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1 Veiligheid

1.1 Veiligheidsmaatregelen

1.2 Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies, volg ze op, en bewaar ze zodat u ze ook in de 
toekomst kunt raadplegen. Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de 
gebruiksaanwijzing in acht alvorens het apparaat te gebruiken.
1. Reinigen - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat 

reinigt. Volg alle voorschriften die bij het apparaat worden geleverd. Normaal gesproken 
volstaat reiniging met een droge doek. U kunt echter ook een vochtige pluisvrije doek of 
leren zeemlap gebruiken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten of spuitbussen.

2. Warmtebronnen - Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals 
radiatoren, verwarmingen, ovens of andere apparaten die warmte genereren (zoals 
versterkers).

3. Ventilatie - Eventuele openingen in het apparaat dienen voor ventilatie om oververhitting 
te voorkomen en een betrouwbare werking te garanderen. Sluit deze openingen niet af 
en houd ze vrij. Plaats dit apparaat niet in een behuizing tenzij er voldoende ventilatie 
aanwezig is of de voorschriften van de fabrikant zijn aangehouden.

4. Water - Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water, zoals in de buurt van een 
badkuip, spoelbak, fonteintje, wasmand, in een vochtige of natte kelder, een zwembad, 
in een buiteninstallatie, of in elke omgeving die als vochtige locatie wordt beschouwd. 
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische 
schokken te vermijden.

5. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen door de 
openingen van het apparaat omdat ze in aanraking kunnen komen met onder spanning 
staande punten of kortsluiting kunnen veroorzaken. Dit kan brand of elektrische 
schokken tot gevolg hebben. Mors geen vloeistof op het apparaat. Plaats geen met 
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of bekers, op het apparaat.

6. Onweer - Als extra beveiliging tegen onweer of als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt, moet het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald en moeten alle overige 
kabels worden losgekoppeld. Zo voorkomt u bliksemschade en schade door 
stroomstoten.

GEVAAR! 
Hoog risico: dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke spanning" in het 
product.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en ernstig of 
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING! 
Middelhoog risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan ze licht of middelzwaar letsel tot gevolg 
hebben.

LET OP! 
Laag risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan materiële schade ontstaan of bestaat het risico 
dat het apparaat zelf wordt beschadigd.
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7. Instelling van bedieningselementen - Stel alleen de bedieningselementen in die volgens 
de bedieningsvoorschriften mogen worden ingesteld. Bij onjuiste instelling van andere 
bedieningselementen kan het apparaat beschadigd raken. Het gebruik van 
bedieningselementen of instellingen, of het uitvoeren van handelingen, die niet in de 
voorschriften zijn beschreven, kan leiden tot schadelijke blootstelling aan straling.

8. Overbelasting - Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan brand of 
elektrische schokken veroorzaken.

9. Bescherming van netsnoer en stekker - Zorg ervoor dat bij de stopcontacten en het punt 
waar de kabel het apparaat verlaat niet op de stekker en het netsnoer kan worden 
gelopen en dat deze niet bekneld kan raken door voorwerpen die erop of ertegen worden 
geplaatst. Bij apparaten die bedoeld zijn voor 230 VAC, 50 Hz, moet het netsnoer voldoen 
aan de nieuwste richtlijnen van IEC 60227. Bij apparaten die bedoeld zijn voor 120 VAC, 
60 Hz, moet het netsnoer voldoen aan de nieuwste richtlijnen van UL 62 en CSA 22,2 
Nr.49.

10. Spanning uitschakelen - De apparaten worden van spanning voorzien zodra het netsnoer 
op de voedingsbron is aangesloten. Het netsnoer is de “hoofdschakelaar” om de 
spanning van alle apparatuur uit te schakelen.

11. Voeding - Sluit het apparaat alleen aan op een lichtnet met het voltage vermeld op het 
etiket op het apparaat. Voordat u de kabel aansluit op het apparaat, dient u deze kabel 
los te koppelen van de voeding.
– Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor apparaten met batterijen.
– Maak bij apparaten met externe voeding alleen gebruik van de aanbevolen of 

goedgekeurde voedingseenheden.
– Deze voedingsbron moet bij apparaten met een stroombegrenzer voldoen aan 

EN60950. Andere voedingseenheden kunnen de apparatuur schade toebrengen of 
brand of een elektrische schok veroorzaken.

– De spanning op de voedingsingang van het apparaat mag bij apparaten van 24 VAC 
niet meer afwijken dan ±10%, of hoger zijn dan 28 VAC. Als de gebruiker zelf voor de 
bekabeling zorgt, moet deze voldoen aan de ter plaatse geldende richtlijnen voor 
elektrische en elektronische apparatuur (voedingsniveaus Class 2). Aard de voeding 
niet bij de aansluitklemmen van de voedingsbron of van het apparaat zelf.

– Neem als u niet zeker bent van het te gebruiken type stroomvoorziening contact op 
met uw dealer of plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
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12. Onderhoud - Voer zelf geen onderhoud aan dit apparaat uit. Als u de behuizing van het 
apparaat opent, stelt u zich mogelijk bloot aan hoge spanning of andere gevaren. Laat 
onderhoud over aan professionele servicemonteurs.

