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u Roda até 100° por segundo, 360° em rotação
contínua

u Inclina até 40° por segundo, alcance de -90° a +40°

u Vasta gama de combinações câmara/zoom,
incluindo modelos DinionXF

u Multiprotocolo, incluindo Bi-Phase e Bilinx

u Com classificação IP 66, caixa elegante e robusta
com um máximo de 20 kg de carga balanceada

O sistema de posicionamento de alta velocidade da
Bosch constitui uma solução completa de alta
qualidade e elevado desempenho. Pode efectuar
rotações horizontais de 360° continuamente a
velocidades até 100° por segundo. Uma ampla gama
de opções permite-lhe adaptar o sistema aos seus
requisitos específicos. Por exemplo, está disponível
uma ampla variedade de câmaras de vídeo e
objectivas, incluindo combinações optimizadas de
câmara e objectiva DinionXF.
As funções de rotação horizontal automática e ronda
têm uma precisão de 0,02°, com etiquetas atribuídas a
predefinições para tornar este sistema ainda mais
prático. Introduza zonas de privacidade ou supressão
de sectores para impedir que áreas privadas sejam
visualizadas. A graduação automática da objectiva,
responsável pela sincronização entre o zoom e a
velocidade, garante a qualidade das imagens de vídeo
em todos os movimentos de rotação horizontal e
vertical.
Enquanto unidade completamente autónoma, o
sistema de posicionamento de alta velocidade é fácil
de instalar e manter. As funcionalidades
multiprotocolo, incluindo Bilinx e Bi-Phase, também

simplificam as ligações. A caixa de protecção robusta
pode suportar uma carga balanceada de 20 kg e
possui grau de protecção IP 66, ideal para fazer face
às condições ambientais na proximidade de vias
rodoviárias e indústrias. Todas as unidades possuem
uma pala de sol. Encontram-se também disponíveis
versões com sistema de limpeza integrado e sistema
de lavagem opcional.

Funções

Rotação horizontal automática e ronda
Com uma precisão de seguimento de 0,02° para
posicionamento predefinido, as funções de rotação
horizontal automática e ronda são muito exactas.
Atribua etiquetas de texto adequadas com um máximo
de 20 caracteres a predefinições e áreas distintas.
Defina sequências de seguimento muito flexíveis,
combinando posições de ronda com diferentes
definições de velocidade, até um máximo de 100° por
segundo em rotação horizontal e 30° por segundo em
rotação vertical.
Existem quatro entradas de alarme local e duas saídas
de relé.



Multiprotocolo
O sistema de posicionamento de alta velocidade
funciona com as plataformas de hardware da Bosch –
Divar, DiBos, Allegiant – e é totalmente compatível
com os protocolos de controlo, tais como Bi-Phase e
Bilinx. O Bi-Phase permite controlar a rotação
horizontal, a rotação vertical, o zoom, a focagem e o
sistema de limpeza/lavagem. O Bilinx oferece as
mesmas funcionalidades que o Bi-Phase, para além da
capacidade de comunicação com outras definições da
câmara DinionXF.

Rotação horizontal e vertical de alta velocidade com
graduação automática
A unidade pode atingir uma velocidade de rotação
horizontal muito elevada, de 100° por segundo, com
rotação contínua de 360° em modo manual. A
velocidade de rotação vertical atinge 40° por segundo
em modo manual. Também proporciona um vasto
leque de opções para alterar a visualização horizontal,
com movimento entre -90° e +40° acima do horizonte.
Para garantir a nitidez e a qualidade das imagens
durante movimentos rápidos, a graduação automática
sincroniza a velocidade da rotação horizontal e vertical
com a quantidade de zoom.

