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u Draaien met een snelheid tot 100 graden per
seconde, continue rotatie van 360 graden

u Kantelen met een snelheid tot 40 graden per
seconde, bereik van -90 tot +40 graden

u Keuze uit diverse combinaties van DinionXF

kleurencamera's of Dinion 2X dag/nacht-camera's en
motorzoomobjectieven

u IP 66 goedgekeurde, robuuste en aantrekkelijk
vormgegeven behuizing met een belastbaarheid tot
20 kg gebalanceerd gewicht

u Optionele Bosch AEGIS UFLED Infraroodstraler-
eenheid kan direct aan High-Speed Positioning
System worden gekoppeld voor gebruik in donkere
omgevingen.

Bosch High-Speed Positioning System (HSPS) is een
complete oplossing die wordt gekenmerkt door hoge
kwaliteit en prestaties. Het kan continu 360 graden
draaien met snelheden tot 100 graden per seconde.
Met een uitgebreid aanbod van opties kunt u het
systeem afstemmen op uw specifieke behoeften. Zo
kan HSPS bijvoorbeeld worden gespecificeerd met
diverse DinionXF en Dinion 2X camera- en
objectiefcombinaties en kan het systeem worden
besteld met twee Bosch AEGIS UFLED Intelligente
Infraroodstralers voor gebruik in donkere omgevingen.
AutoPan- en bewakingstours zijn nauwkeurig binnen
0,02 graden, waarbij voor extra gemak tekstlabels zijn
toegewezen aan presets. AutoScaling zorgt ervoor dat
het zoomniveau synchroon blijft met de snelheid, wat
resulteert in vloeiende videobeelden tijdens draai- en
kantelbewegingen.
Het High-Speed Positioning System is geheel
autonoom en eenvoudig te installeren en te
onderhouden. Eenvoudige aansluitingen door
compatibiliteit met diverse protocollen, waaronder
Bilinx en BiPhase. De robuuste, beschermende

behuizing kan een gebalanceerd gewicht van 20 kg
dragen en is IP66 goedgekeurd – ideaal voor
bescherming tegen de weersomstandigheden bij
verkeers- en industrietoepassingen. Alle systemen zijn
voorzien van een zonnekap en geïntegreerde wisser.
De wisser is leverbaar met een optionele sproeier.

High-Speed Pan/Tilt met infraroodverlichting
De IR 360 uitvoering van High-Speed Positioning
System wordt geleverd met een steun en twee Bosch
AEGIS UFLED Infraroodstralers en maakt het draaien
van kabels overbodig. Het IR 360 systeem is uitgerust
met twee alarmingangen: een ingang voor de
synchronisatie van de infraroodverlichting en een
relaisingang voor een intelligent lokaal alarm.

Systeemoverzicht

Modulair ontwerp
High-Speed Positioning System is gebaseerd op vier
modules: de slede voor camera en objectief, het
positioneringssysteem zelf inclusief de chassisvoeding,
de optionele montagemiddelen en de optionele
stralers.



Dankzij het modulaire ontwerp kunt u een HSPS
geheel afstemmen op uw specifieke applicatie. Om
een HSPS samen te stellen kunt u een optie kiezen uit
Module A en Module B. Daarnaast kunt u uw HSPS
verder aanpassen door een montageoplossing uit
Module C en twee optionele stralers uit Module D te
kiezen.

Module A: Combinatie van camera en objectief
Maak een keuze uit diverse Bosch Dinion camera's en
objectieven. Deze module is al samengebouwd en
bevestigd aan een slede die in de behuizing van HSPS
kan worden geplaatst. Gebruik de volgende
besteldiagram om de combinatie van camera en
objectief samen te stellen:
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485 LTC 0485 DinionXF Kleurencamera, 1/3-inch

498 LTC 0498 Dinion 2X Dag/nacht-camera, 1/3-inch

610 LTC 0610 DinionXF Kleurencamera, 1/2-inch

630 LTC 0630 Dinion 2X Dag/nacht-camera, 1/2-inch

2 Videoformaat

N NTSC

P PAL

3 Objectief

8120 8-120 mm motorzoomobjectief

8585 8,5-85 mm IR-gecorrigeerd motorzoomobjectief

86154 8,6-154 mm IR-gecorrigeerd motorzoomobjectief

Module B: positioneringssysteem met
voedingseenheid
Kies een combinatie van een positioneringssysteem en
een voedingseenheid. Het standaardsysteem bestaat
uit een hoogwaardige positioneringskop, een
camerahuis met optionele geïntegreerde wisser en een
telemetrie-ontvanger. Het IR 360 systeem bestaat uit
alle onderdelen van het standaardsysteem plus een
beugelsysteem voor twee (2) stralers.