13. Reparatie - Koppel het apparaat los van het lichtnet en laat een reparatie uitvoeren door 
gekwalificeerd personeel als het apparaat beschadigd is geraakt, zoals in de volgende 
gevallen:
– het netsnoer of de stekker is beschadigd;
– het apparaat is blootgesteld aan vocht, water, en/of vochtig weer (regen, sneeuw, 

etc.);
– er is vloeistof gemorst in of op het apparaat;
– er is iets in het apparaat gevallen;
– het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
– het apparaat vertoont een duidelijk veranderde prestatie;
– het apparaat werkt niet normaal als de gebruiker de gebruiksaanwijzing correct 

opvolgt.
14. Onderdelen vervangen - Als vervangende onderdelen vereist zijn, dient de 

onderhoudstechnicus gebruik te maken van door de fabrikant aanbevolen onderdelen, of 
onderdelen die dezelfde eigenschappen hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Niet-
erkende onderdelen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

15. Veiligheidscontrole - Na een onderhoudsbeurt of een reparatie dienen 
veiligheidscontroles te worden uitgevoerd om na te gaan of het apparaat correct 
functioneert.

16. Installatie - Installeer dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding en in 
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen.

17. Toebehoren, wijzigingen of modificaties - Maak uitsluitend gebruik van toebehoren dat, 
en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Elke wijziging of aanpassing van 
de apparatuur die niet expliciet door Bosch is goedgekeurd, kan het recht op garantie 

AANWIJZING!
Installatiecategorie (ook overspanningscategorie genoemd) specificeert het niveau van 
netspanningspieken waaraan de apparatuur blootgesteld wordt. De categorie hangt af van de 
locatie van de apparatuur en van eventuele externe piekbescherming. Apparatuur die is 
geïnstalleerd in een industriële omgeving en die direct is aangesloten op belangrijke 
netvoedingen/korte aftakkingscircuits, valt onder installatiecategorie III. Is dit het geval, dan 
moet de apparatuur worden teruggezet naar installatiecategorie II. U kunt dit doen met behulp 
van een isolatietransformator met een geaard scherm tussen de primaire en secundaire of 
door vermelde, tegen piekspanning beschermde apparaten(SPD's) te monteren van live naar 
neutraal en van neutraal naar aarde. Vermelde SPD's worden ontworpen voor herhaalde 
beperking van piekspanningen, geschikt gemaakt voor bedrijfsspanning en als volgt 
aangeduid:
– Type 2 (permanent aangesloten SPD's bedoeld voor installatie op de laadzijde van het 

stroomlimietapparaat van de serviceapparatuur)
– Nominale ontladingsstroom (In) 20 kA min.
Bijvoorbeeld: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN nominaal 120/240 
VAC, (In=20 kA)

AANWIJZING!
Dit product alleen gebruiken met een UR-camera, 6-12 VDC met een maximaal stroomverbruik 
van 5 W, een brandbaarheidsklasse V-0 en productcategorie NWGQ2,8.
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laten vervallen of, in het geval van een autorisatieovereenkomst, het recht van de 
gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.
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1.3 Belangrijke opmerkingen

Alpolige voedingsschakelaar - Breng een alpolige voedingsschakelaar, aan met een 
contactscheiding van ten minste 3 mm in elke pool, in de elektrische installatie van het 
gebouw, zodat het apparaat kan worden uitgeschakeld door de spanning ervan uit te 
schakelen. Wanneer de behuizing moet worden geopend voor onderhoud en/of andere 
werkzaamheden, dient u deze alpolige schakelaar als hoofdschakelaar te gebruiken voor het 
verbreken van de spanning naar het apparaat.
Batterij vervangen - In de behuizing bevindt zich een lithiumbatterij. Om explosiegevaar te 
vermijden, dient u de batterij volgens de instructies te vervangen. Vervang de batterijen door 
batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. 
Lever lege batterijen in bij een geschikt inzamelpunt en gooi ze niet weg samen met de 
overige vaste afvalstoffen. Laat onderhoud over aan professionele servicemonteurs.
Aarding van de camera - Als u de camera in een mogelijk vochtige omgeving wilt monteren, 
dient u ervoor te zorgen dat het systeem is geaard via de aardaansluiting van de 
voedingsconnector (zie paragraaf: Externe voeding aansluiten).
Cameraobjectief - Een cameraobjectief dat in de buitenbehuizing is gemonteerd, moet 
voldoen aan en worden getest conform UL/IEC60950. Alle uitgangs- of signaalkabels van de 
camera moeten voldoen aan SELV of Limited Power Source. Om veiligheidsredenen worden 
aan camera/objectief omgevingseisen gesteld die liggen tussen -10°C en 50°C.
Camerasignaal - Bescherm de kabel met een primaire beveiliging als de afstand van het 
camerasignaal groter is dan 46 meter, overeenkomstig NEC800 (CEC Sectie 60).
Coaxaarding:
– Aard het kabelsysteem als er op het apparaat een extern kabelsysteem wordt 

aangesloten.
– Materiaal voor gebruik buitenshuis mag alleen op de ingangen van het apparaat worden 

aangesloten nadat de aardingsstekker van dit apparaat op een geaarde uitgang is 
aangesloten of de aardklem correct op een aardingsbron is aangesloten.

– Verbreek de verbinding van de ingangsconnectoren van het apparaat met de apparatuur 
voor gebruik buitenshuis voordat u de aardingsstekker of de aardklem losmaakt.

– Tref bij elk apparaat voor gebruik buitenshuis dat op deze unit is aangesloten de juiste 
veiligheidsmaatregelen zoals het aarden.

V.S. Uitsluitend voor modellen in de V.S. - Sectie 810 van de National Electrical Code, ANSI/
NFPA No.70, bevat informatie over het correct aarden van het montagestatief en het 
montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan een ontlader, de diameter van de 
aardgeleiders, de plaats van de ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor 
de aardelektrode.