Interligações
• Conector RS-232C para upgrades de firmware/

controlo IP
• Conector RS-485 para interfaces de controlo
• Bi-Phase
• Bilinx

Certificados e Aprovações

Segurança em conf. com a norma EN 60950 (CE)

Imunidade em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)

 em conf. com a norma EN 55022 Classe B
(CE)

Emissões em conf. com a norma EN 61000-3-2 (CE)

 em conf. com a norma EN 61000-3-3 (CE)

Protecção contra
água/pó

IP 66 em conf. com a norma EN 60529

Região Certificação

Europa CE UPH-Z26H

Planeamento

Para obter mais informações sobre as câmaras Dinion
(por ex. LTC0495) e as objectivas de zoom motorizado
(por ex. LTC3783/50), consulte a informação técnica
dos equipamentos.

Dimensões UPH
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Dimensões em mm (pol.)

Peças incluídas

Quanti
dade

Componente

1 Unidade-base com câmara e objectiva pré-instaladas

1 Unidade-base com fonte de alimentação

1 Cabo de série

1 Adaptador de série

1 Manual de instalação

1 Fonte de alimentação

1 Conjunto de acessórios de montagem

 • Chave Allen de 4 mm

 • Suporte com parafusos de fixação

 • Braçadeiras para cabo

 • Tubo

 • Etiqueta

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de entrada 24 Vac - 5 A / 230 Vac - 0,5 A

Frequência de entrada 50 Hz

Caixa integrada Aquecimento com termóstato, 20 W

Entrada de câmara 12 Vdc - 800 mA

Entrada da objectiva +6 a +15 Vdc - 200 mA

Entrada do sistema de
limpeza (opcional)

24 Vac – 400 mA

Controlo da ronda Rotação horizontal automática;
predefinição; ronda

Predefinições 250 seleccionáveis (máx. 99 via teclado)

Nomes de área/
predefinição

Cadeia de 20 caracteres

Precisão predefinida 0,02°

Configuração de dados Memória flash

Série RS-232, sub-D para upgrade de firmware

Protocolos Bilinx, Bi-Phase e protocolos de terceiros
relativos a RS485

Plataformas suportadas DiBos, Divar, Allegiant

Número máx. de unidades
endereçáveis

255 (definição do interruptor dip)

Upgrades de firmware Interface RS-232

Modos de configuração Via PC ou OSD

Interface da configuração RS-485

Série UPH-Z – módulo de câmara 26x

Número de pixéis
efectivos

Aprox. 440 000

Sensor de imagens CCD interlinha, formato de 1/4 pol.

Resolução ≥ 460 TVL

Iluminação mínima 1,0 lux (típica) a F1.6, 50 IRE

Relação S/R Mais de 50 dB

Obturador electrónico 1/1 a 1/10 000 seg, 22 incrementos

Equilíbrio dos brancos Autom., ATW, interior, exterior, um
toque, manual

Ganho Autom./manual (incrementos de -3 a
+28 dB, 2 dB)

Controlo AE Autom., manual, modo Prioridade, claro,
compensação EV, compensação da
contraluz

Sistema de focagem Autom. (sensibilidade: normal, baixa), AF
de um toque, manual, intervalo de AF até
infinito, AF com disparo de zoom

Saída de vídeo CVBS: 1,0 Vpp

Mascaramento  

Zona de privacidade Lig./deslig. (24 posições)

Exibição máx. de blocos 8

Resolução dos blocos 160 H x 120 V

Objectiva  

Zoom óptico 26x F=3,5 (amplo) a 91,0 mm
(teleobjectiva), F1.6 a F3.8

Zoom digital 12 x (312 x com zoom óptico)

Ângulo de visualização
(H)

55° (amplo) a 2,3° (teleobjectiva)
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Série UPH-2D – Dinion XF (1/2”)

Número de pixéis
efectivos

PAL 752H x 582V (aprox. 440,000)

Sensor de imagens CCD interlinha, formato de 1/2 pol.