Optie Omschrijving

UPH-HD-230 • Standaardsysteem
• Voedingseenheid 230 VAC, 50 HZ

UPH-HWD-230 • Standaardsysteem
• Wisser
• Voedingseenheid 230 VAC, 50 HZ

UPH-HWD-120 • Standaardsysteem
• Wisser
• Voedingseenheid 120 VAC, 60 HZ

UPH-HD-24 • Standaardsysteem
• Voedingseenheid 24 VAC, 50/60

HZ

UPH-HWD-24 • Standaardsysteem
• Wisser
• Voedingseenheid 24 VAC, 50/60

HZ

UPH-HWDIR-24 • IR 360 systeem
• Wisser
• Voedingseenheid 24 VAC, 50/60

HZ

Module C: Montagesteunen
Kies een optionele montageoplossing voor het
standaardsysteem of het IR 360 systeem.

Optie Omschrijving

MTC-PUPH Montage bovenop mast

MTC-WUPH Wandmontagebeugel

MTC-CORN-W Hoekverloopstuk voor wandmontage

MTC-POLE-W Zijkant van mastverloopstuk voor
wandmontage

Module D: Stralers
Kies twee (2) optionele Bosch AEGIS UFLED
Intelligente Infraroodstralers.1, 2, 3

Aanbevolen modellen Omschrijving

UFLED10-8BD 10°, 850 nm

UFLED20-8BD 20°, 850 nm

UFLED30-8BD 30°, 850 nm

1. De optionele Infraroodstraler is alleen leverbaar met de UPH-HWDIR-24 (IR 360

Positioneringssysteem).
2. U kunt twee dezelfde of twee verschillende stralers kiezen.

3. Golflengteopties 940 nm (onzichtbaar) en witlicht (zichtbaar) tevens compatibel.

Prestatiekenmerken zullen variëren. Zie het UFLED specificatieblad voor de

verlichtingsafstanden.

Basisfuncties

Ondersteuning van diverse protocollen
Het High-Speed Positioning System werkt met
hardwareplatforms van Bosch (Divar, DiBos en
Allegiant) en is geheel compatibel met
besturingsprotocollen zoals BiPhase, Bilinx, Pelco-D en
protocollen van derden op RS-485. Met BiPhase
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kunnen de draai-, kantel- en zoomfuncties, de focus en
de wisser/sproeier worden bestuurd. Bilinx biedt
naast de functionaliteit van BiPhase extra
communicatiemogelijkheden voor het configureren van
instellingen van Dinion camera's.

Draaien en kantelen met hoge snelheid en
AutoScaling
Het systeem kan een zeer hoge draaisnelheid van 100
graden per seconde bereiken, met een continue
rotatie van 360 graden in handbedieningsmodus.
HSPS kan kantelsnelheden van 40 graden per seconde
bereiken in handbedieningsmodus. Daarnaast is er een
ruim bereik voor horizontale beweging, variërend
tussen -90º onder en +40º boven de horizon. Voor
vloeiende, duidelijke beelden tijdens snelle
bewegingen, synchroniseert AutoScaling de draai- en
kantelsnelheid met het zoomniveau.

DinionXF en Dinion 2X-Dynamic camera's
Bosch-High Speed Positioning System is leverbaar met
diverse 1/3-inch of 1/2-inch DinionXF kleuren-CCD's of
Dinion 2X dag/nacht-CCD's met een resolutie van 540
TVL en een uitstekende gevoeligheid. De Dinion
camera's zorgen altijd voor de best mogelijke
beeldkwaliteit, zelfs onder de moeilijkste
lichtomstandigheden.
Met de 2X-Dynamic technologie en de pixel-voor-pixel-
analyse beschikt de gebruiker over de meest
gedetailleerde informatie. Schakel SmartBLC in om
automatisch het beeld te compenseren zonder dat
ingewikkelde instellingen of een beperking van het
dynamisch bereik noodzakelijk zijn.

XF Dynamic
Het uiterst nauwkeurige 15-bits (DinionXF camera's) of
20-bits (Dinion 2X) digitale signaal wordt automatisch
verwerkt, zodat details in de gedeelten van de scène
waar veel of weinig licht is optimaal worden
vastgelegd. Hierdoor wordt de zichtbare informatie in
het beeld gemaximaliseerd.