Accessoires - Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of statief of onstabiele 
beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig letsel 
veroorzaken. Gebruik alleen wagentjes, staanders, beugels, houders of tafels die worden 
aanbevolen door de fabrikant. Als u een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door kantelen te voorkomen. Door abrupt te 
stoppen, te hard te duwen of het over een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie 
wagentje/apparaat kantelen. Monteer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
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Elektronische bewaking - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in openbare 
ruimtes. Amerikaanse Volgens Amerikaans federaal recht is clandestiene opname van 
mondelinge communicatie streng verboden.
Milieuverklaring - Bosch is zeer milieubewust. Bij het ontwerpen van dit apparaat is zo veel 
mogelijk rekening gehouden met het milieu.
Apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit - Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor 
CMOS/MOS-FET om elektrostatische ontlading te vermijden.
OPMERKING: draag geaarde polsriemen en volg de juiste ESD-veiligheidsvoorschriften 
wanneer u in aanraking komt met de printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
Zekeringswaarde - Ter beveiliging van het apparaat moet de stroomkringbeveiliging zijn 
uitgevoerd met een maximale zekeringswaarde zoals aangegeven in de handleiding. Dit moet 
voldoen aan NEC 800 (CEC Section 60).
Aarding en polarisatie - Het apparaat is mogelijk uitgerust met een gepolariseerde stekker 
(deze heeft twee stiften waarvan de ene breder is dan de andere). Deze veiligheidsfunctie 
zorgt ervoor dat de stekker slechts op één manier in het stopcontact kan worden gestopt. Als 
de stekker niet helemaal in het stopcontact gaat, neem dan contact op met een erkende 
elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. Probeer nooit de beveiliging op 
de gepolariseerde stekker te veranderen.
Het apparaat kan ook uitgerust zijn met een driepolige aardingsstekker (een stekker met een 
derde pen voor aarding). Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de stekker alleen in een 
geaard stopcontact kan worden gestopt. Als de stekker niet in het stopcontact gaat, neem 
dan contact op met een erkende elektricien om het verouderde stopcontact te laten 
vervangen. Probeer nooit de beveiliging op de aardingsstekker te veranderen.
Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron voordat u het apparaat verplaatst. 
Verplaats het apparaat voorzichtig. Hard duwen of schokken kan leiden tot schade aan het 
apparaat en de vaste schijven.
Externe signalen - De apparatuur voor externe signalen, met name voor wat betreft de 
afstand tot elektriciteitskabels en bliksemafleiders, en de bescherming tegen transiënten, 
moeten voldoen aan NEC725 en NEC800 (CEC Rule 16-224 en CEC Section 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Breng een gemakkelijk toegankelijke 
verbrekingsinrichting extern voor de apparatuur aan.
Insteekbare apparatuur - Breng de stekkerbus in de buurt van de apparatuur aan, zodat deze 
goed toegankelijk is.
Voeding herstellen - Wanneer het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld doordat de 
opgegeven bedrijfstemperaturen zijn overschreden, dient u het netsnoer los te koppelen, 
vervolgens ten minste 30 seconden te wachten, en dan het netsnoer opnieuw aan te sluiten.
Elektriciteitskabels - Plaats de camera niet in de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels, 
stroomcircuits, elektrische verlichting of op plaatsen waar de camera hiermee in aanraking 
kan komen.
SELV - Alle ingangs- en uitgangspoorten zijn SELV-circuits (extra lage veiligheidsspanning). 
SELV-circuits mogen uitsluitend worden aangesloten op andere SELV-circuits.

Afvalverwerking - Uw Bosch-product is ontworpen en gefabriceerd met materialen van hoge 
kwaliteit en componenten die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit pictogram 
geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur die het einde van de levensduur heeft 
bereikt, apart dient te worden gehouden en gescheiden van huishoudelijk afval te worden 
afgevoerd. Er bestaan meestal gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte elektrotechnische 
en elektronische apparatuur. Lever deze apparatuur in bij een geschikt verzamelpunt voor 
recycling, overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG.
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Omdat de ISDN-circuits werken met de spanning van een telefoonnetwerk, moet aansluiting 
van het SELV-circuit op TNV-circuits (Telephone Network Voltage-circuits) worden vermeden .
Systeemaarding/veiligheidsaarding

Systeemaarding (video) wordt aangeduid met het symbool .

Veiligheidsaarding (voeding) wordt aangeduid met het symbool .
De systeemaarding wordt alleen gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen of 
installatievoorschriften in bepaalde landen. Bosch raadt u aan de systeemaarding en de 
veiligheidsaarding niet onderling te verbinden, tenzij dit expliciet vereist wordt. Als de 
systeemaarding en de veiligheidsaarding verbonden zijn en aardingslussen interferentie met 
het videosignaal veroorzaken, dient u echter een scheidingstransformator te gebruiken (deze 
is apart bij Bosch verkrijgbaar).

Videoverlies- Videoverlies is inherent aan digitale video-opnamen. Derhalve kan Bosch 
Security Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het 
ontbreken van video-informatie. Bosch Security Systems raadt de toepassing van meerdere, 
redundante opnamesystemen en een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge 
en digitale informatie aan, om zo het risico van het verlies van digitale informatie tot een 
minimum te beperken.

