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u Obrót ciągły 360º z prędkością maksymalnie 100º
na sekundę

u Pochylanie w zakresie od -90º do +40º z prędkością
40º na sekundę

u Wybór różnych połączeń kamer kolorowych DinionXF

lub kamer dualnych Dinion 2X i obiektywów o
napędzie silnikowym z zoomem

u Wzmocniona obudowa o nowoczesnym wyglądzie i
stopniu ochrony IP 66, utrzymująca symetryczne
obciążenie maksymalnie 20 kg

u Zastosowanie opcjonalnego zespołu promiennika
podczerwieni Bosch AEGIS UFLED, mocowanego
bezpośrednio do systemu szybkiego
pozycjonowania, umożliwia pracę w otoczeniu o
słabym oświetleniu

System szybkiego pozycjonowania firmy Bosch (High-
Speed Positioning System, HSPS) jest kompletnym
rozwiązaniem o zaawansowanych parametrach i
wysokiej jakości. Umożliwia ciągły obrót o 360° z
prędkością do 100° na sekundę. Rozbudowane opcje
pozwalają dostosować system do specyficznych
wymagań użytkownika. System HSPS udostępnia na
przykład szereg różnych kombinacji kamer DinionXF i
Dinion 2X oraz obiektywów i można go zamówić z
dwoma inteligentnymi promiennikami podczerwieni
AEGIS UFLED firmy Bosch umożliwiającymi pracę w
otoczeniu o słabym oświetleniu.
Funkcje automatycznego obrotu oraz patrolowania
pracują z dokładnością do 0,02° oraz zawierają
etykiety przypisane do położeń ułatwiające
identyfikację. Automatyczne skalowanie obiektywu,
które synchronizuje działanie zoomu z prędkością,
zapewnia płynne obrazy podczas obrotu i pochylania
kamery.

System szybkiego pozycjonowania oferowany jako
kompletne urządzenie jest łatwy w instalacji oraz
obsłudze. Obsługa wielu protokołów, włączając w to
Bilinx oraz Biphase, upraszcza także nawiązywanie
połączeń. Wzmocniona obudowa ochronna może
utrzymać symetryczne obciążenie 20 kg i posiada
stopień ochrony IP 66, który zapewnia odporność na
warunki atmosferyczne charakterystyczne dla
zewnętrznych zastosowań przemysłowych oraz
monitoringu ruchu ulicznego. Wszystkie urządzenia
posiadają osłonę przeciwsłoneczną oraz wbudowaną
wycieraczkę. Do wycieraczki dostępny jest opcjonalny
spryskiwacz.

Mechanizm szybkiego obrotu i pochylenia z
oświetleniem w podczerwieni
System szybkiego pozycjonowania w wersji IR 360 jest
wyposażony we wspornik oraz dwa promienniki
podczerwieni Bosch AEGIS UFLED i nie wymaga
stosowania obrotowych przewodów. System IR 360
posiada dwa lokalne wejścia alarmowe, jedno wejście



do synchronizacji z oświetleniem w podczerwieni i
jedno wyjście przekaźnikowe dla inteligentnego alarmu
lokalnego.

Przegląd systemu

Modułowa konstrukcja
Budowa systemu szybkiego pozycjonowania opiera się
na czterech modułach: zespole szyny kamery z
obiektywem, głównym mechanizmie obrotu-pochylenia
wraz z podstawowym zasilaczem oraz opcjonalnym
osprzęcie montażowym i opcjonalnych promiennikach.
Dzięki modułowej budowie można dostosować system
HSPS do określonego zastosowania. W celu
skonstruowania systemu HSPS należy wybrać jedną
opcję spośród modułów A i B. System HSPS można
dodatkowo modyfikować poprzez wybór opcjonalnego
rozwiązania mocowania (moduł C) i dwóch
opcjonalnych promienników (moduł D).