Resolução 540 TVL

Iluminação mínima* (cor) 0,35 Lux, 50 IRE; UPH—2D15—xx
0,31 Lux, 50 IRE; UPH—2D10—xx

Iluminação mínima*
(NightSense / Dia/Noite)

0,14 Lux, 50 IRE; UPH—2D15—xx
0,05 Lux, 50 IRE; UPH—2D10—xx

Relação S/R Mais de 50 dB

Obturador electrónico Automático (1/50 a 1/500000), fixo,
predefinido, sem cintilação

Equilíbrio dos brancos ATW (2500 – 10500K), suspensão AWB,
equilíbrio manual dos brancos

Ganho Automático (nível máximo de 28 dB) ou
nível fixo

Outro SensUp x 10, preto automático, redução
dinâmica de ruído, contorno e
compensação de contraluz (BLC)

Sistema de focagem Manual, predefinido

Saída de vídeo CVBS: 1,0 Vpp

*F1.2, 89 %, reflexão, SensUp desligado

Supressão de sectores  

Sectores 8

Direcção programável Sim

Texto programável Sim

Objectiva  

10 x óptico
(UPH‑2D10‑xx)

f=8,5 (amplo) a 85,0 mm (teleobjectiva),
F1.6

Ângulo de visualização
(H)

41,5° (amplo) a 4,3 ° (teleobjectiva)

15x óptico
(UPH‑2D15‑xx)

f=8,0 (amplo) a 120,0 mm
(teleobjectiva), F1.6

Ângulo de visualização
(H)

43,4° (amplo) a 3,1° (teleobjectiva)

Série UPH-3D – Dinion XF (1/3”)

Número de pixéis
efectivos

PAL 752H x 582V (aprox. 440,000)

Sensor de imagens CCD interlinha, formato de 1/3 pol.

Resolução 540 TVL

Iluminação mínima* (cor) 0,59 Lux, 50 IRE; UPH—3D15—xx
0,59 Lux, 50 IRE; UPH—3D10—xx

Iluminação mínima*
(NightSense / Dia/Noite)

0,24 Lux, 50 IRE; UPH—3D15—xx
0,08 Lux, 50 IRE; UPH—3D10—xx

Relação S/R Mais de 50 dB

Obturador electrónico Automático (1/50 a 1/500000), fixo,
predefinido, sem cintilação

Equilíbrio dos brancos ATW (2500 – 10500K), suspensão AWB,
equilíbrio manual dos brancos

Ganho Automático (nível máximo de 28 dB) ou
nível fixo

Outro SensUp x 10, preto automático, redução
dinâmica de ruído, contorno e
compensação de contraluz (BLC)

Sistema de focagem Manual, predefinido

Saída de vídeo CVBS: 1,0 Vpp

*F1.2, 89 %, reflexão, SensUp desligado

Supressão de sectores  

Sectores 8

Direcção programável Sim

Texto programável Sim

Objectiva  

10 x óptico
(UPH‑3D10‑xx)

f=8,5 (amplo) a 85,0 mm (teleobjectiva),
F1.6

Ângulo de visualização
(H)

31,3° (amplo) a 3,3° (teleobjectiva)

15x óptico
(UPH‑3D15‑xx)

f=8,0 (amplo) a 120,0 mm
(teleobjectiva), F1.6

Ângulo de visualização
(H)

32,5° (amplo) a 2,3° (teleobjectiva)

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 584 x 258 x 514 mm
(23 x 10,2 x 20,2 pol.)

Peso Aprox. 14  kg (31 lb)

Montagem Suporte de montagem superior (OTT)

Cor Cinzento-claro (RAL 7035)

Material Alumínio fundido e extrudido, ABS

Rotação  

   horizontal 360° contínua

   vertical -90° a +40°

Velocidade Manual Ronda/rotação
horizontal
automática

   horizontal (rotação
horizontal)

0,1° a 100°/seg 0,1° - 100°/seg

   vertical (rotação
vertical)

0,1° a 40°/seg 0,1° – 30°/seg

Binário estático/dinâmico  
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   horizontal 20 Nm

   vertical 20 Nm

Transmissão Correia dentada

Aspectos ambientais

Temperatura de
funcionamento

-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)

Temperatura de
armazenamento

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Humidade <90 % humidade relativa (sem
condensação)