LET OP! 
Het verbinden van de systeemaarding en de veiligheidsaarding kan leiden tot aardingslussen, 
die het CCTV-systeem kunnen verstoren.
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1.4 Conformiteit FCC en ICES
FCC-informatie
(Alleen voor modellen voor VS en Canada)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. De werking is afhankelijk van de 
volgende voorwaarden:
– dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
– dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die tot 

ongewenste werking kan leiden.
LET OP: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal 
apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry 
Canada. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen 
schadelijke invloeden bij gebruik van het apparaat in een bedrijfsomgeving. Dit apparaat 
genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Het 
apparaat kan tevens schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken als het niet 
wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructiehandleiding. Het gebruik van dit 
apparaat in een huiselijke omgeving zorgt mogelijk voor schadelijke interferentie, welke door 
de gebruiker voor eigen rekening moet worden verholpen.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het 
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik van het apparaat door de 
gebruiker komen te vervallen. Indien nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer 
of een ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende boekje van de Federal 
Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" 
(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit boekje is verkrijgbaar bij de U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux 
conditions suivantes :
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y 

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences 
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées 
à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est 
utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie 
de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 
instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce 
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas 
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission 
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio 
et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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FCC-informatie
(Alleen voor modellen voor VS en Canada)
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal 
apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een 
huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan tevens schadelijke interferentie van 
radiocommunicatie veroorzaken als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig 
de instructies. Garantie dat in een bepaalde situatie geen interferentie zal plaatsvinden, wordt 
echter niet gegeven. Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- en televisieontvangst 
veroorzaakt, hetgeen is vast te stellen door het apparaat uit en in te schakelen, kan de 
gebruiker een of meer van de volgende maatregelen nemen om dit probleem op te lossen:
– draai of verplaats de ontvangstantenne;
– vergroot de afstand van het apparaat tot de ontvanger;
– sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de 

ontvanger is aangesloten;
– raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of tv-technicus.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het 
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik van het apparaat door de 
gebruiker komen te vervallen. Indien nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer 
of een ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende boekje van de Federal 
Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" 
(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit boekje is verkrijgbaar bij de U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.

AANWIJZING!
Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie 
veroorzaken en kan het eventueel nodig zijn om afdoende maatregelen te nemen.
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Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.5 UL-certificering
Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest 
op de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals beschreven in UL’s norm(en) voor de 
veiligheid van CCTV-apparatuur, UL 2044 (Safety for Closed Circuit Television Equipment). De 
UL-certificering heeft geen betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.

Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest 
op de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals door UL beschreven in Standard(s) for 
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. De UL-certificering heeft geen 
betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.

1.6 Opmerkingen van Bosch
Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems en is auteursrechtelijk 
beschermd. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk 
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

OPMERKING:
Deze handleiding is met grote zorg samengesteld en de informatie hierin is grondig 
geverifieerd. De tekst was op het moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de 
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van de gebruikershandleiding 
echter zonder kennisgeving veranderen. Bosch Security Systems aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken, onvolledigheden 
of afwijkingen tussen de gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van Bosch 
Security Systems of onze website bezoeken: www.boschsecurity.com
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2 Uitpakken
Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en behandeld. Als een onderdeel 
transportschade blijkt te hebben opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de 
expediteur.
Controleer of alle vermelde onderdelen in Paragraaf 2.2 Onderdelenlijst, Pagina 16 zijn 
meegeleverd. Ontbreken er onderdelen, neem dan contact op met uw accountmanager of de 
klantenservice van Bosch Security Systems.
De originele doos is de veiligste verpakking om het apparaat te transporteren. Deze doos 
dient u te gebruiken als u de unit voor onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor 
eventueel later gebruik.

2.1 Omschrijving
Het High-Speed Positioning System van Bosch is een complete, veelzijdige en hoogwaardige 
oplossing die continu draaien mogelijk maakt over een hoek van 360 graden en met snelheden 
tot 100 graden per seconde. Met een uitgebreid aanbod van opties kunt u het systeem 
afstemmen op uw specifieke behoeften. Zo is bijvoorbeeld een omvangrijk assortiment 
videocamera's en objectieven beschikbaar, waaronder de optimale combinaties van de Dinion 
2X-camera en zoomobjectief. 

2.2 Onderdelenlijst
Het High-Speed Positioning System bestaat uit de volgende onderdelen:
– Eén (1) Unitized Pan Head (UPH)-apparaat
– Eén (1) beugel voor de montage van camera/objectief
– De volgende accessoiretassen

– Kabel en schroeven:
Eén (1) coaxkabel

Vier (4) M4 x 10 mm schroeven voor montage van de beugel

Vier (4) 4 mm sluitringen voor montage van de beugel

Twee (2) kabelbinders van 102 x 2,5 mm

Eén (1) kabelbinder van 180 x 3,5 mm 

– Voedingsaansluiting:
Eén (1) 3 mm inbussleutel

Twee (2) kabelbinders van 102 x 2,5 mm

Eén (1) kunststofbuis (kabelbedekking)

Twee (2) pijppluggen voor kabelwartels

Eén (1) veiligheidslabel

– Droogmiddel:
Eén (1) droogmiddelzak 

Eén (1) montageplaat

Twee (2) M4 x 10 mm gegalvaniseerde parkerschroeven (Zn) 

Eén (1) 4 mm inbussleutel

– Eén (1) installatiehandleiding
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– Eén (1) doos met:
– Eén (1) PTZ-basis met netvoeding en één (1) droogmiddelzak
– Vier (4) roestvrije M5 x 20 mm schroeven, zeshoekige kop;
– Vier (4) sluitringen/pakkingen (2015 O-ring)

– IR-beugel met vier (4) roestvrije M5 x 14 mm schroeven, zeshoekige kop; vier (4) M5 
sluitringen UNI 1751; alleen IR-model