Moduł A: połączenie kamery i obiektywu
Dokonaj wyboru z oferty kamer i obiektywów Dinion
firmy Bosch. Ten moduł jest dostarczany w postaci
wstępnie zmontowanej i przymocowanej do szyny,
którą instaluje się wewnątrz obudowy systemu HSPS.
Tabela zamówień pozwala zestawić odpowiednie
połączenie kamery i obiektywu:
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1 Kamera

485 LTC 0485 Kamera kolorowa DinionXF, 1/3"

498 LTC 0498 Kamera dualna Dinion 2X, 1/3"

610 LTC 0610 Kamera kolorowa DinionXF, 1/2"

630 LTC 0630 Kamera dualna Dinion 2X, 1/2"
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N NTSC

P PAL

3 Obiektyw

8120 Obiektyw zmiennoogniskowy 8–120 mm, o napędzie
silnikowym

8585 Obiektyw zmiennoogniskowy 8,5–85 mm, o napędzie
silnikowym, z korekcją podczerwieni

86154 Obiektyw zmiennoogniskowy 8,6–154 mm, o napędzie
silnikowym, z korekcją podczerwieni

Moduł B: mechanizm obrotu/pochylenia z zasilaczem
Wybierz połączenie mechanizmu obrotu/pochylenia i
zasilacza. W skład standardowego systemu wchodzi
wysokiej klasy głowica uchylno-obrotowa, obudowa
kamery z opcjonalną zintegrowaną wycieraczką oraz
odbiornik danych telemetrycznych. System IR 360
zawiera wszystkie składniki systemu standardowego i
dodatkowo wspornik dla dwóch (2) promienników.

Opcja Opis

UPH-HD-230 • System standardowy
• Zasilacz 230 VAC, 50 Hz

UPH-HWD-230 • System standardowy
• Wycieraczka
• Zasilacz 230 VAC, 50 Hz

UPH-HWD-120 • System standardowy
• Wycieraczka
• Zasilacz 120 VAC, 60 Hz

UPH-HD-24 • System standardowy
• Zasilacz 24 VAC, 50/60 Hz

UPH-HWD-24 • System standardowy
• Wycieraczka
• Zasilacz 24 VAC, 50/60 Hz

UPH-HWDIR-24 • System IR 360
• Wycieraczka
• Zasilacz 24 VAC, 50/60 Hz

Moduł C: mocowanie
Wybierz opcjonalne rozwiązanie mocowania dla
systemu standardowego lub systemu IR 360.

Opcja Opis

MTC-PUPH Uchwyt do montażu na szczycie masztu

MTC-WUPH Uchwyt do montażu ściennego

MTC-CORN-W Adapter do montażu narożnego do uchwytu
do montażu ściennego

MTC-POLE-W Adapter do montażu z boku masztu do
uchwytu do montażu ściennego

Moduł D: promienniki
Wybierz dwa (2) opcjonalne inteligentne promienniki
podczerwieni AEGIS UFLED1, 2, 3.

Zalecane modele Opis

UFLED10-8BD 10°, 850 nm

UFLED20-8BD 20°, 850 nm

UFLED30-8BD 30°, 850 nm

1. Opcjonalny promiennik podczerwieni jest dostępny tylko z systemem UPH-HWDIR-24

(system IR 360 z mechanizmem obrotu/pochylenia).
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2. Można wybrać dwa identyczne lub dwa inne promienniki.

3. Dostępne są długości fal o wartości 940 nm (ukryte) i światła białego (widoczne).

Parametry mogą się różnić w zależności od modelu. Informacje na temat zasięgu

oświetlenia można znaleźć w karcie katalogowej urządzeń UFLED.