Grau de protecção da
caixa

IP 66

Como encomendar

UPH‑Z26H‑10 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com módulo de câmara Dia/Noite
24 Vac 50/60 Hz, Bi-Phase e Bilinx, AF com 26x zoom,
PAL
N.º de encomenda UPH-Z26H-10

UPH‑Z26HW‑10 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com módulo de câmara
Dia/Noite
24 Vac 50/60 Hz, Bi-Phase e Bilinx, AF com 26x zoom,
PAL
N.º de encomenda UPH-Z26HW-10

UPH‑Z26H‑50 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com módulo de câmara Dia/Noite
230 Vac 50 Hz, Bi-Phase e Bilinx, AF com 26x zoom,
PAL
N.º de encomenda UPH-Z26H-50

UPH‑Z26HW‑50 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com módulo de câmara
Dia/Noite
230 Vac 50 Hz, Bi-Phase e Bilinx, AF com 26x zoom,
PAL
N.º de encomenda UPH-Z26HW-50

UPH‑2D10‑10 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara Dia/Noite DinionXF de 13 mm (1/2
pol.)
24 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D10-10

UPH‑2D10W‑10 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara Dia/Noite Di-
nionXF de 13 mm (1/2 pol.)
24 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D10W-10

UPH‑2D10‑50 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara Dia/Noite DinionXF de 13 mm (1/2
pol.)
230 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D10-50

UPH‑2D10W‑50 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara Dia/Noite Di-
nionXF de 13 mm (1/2 pol.)
230 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D10W-50

UPH‑2D15‑10 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara DinionXF de 13 mm (1/2 pol.)
24 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D15-10

UPH‑2D15W‑10 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara DinionXF de
13 mm (1/2 pol.)
24 AC, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D15W-10

UPH‑2D15‑50 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara DinionXF de 13 mm (1/2 pol.)
230 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D15-50

UPH‑2D15W‑50 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara DinionXF de
13 mm (1/2 pol.)
230 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-2D15W-50

UPH‑3D10‑10 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara Dia/Noite DinionXF de 8 mm (1/3
pol.)
24 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D10-10

UPH‑3D10W‑10 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara Dia/Noite Di-
nionXF de 8 mm (1/3 pol.)
24 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D10W-10

UPH‑3D10‑50 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara Dia/Noite DinionXF de 8 mm (1/3
pol.)
230 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D10-50

UPH‑3D10W‑50 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara Dia/Noite Di-
nionXF de 8 mm (1/3 pol.)
230 Vac, zoom 10x, IV, 8,5 – 85 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D10W-50

UPH‑3D15‑10 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara DinionXF de 8 mm (1/3 pol.)
24 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D15-10
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UPH‑3D15W‑10 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara DinionXF de
8 mm (1/3 pol.)
24 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D15W-10

UPH‑3D15‑50 Rotação horizontal e vertical de alta velo-
cidade com câmara DinionXF de 8 mm (1/3 pol.)
230 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D15-50

UPH‑3D15W‑50 Rotação horizontal e vertical de alta ve-
locidade + sistema de limpeza com câmara DinionXF de
8 mm (1/3 pol.)
230 Vac, zoom 15x, 8 – 120 mm, PAL
N.º de encomenda UPH-3D15W-50

Acessórios de hardware

MTC‑WUPH Suporte para montagem em parede para ex-
terior
para a Série UPH
N.º de encomenda MTC-WUPH

MTC‑PUPH Suporte para montagem em postalete para
exterior
para montagem de uma unidade da série UPH no topo
de um postalete
N.º de encomenda MTC-PUPH

MTC‑CORN‑W Adaptador de esquina para MTC‑WUPH
N.º de encomenda MTC-CORN-W

MTC‑POLE‑W Adaptador de postalete para MTC-WUPH
para montagem de uma unidade da série UPH na parte
lateral de um postalete
N.º de encomenda MTC-POLE-W
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