2.3 Benodigd gereedschap 
– Kleine, platte schroevendraaier - 2,5 mm

2.4 Veiligheidsvoorschriften
Om de veiligheid te garanderen, worden de volgende waarschuwingen gegeven:
– Het apparaat moet door ervaren technisch personeel worden geïnstalleerd en 

onderhouden.
– Sluit het apparaat aan op een voedingsbron die overeenkomt met de vermeldingen op het 

etiket op het apparaat.
– Het apparaat is bedoeld voor permanente installatie in een gebouw of een andere 

geschikte structuur.
– Bewegende onderdelen kunnen letsel veroorzaken. Daarom moet het apparaat zo worden 

gemonteerd dat het alleen toegankelijk is voor de technicus/installateur.
– Plaats het waarschuwingslabel in de nabije omgeving van de UPH.
– Kantel voordat u technische werkzaamheden aan de UPH uitvoert de UPH helemaal 

omhoog of omlaag en koppel daarna de voeding en kabels van alle andere apparaten los.
– Gebruik geen netsnoeren die slijtageplekken hebben of er verouderd uitzien.
– Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen.
– Kinderen en onbevoegden dienen het apparaat niet te gebruiken.
– Het apparaat moet zijn UITgeschakeld als de voeding is afgesloten en de 

verbindingskabels naar andere apparaten zijn verwijderd.
– Bewaar deze handleiding, zodat u deze ook later nog kunt raadplegen.

LET OP! 
Kantel de UPH helemaal omhoog of omlaag voordat u de voeding naar de UPH loskoppelt. Als 
de spanning van de UPH wegvalt, afhankelijk van de positie, kan de eenheid iets naar voren of 
naar achteren vallen. Daarom kan het niet correct plaatsen van de UPH voor het loskoppelen 
van de voeding leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.
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3 Installeren van camera/objectief
Dit hoofdstuk bevat de procedures die nodig zijn voor de installatie van de camera/objectief 
binnen de UPH-behuizing. Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel 
worden geïnstalleerd conform de plaatselijke richtlijnen.
Opmerking: voor modellen waarop decamera/objectief al is geïnstalleerd, ga naar 
Paragraaf 4 Installeren van het High Speed Positioning System.

3.1 Installeren van de montagebeugel van de camera/objectief
Bij sommige modellen van het High Speed Positioning System moet de klant de camera en 
objectieven zelf installeren.
Om de camera te installeren, gaat u als volgt te werk:
1. Open de behuizing door de kruiskopschroeven aan de zijkant los te schroeven en de 

bovenkant van de behuizing te draaien totdat deze volledig geopend is (de schroeven niet 
volledig verwijderen).

Afbeelding 3.1 Draai de schroeven los en open het deksel van de behuizing

2. Haal de montagebeugel van de camera/objectief uit de verpakkingsdoos.
3. Monteer de montagebeugel van de camera/objectief op de juiste plaats in de behuizing 

op de hieronder aangegeven locatie.

Afbeelding 3.2 Camera/beugel installeren

AANWIJZING!
Dit product alleen gebruiken met een UR-camera, 6-12 VDC met een maximaal stroomverbruik 
van 5 W, een brandbaarheidsklasse V-0 en productcategorie NWGQ2,8.
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4. Verplaats de montagebeugel van de camera/objectief door deze naar voren te schuiven 
zodat het objectief zo dicht mogelijk bij het voorvenster staat. Plaats de M4 x 10 
schroeven en de vier sluitringen (verpakt in de accessoiretas voor kabels en schroeven) 
en draai ze vast zoals getoond in Afbeelding 3.3. 

Afbeelding 3.3 Bevestig de camera op de behuizing

5. Haal de verzegelde plastic zak met het droogmiddelzakje uit de verpakking. 
6. Plaats het droogmiddelzakje in de behuizing zoals getoond in Afbeelding 3.4 en zet het 

zakje vast met het metalen bevestigingsaccessoire en twee bevestigingsschroeven 
(meegeleverd in de accessoiretas van het droogmiddelzakje).

Afbeelding 3.4 Bevestig het droogmiddelzakje 

7. Verwijder het verpakkingsmateriaal van de camera.
8. Controleer of de pakking aanwezig en in goede staat is.

AANWIJZING!
Als de camera niet helemaal tot de voorkant van de behuizing wordt geduwd, kan dit het zicht 
gedeeltelijk belemmeren.

Referentienr. Omschrijving
1 Steun
2 Droogmiddelzakje
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3.2 De camera en het gemotoriseerd objectief aansluiten

Afbeelding 3.5 Maak de aansluitingen (LTC 0498 Dinion 2X camera getoond)

1. Sluit de 8-pins DIN-connector van de zoom- en focusregelingkabel aan van de camera op 
de J5-locatie op het paneel. Zet de kabel rechtop vast met de meegeleverde kabelbinder.

2. Indien van toepassing (alleen voor LTC 3293/30-units met handmatige uitschakeling), 
sluit de 4-pins iris-uitschakelconnector aan van de camera op de J2-locatie op het paneel. 

3. Sluit het 2-pins netsnoer aan van de camera op de passende connector van de J26-
locatie op het paneel.

4. Sluit de 4-pins alarmkabel aan van de camera op de passende connector van de J27-
locatie op het paneel.

5. Sluit het “L”-adaptereinde van de coaxkabel (verpakt in de accessoiretas voor kabels en 
schroeven) aan op de coaxconnector op de achterkant van de camera. 

6. Leid het andere einde van de coaxkabel langs de rechterzijde (van achter bezien) van de 
camera en onder de camerabeugel. Sluit de coaxkabel vervolgens aan op de J1-locatie op 
het paneel.