NightSense en SensUp
DinionXF kleurencamera's beschikken over de functie
NightSense die de gevoeligheid met 9 dB vergroot in
zwart/wit-modus. NightSense kan automatisch worden
geactiveerd bij weinig licht of op afstand met Bilinx.
DinionXF en Dinion 2X Dag/nacht-camera's weten het
aanwezige licht optimaal te benutten dankzij de
ingebouwde functie SensUp. Door de integratietijd op
de CCD tot tienmaal te verhogen, wordt de effectieve
gevoeligheid aanzienlijk vergroot. Dit is vooral handig
wanneer maanlicht het enige aanwezige licht is.

Standaardsluitertijd
Wanneer u bewegende objecten wilt vastleggen, is een
snelle sluitersnelheid noodzakelijk. Wanneer u
gebruikmaakt van een korte sluitersnelheid moet de
objectiefopening of versterking worden verhoogd om
het videosignaal te behouden. De korte sluitersnelheid
beperkt de gevoeligheid van de camera. De standaard
sluiterinstelling biedt een korte sluitertijd zo lang er

voldoende licht is. Maar als het donkerder wordt en
als andere aanpassingen niet meer helpen, keert de
sluitertijd terug naar de standaardinstelling, zodat de
uitstekende gevoeligheid van de camera gegarandeerd
blijft.

Auto Black
De functie voor het automatisch zwartniveau verbetert
het contrast door het verminderde contrast te
compenseren (bijv. bij verblindend licht of mist).

Programmeerbare modi
Dinion camera's ondersteunen drie onafhankelijke
bedrijfsmodi. De drie modi zijn vooraf
geprogrammeerd voor gangbare toepassingen, maar
zijn volledig aanpasbaar voor verschillende situaties. U
kunt gemakkelijk schakelen tussen de modi via Bilinx
of de externe alarmingang.

Infraroodverlichting
Bosch AEGIS UFLED is de eerste intelligente
infraroodstraler ter wereld waarin de innovaties van de
infraroodtechnologie en ontwerptechniek gebundeld
zijn om absoluut perfecte prestaties tijdens
nachtzichtbewaking te leveren.
Constant Light technologie compenseert de LED-
veroudering, die normaal bij alle verlichting met LED's
voorkomt. Dankzij deze technologie blijft de
belichtingskwaliteit gedurende de volledige levensduur
van de straler constant goed.
Met de bekroonde 3D-Diffuser technologie verlicht de
Bosch AEGIS UFLED gelijkmatig de voor- en
achtergrond van de complete scène en voorkomt
daarbij hotspots en onderbelichte plaatsen.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid conform EN 60950 (CE), UL

Immuniteit conform EN 50130-4 (CE)

 conform EN 55022 klasse B (CE)

Emissie conform EN 61000-3-2 (CE)

 conform EN 61000-3-3 (CE)

Bescherming tegen
water/stof

IP 66 conform EN 60529

Installatie/configuratie

Raadpleeg de specificatiebladen van de
desbetreffende producten voor meer informatie over
Dinion camera's (bijv. LTC 0498) en
motorzoomobjectieven (bijv. LTC 3783/51).
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Afmetingen HSPS standaardsysteem
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MTC-WUPH
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HAC-WAS05
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Bestelinformatie

UPH-HD-24 Standaard High-Speed Positioning System,
24 VAC
Opdrachtnummer UPH-HD-24

UPH-HD-230 Standaard High-Speed Positioning System,
230 VAC
Opdrachtnummer UPH-HD-230

UPH-HWD-230 Standaard High-Speed Positioning Sys-
tem met wisser, 230 VAC
Opdrachtnummer UPH-HWD-230

UPH-HWD-120 Standaard High-Speed Positioning Sys-
tem met wisser, 120 VAC
Opdrachtnummer UPH-HWD-120

UPH-HWD-24 Standaard High-Speed Positioning System
met wisser, 24 VAC
Opdrachtnummer UPH-HWD-24

UPH-HWDIR-24 IR 360 High-Speed Positioning System
met wisser, 24 VAC
Opdrachtnummer UPH-HWDIR-24

MTC‑PUPH Maststeun voor buitenshuis
voor montage van een apparaat van de UPH-serie aan
de bovenkant van een mast
Opdrachtnummer MTC-PUPH

MTC‑WUPH Wandsteun voor buitenshuis
voor UPH Serie
Opdrachtnummer MTC-WUPH

Hardware-accessoires

WPTV244300UL 4-kanaals Buitenvoeding, 120 VAC
Vierkanaals, 120 VAC-ingang, 24/28 VAC-uitgang,
12,5 A totale uitgang, buitenshuis
Opdrachtnummer WPTV244300UL

UFLED-CL-1M Aansluitkabel
Opdrachtnummer UFLED-CL-1M
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