
systém se stěračem, 24 V AC
Číslo objednávky UPH-HWD-24

UPH-HWDIR-24 Infračervený vysokorychlostní polohova-
cí systém IR 360 se stěračem, 24 V AC
Číslo objednávky UPH-HWDIR-24

MTC‑PUPH Držák pro montáž na sloup pro venkovní
použití
Pro montáž jednotky řady UPH na vrchol sloupu
Číslo objednávky MTC-PUPH

MTC‑WUPH Nástěnný držák pro venkovní použití
pro řadu UPH
Číslo objednávky MTC-WUPH

Hardwarové příslušenství

WPTV244300UL Čtyřkanálový venkovní napájecí zdroj,
120 V AC
Čtyřkanálový, vstup 120 V AC, výstup 24/28 V AC,
celkový výstup 12,5 A, pro venkovní použití
Číslo objednávky WPTV244300UL

UFLED-CL-1M Spojovací kabel
Číslo objednávky UFLED-CL-1M
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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