7. Bind een van de 102 x 2,5 mm kabelbinders rond de zoom- en focuskabel en de 
coaxkabel, in de buurt van de locatie waar de kabels zijn aangesloten op het paneel.

8. Sluit het deksel van de behuizing en zet het vast.

Referentie Omschrijving
1 8-pins DIN-connector
2 4-pins iris-uitschakelconnector
3 2-pins netsnoer
4 4-pins alarmkabel
5 VIDEO IN-connector

J22

J27

J26J5

J2J7

J1
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4 Installeren van het High Speed Positioning System
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het High Speed Positioning System moet worden 
geïnstalleerd. Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden 
geïnstalleerd conform de plaatselijke richtlijnen.

4.1 Installeren van het High Speed Positioning System
Het High Speed Positioning System kan worden gemonteerd met een beugel voor 
wandmontage (MTC-WUPH, apart verkrijgbaar) of mastmontage (MTC-PUPH, apart 
verkrijgbaar).
Om het apparaat te installeren, gaat u als volgt te werk:
1. Bepaal de locatie waar het apparaat wordt geïnstalleerd.

– Let er bij het selecteren van een locatie op dat u minimaal 300 mm voor de unit en 
300 mm achter de unit moet vrijlaten om het verwijderen en installeren van 
onderdelen mogelijk te maken.

– Het apparaat moet verticaal worden geïnstalleerd. Iedere andere stand kan de 
prestaties van het apparaat nadelig beïnvloeden.

– Bevestig het apparaat niet ondersteboven.
2. Plaats de kabels zo in de optionele wand- of mastmontage dat ze ongeveer 0,5 m 

uitsteken.

Afbeelding 4.1 Optionele wandmontagebeugel (1) of mastmontagebeugel (2)

AANWIJZING!
Het High-Speed Positioning System mag niet ondersteboven worden gemonteerd! Hierdoor 
ontstaat druk op de lagers en mechanische onderdelen. Indien de montage desondanks zo 
wordt uitgevoerd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en vervallen alle garanties.

AANWIJZING!
Volgens de wettelijke NEC-bepalingen kan het zijn dat u een externe stroomaansluiteenheid 
moet installeren.

1 1 

2 2   .5 m
19.7 in.

  .5 m
19.7 in.

MTC-WUPH

MTC-PUPH

WAARSCHUWING! 
Kabels mogen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Kabels moeten bevestigd worden op 
vaste plaatsen met de juiste tussenruimten om het gewicht van de kabels te dragen, 
bijvoorbeeld bij kabels in een hoge cameramast.



22 nl | Installeren van het High Speed Positioning System High-Speed Positioning System

F.01U.138.062 | 2.0 | 2010.02 Installatiehandleiding Bosch Security Systems, Inc.

3. Bevestig de optionele wand- of mastmontage volgens de specifieke montagehandleiding.

Opmerking: bij gebruik van een sproeierkit moet de sproeierondersteuning worden 
geïnstalleerd vóór het positioneren en aansluiten van de draai-/kantelunit. 

4. Verwijder het droogmiddelzakje uit de chassismodule en gooi het weg. 
5. Verwijder de kabelwartels van de chassismodule en monteer de pakking/ afdichtring. 
6. Plaats de kabels in de kabelwartels terwijl u de chassismodule op een afstand van 

ongeveer 20 cm van de beugel houdt. Let op: er zijn drie wartels: één voor de 
voedingskabel, één voor de videokabel en één voor data/IO-kabels.

Afbeelding 4.2 De kabels door de kabelwartels leiden

7. Zet de kabelwartels goed vast (aanhaalmoment voor de doorvoer: 5 Nm). Ze zijn geschikt 
voor kabels met een diameter van 5 tot 10 mm. Het aanhaalmoment voor de doorvoervan 
de kabelkwartels is 5 Nm. Gebruik een geijkte momentsleutel voor een goede sluiting.
Opmerking: de kabelwartels kunnen worden vervangen voor kabels met een kleinere 
diameter van 3 tot 7 mm door de twee (2) meegeleverde pijppluggen te gebruiken.

WAARSCHUWING! 
Gebruik draagbouten en andere bevestigingsmaterialen met de juiste sterkte die geschikt zijn 
voor de ondergrond waarop u een UPH installeert. 
Als de MTC-WUPH-wandmontage aan een muur is bevestigd, moet elke bevestigingsplug een 
spankracht van 300 dN of meer kunnen dragen. U dient bouten te gebruiken van de juiste 
lengte en met een diameter van 8 mm. Controleer of het klemsysteem in staat is ten minste 
vier keer het gewicht van de hele apparatuur kan dragen, inclusief draaimechanisme, 
objectieven en camera.

Onderdeel Omschrijving
MTC-PUPH Mastmontagebeugel voor UPH Serie, voor gebruik buitenshuis
MTC-WUPH Wandmontagebeugel voor UPH Serie, voor gebruik buitenshuis
MTC-POLE-W Mastverloopstuk voor MTC-WUPH
MTC-CORN-W Hoekverloopstuk voor MTC-WUPH

WAARSCHUWING! 
Wees vooral zorgvuldig bij het monteren en vastzetten van het apparaat. Als de camerabeugel 
moet worden bevestigd op een betonoppervlak, gebruikt u bevestigingspluggen met een 
spankoppel van ten minste 300 dN voor iedere plug.
Gebruik voor een metalen oppervlak voldoende lange schroeven van ten minste 8 mm. Het 
klemsysteem moet in staat zijn ten minste vier keer het gewicht van de hele apparatuur te 
dragen, inclusief klapdeuren, objectieven en camera.