Podstawowe funkcje

Obsługa wielu protokołów
System szybkiego pozycjonowania współpracuje z
urządzeniami firmy Bosch – Divar, DiBos, Allegiant –
oraz jest w pełni kompatybilny z protokołami
sterującymi, takimi jak Biphase, Bilinx, Pelco-D i
protokołami innych firm dla RS-485. Protokół Biphase
umożliwia sterowanie obrotem, pochyleniem, zoomem,
ogniskowaniem oraz wycieraczką/spryskiwaczem
szyby. Protokół Bilinx oferuje taką samą
funkcjonalność, co protokół Biphase oraz dodatkowo
pozwala konfigurować ustawienia kamery Dinion.

Szybki obrót i pochylenie z automatycznym
skalowaniem
System w trybie ręcznym umożliwia ciągły obrót o
360º przy prędkości maksymalnie 100º na sekundę. W
trybie ręcznym system HSPS pozwala osiągnąć
prędkość pochylenia do 40º na sekundę. Szeroki
zakres regulacji w poziomie oferuje obrót w zakresie
od -90º do +40º. Aby zagwarantować płynny i wyraźny
obraz podczas szybkiego ruchu, funkcja
automatycznego skalowania synchronizuje prędkość
obrotu oraz pochylenia z wielkością zoomu.

Kamery DinionXF- i Dinion 2X-Dynamic
System szybkiego pozycjonowania firmy Bosch może
być wyposażony w wybraną kamerę kolorową DinionXF

lub dualną Dinion 2X CCD 1/3" lub 1/2" o
rozdzielczości 540 TVL oraz doskonałej czułości.
Kamery Dinion charakteryzują się najwyższą jakością
obrazu, którą zapewniają nawet w najtrudniejszych
warunkach oświetlenia.
Oparta na technologii 2X-Dynamic analiza „pixel-by-
pixel” dostarcza użytkownikowi najbardziej
szczegółowych informacji. Włączenie funkcji SmartBLC
oznacza automatyczną kompensację obrazu bez
konieczności dokonywania skomplikowanych ustawień
i bez kompromisów co do zakresu dynamiki.

XF-Dynamic
Automatyczne, cyfrowe przetwarzanie sygnału
wizyjnego z rozdzielczością 15-bitową (kamery
DinionXF) lub 20-bitową (kamery Dinion 2X) gwarantuje
wysoką wierność i optymalne wyświetlanie szczegółów
obrazu zarówno w silnie, jak i słabo oświetlonych
obszarach sceny.

NightSense i SensUp
Funkcja NightSense kamer kolorowych DinionXF

pozwala podnieść czułość o 9 dB w trybie
monochromatycznym. Tryb NightSense może być
załączany automatycznie po spadku poziomu
oświetlenia lub zdalnie, za pomocą protokołu
komunikacyjnego Bilinx.

Kamery dualne DinionXF i Dinion 2X zapewniają
optymalne wykorzystanie dostępnego światła dzięki
użyciu funkcji SensUp. Dzięki 10-krotnemu wydłużeniu
czasu integracji w przetworniku CCD znacząco wzrosła
efektywna czułość kamery. Jest to szczególnie
przydatne w sytuacjach, gdzie jedynym oświetleniem
sceny jest np. światło księżyca.

Migawka domyślna
Rejestracja obiektów znajdujących się w ruchu
wymaga ustawienia w kamerze przyspieszonej
migawki. Aby uzyskać obraz o należytej jakości
podczas korzystania z przyspieszonej migawki,
konieczne jest zwiększenie wartości otwarcia
przysłony lub kontroli wzmocnienia. Wybór
przyspieszonej migawki powoduje jednak ograniczenie
czułości kamery. W związku z tym kamery zostały
wyposażone w domyślne ustawienie migawki, które
powoduje dobranie krótkiego czasu w przypadku
dostatecznego oświetlenia sceny; spadek poziomu
oświetlenia przy jednoczesnym braku możliwości
dokonania innych regulacji powoduje z kolei
przywrócenie ustawienia standardowego, a tym samym
zachowanie doskonałej czułości urządzenia.