7
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8. Plaats de chassismodule op de optionele wand- of mastmontagebeugel en leid de kabels 
in de wand- of mastmontagebeugel (zie Afbeelding 4.3).

9. Bevestig de chassismodule met de meegeleverde schroeven en onderlegringen aan de 
wand- of mastmontagebeugel (gebruik een geijkte momentsleutel met aanhaalmoment 
2,1 Nm).

Afbeelding 4.3 Schematisch diagram

4.1.1 Bekabeling van het apparaat

Afbeelding 4.4 Kabels voorbereiden voor aansluiting

1. Knip de kabels af tot ongeveer 152,4 mm (zie Afbeelding 4.4). De aardekabel moet ten 
minste ongeveer 10 mm langer zijn dan de stroomkabels om loskoppeling te voorkomen.

2. Scherm de stroomkabel af met een kunststofbuis en bevestig deze met de binddraad.
3. Groepeer alle signaalkabels en bevestig deze met de binddraad. Zie de onderstaande 

afbeelding voor een juiste kabelaansluiting. Opmerking: paneelversie IR360 wijkt iets af 
omdat de signaalstekker 16 lijnen heeft in plaats van 19, zoals hieronder getoond.

Referentie Omschrijving
1 Chassismodule
2 Pakking
3 Schroefring
4 Washer
5 Schroef
6 Steun
7 Steun

7

1

2

3

4

5

61

2

3

4

5
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Afbeelding 4.5 Binddraden gebruikt voor het groeperen en vastzetten van kabels

4.2 De videokabel aansluiten
Om de videokabel aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:
1. Strip de videokabel met een striptang.
2. Knip de centrale geleider en de vlecht af op een lengte van ongeveer 30 mm.
3. Draai de vlecht tot een enkele geleider.
4. Druk met een kleine schroevendraaier het GND-drukklepje (zie Afbeelding 4.6) omlaag en 

bevestig de vlecht aan de GND-aansluitklem.
5. Druk met een kleine schroevendraaier het VIDEO-drukklepje (zie Afbeelding 4.6) omlaag 

en bevestig de centrale geleider aan de VIDEO-aansluitklem.

Afbeelding 4.6 Bedrading van de klemmen 

Referentie Omschrijving
1 Standaard - 19-pins
2 IR - 16-pins
3 GND
4 Video
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Opmerking: de klemmen hierboven ondersteunen kabels met diameters van 0,5 mm2 tot 

0,08 mm2.

4.3 De voeding aansluiten

De chassismodule met voedingskast is beschikbaar in uitvoeringen voor drie (3) 
voedingsspanningen (24 VAC, 120 VAC of 230 VAC). Controleer voordat u doorgaat met de 
installatie eerst het identificatielabel van het product om er zeker van te zijn dat het apparaat 
overeenkomt met de eisen voor de voeding.

Wanneer de chassismodule is geopend, ziet u de printplaat voor de voeding zoals hieronder is 
afgebeeld. Om de voeding aan te sluiten, brengt u de aansluitingen tot stand zoals is 
afgebeeld in Afbeelding 4.7.

WAARSCHUWING! 
Het installatietype is CDS (kabeldistributiesysteem); sluit het niet aan op SELV-circuits. Om 
brandgevaar te voorkomen, gebruik alleen kabeldiameter AWG 26 of groter.

AANWIJZING!
Installatiecategorie (ook overspanningscategorie genoemd) specificeert het niveau van 
netspanningspieken waaraan de apparatuur blootgesteld wordt. De categorie hangt af van de 
locatie van de apparatuur en van eventuele externe piekbescherming. Apparatuur die is 
geïnstalleerd in een industriële omgeving en die direct is aangesloten op belangrijke 
netvoedingen/korte aftakkingscircuits, valt onder installatiecategorie III. Is dit het geval, dan 
moet de apparatuur worden teruggezet naar installatiecategorie II. U kunt dit doen met behulp 
van een isolatietransformator met een geaard scherm tussen de primaire en secundaire of 
door vermelde, tegen piekspanning beschermde apparaten(SPD's) te monteren van live naar 
neutraal en van neutraal naar aarde. Vermelde SPD's worden ontworpen voor herhaalde 
beperking van piekspanningen, geschikt gemaakt voor bedrijfsspanning en als volgt 
aangeduid:
– Type 2 (permanent aangesloten SPD's bedoeld voor installatie op de laadzijde van het 

stroomlimietapparaat van de serviceapparatuur)
– Nominale ontladingsstroom (In) 20 kA min.
Bijvoorbeeld: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN nominaal 120/240 
VAC, (In=20 kA)

LET OP! 
Zorg er bij het aansluiten van de chassismodule voor dat de externe voeding is uitgeschakeld 
en dat de verbreekschakelaar open staat.

WAARSCHUWING! 
Gebruik voor 24 VAC-units die bestemd zijn voor UL-markten alleen netvoeding klasse 2 UL 
voor alle modellen behalve de UPH-H-WDIR-24 (voldoet aan de plaatselijke richtlijnen voor 
elektrische apparatuur).  Voor de UPH-H-WDIR-24 is voeding nodig van een UL-voedingsbron 
met een dubbele isolatietransformator.



26 nl | Installeren van het High Speed Positioning System High-Speed Positioning System

F.01U.138.062 | 2.0 | 2010.02 Installatiehandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Afbeelding 4.7 Voedingsaansluitingen

Gebruik voor het netsnoer (niet meegeleverd) de onderstaande tabellen om de juiste 
draadkleur aan te sluiten op de juiste klem.