Automatyczny poziom czerni
Funkcja automatycznego poziomu czerni zapewnia
poprawę kontrastu poprzez kompensację obszarów o
mniejszym kontraście (np. poświata, mgła,
zadymienie).

Programowalne tryby pracy
Kamery Dinion oferują trzy niezależne tryby pracy.
Tryby te są wstępnie ustawione pod kątem typowych
zastosowań, jednak możliwe jest również ich całkowite
przeprogramowanie w celu dostosowania do
indywidualnych wymagań. Przełączanie pomiędzy
poszczególnymi trybami może odbywać się za pomocą
protokołu komunikacyjnego Bilinx lub zewnętrznego
wejścia alarmowego

Oświetlenie w podczerwieni
AEGIS UFLED firmy Bosch to pierwszy na świecie
inteligentny promiennik podczerwieni, który dzięki
połączeniu nowatorskich rozwiązań w zakresie
technologii podczerwieni i innowacyjnej konstrukcji
zapewnia skuteczny dozór nocny.
Technologia Constant Light rekompensuje degradację
diod – naturalną właściwość wszystkich promienników
diodowych – aby zapewnić stałe parametry
oświetlenia przez cały okres eksploatacji promiennika.
Wyposażony w wielokrotnie nagradzaną technologię
3D-Diffuser, model AEGIS UFLED zapewnia
równomierne oświetlenie pierwszego planu i tła,
zapobiegając prześwietleniom i niedoświetleniom.

Certyfikaty i świadectwa

Bezpieczeństwo EN 60950 (CE), UL

Odporność EN 50130-4 (CE)
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 EN 55022 Klasa B (CE)

Emisja EN 61000-3-2 (CE)

 EN 61000-3-3 (CE)

Stopień ochrony przed
wodą i kurzem

IP 66 zgodnie ze standardem EN 60529

Planowanie

Więcej informacji dotyczących kamer Dinion (np. LTC
0498) oraz obiektywów zmiennoogniskowych z
napędem silnikowym (np. LTC 3783/51) znajduje się w
kartach katalogowych poszczególnych urządzeń.
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MTC-WUPH
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HAC-WAS05
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Zamówienia - informacje

UPH-HD-24 Standardowy system szybkiego pozycjono-
wania, 24 VAC
Numer zamówienia UPH-HD-24

UPH-HD-230 Standardowy system szybkiego pozycjono-
wania, 230 VAC
Numer zamówienia UPH-HD-230

UPH-HWD-230 Standardowy system szybkiego pozycjo-
nowania z wycieraczką, 230 VAC
Numer zamówienia UPH-HWD-230

UPH-HWD-120 Standardowy system szybkiego pozycjo-
nowania z wycieraczką, 120 VAC
Numer zamówienia UPH-HWD-120

UPH-HWD-24 Standardowy system szybkiego pozycjono-
wania z wycieraczką, 24 VAC
Numer zamówienia UPH-HWD-24

UPH-HWDIR-24 IR 360 System szybkiego pozycjonowa-
nia z wycieraczką, 24 VAC
Numer zamówienia UPH-HWDIR-24

MTC‑PUPH Mocowanie do zastosowań zewnętrznych na
słupie
do montażu na akcesoriach serii UPH na szczycie
masztu
Numer zamówienia MTC-PUPH

MTC‑WUPH Mocowanie do zastosowań zewnętrznych,
ścienne
do serii UPH
Numer zamówienia MTC-WUPH

Sprzęt

WPTV244300UL Zasilacz 4-kanałowy do zastosowań
zewnętrznych, 120 VAC
Czterokanałowy, wejście 120 VAC, wyjście 24/28 VAC,
łączne natężenie 12,5 A, do zastosowań zewnętrznych
Numer zamówienia WPTV244300UL

UFLED-CL-1M Kabel połączeniowy
Numer zamówienia UFLED-CL-1M
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