Opmerking: het netsnoer moet dubbel geïsoleerd zijn. Dat wil zeggen dat elke aparte kabel 
afzonderlijk is geïsoleerd en daarna in een geïsoleerd omhulsel is geleid. Kies het kabeltype in 
overeenstemming met de plaatselijke en nationale regels voor bekabeling.

Draadkleur Aansluiting op 24 VAC1-klem
Door lokale installateur Neutral
Door lokale installateur Spanning/Actief
Groen/geel Aarde
1. Gebruik voor 24 VAC-units die bestemd zijn voor UL-markten alleen netvoeding klasse 2 UL voor alle modellen 

behalve de UPH-H-WDIR-24 (voldoet aan de plaatselijke richtlijnen voor elektrische apparatuur). Voor de UPH-H-

WDIR-24 is voeding nodig van een UL-voedingsbron met een dubbele isolatietransformator.

Draadkleur Aansluiting op 120 / 230 VAC2-klem
Blauw Neutral
Bruin Spanning/Actief
Groen/geel Aarde
2. Gebruik de juiste aansluiteenheid om het netsnoer aan te sluiten. Gebruik een UL-voeding van klasse 2

WAARSCHUWING! 
Breng voor de standaardmodellen met 120/230 VAC-voeding een externe aansluiteenheid met 
een eenvoudig te bereiken verbrekingsinrichting met 2 polen aan. Voor het IR-model UPH-H-
WDIR-24 moet de 24 VAC-voeding worden geleverd door een UL-voedingsbron met een 
dubbele isolatietransformator.

WAARSCHUWING! 
Het apparaat moet worden bekabeld door ervaren technisch personeel. Breng nooit 
wijzigingen aan of aansluitingen tot stand die niet in dit handboek staan beschreven. Het niet 
opvolgen van instructies in deze handleiding kan leiden tot gevaren voor het systeem of de 
veiligheid, waardoor de garantie komt te vervallen.

WAARSCHUWING! 
Gebruik de juiste kabels voor externe aansluitingen en aansluitingen buitenshuis.
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4.4 Bekabeling van BiPhase
Voor de bekabeling van BiPhase verbindt u respectievelijk aansluitdraad C+ met aansluitklem 
B+ en aansluitdraad C- met aansluitklem B-.

Afbeelding 4.8 Biphase-bedrading

4.5 RS-485/Pelco D

Afbeelding 4.9 Aansluiting voor RS-485 

Referentie Omschrijving
1 Pelco D-aansluitingen
2 RS485-2, A aansluiten op Pelco-controlleruitgang TX (-)
3 RS485-2, B aansluiten op Pelco-controlleruitgang TX (+)
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5 De randapparatuur aansluiten
Gebruik de volgende afbeeldingen om de randapparatuur aan te sluiten op het 
standaardsysteem en de IR360-modules.

5.1 Aansluiten op de standaardmodule
De standaardmodule heeft een 19-pins connector waarvoor de volgende aansluitingen zijn 
afgebeeld:

Afbeelding 5.1 Chassismodule met 19-pins connector voor het aansluiten van randapparatuur

Referentie Omschrijving
F1 en F2 Toevoer 1, 24 VAC voor optionele sproeier; toevoer 2, 24 VAC 

voor optionele sproeier
O1-C1 en O2-C2
(O=Output, C=Common)

Spanningsloos contact dat kan worden geactiveerd door 
alarm of gebruikers (50 VDC of 30 VAC bij 1A)

AL1, AL2, AL3 en AL4, COM Alarmingangen 1-4, spanningsgestuurd (10-35 VDC externe 
voeding), genoemd nul-COM

LET OP! 
Het systeem is van het type TNV-1, niet aansluiten op SELV-circuits.
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5.2 Aansluiten op de IR360-module
De IR360-module heeft een 16-pins connector waarvoor de volgende aansluitingen zijn 
afgebeeld:

5.3 De bovenste unit monteren
Elke keer dat de bovenste unit weer in elkaar moet worden gezet, moeten de 
schroefafdichtingen worden vervangen (stel de geijkte momentsleutel in op 2,1 Nm) zodat het 
systeem waterdicht blijft.
Doe het volgende om de bovenkant van de unit op de module te bevestigen:

Afbeelding 5.2 De lipjes uitlijnen

Referentie Omschrijving
F1 en F2 Toevoer 1, 24 VAC voor optionele sproeier; toevoer 2, 24 VAC voor 

optionele sproeier
O1 en C1
(O=Output, C=Common)

Spanningsloos contact dat kan worden geactiveerd door alarm of 
gebruikers (50 VDC of 30 VAC bij 1A)

AL1 en AL2 Alarmingangen 1-2, spanningsgestuurd (10-35 VDC externe 
voeding), genoemd AGND

AGND Alarm-aarde en externe IR-probenulaansluiting
LNO Externe fotosensor/IR-probe
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1. Omlaag drukken totdat dit onderdeel vastklikt.
2. Bevestig de bovenste unit op de chassismodule met de meegeleverde 

bevestigingsschroeven en bijbehorende afdichtingen.
3. Draai de chassismodule aan met een inbussleutel van 4 mm.

Afbeelding 5.3 De bovenste unit bevestigen

Referentienr. Omschrijving
1 Configuratievenster
2 Chassismodule
3 Schroef
4 Schroefafdichting
5 Pakking

WAARSCHUWING! 
Plaats het meegeleverde veiligheidslabel met de waarschuwing voor bewegende onderdelen 
in de buurt van de unit.
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5.4 IR360-modellen (optioneel)
Het apparaat moet worden geconfigureerd om twee van de Bosch UFLED-stralers te 
monteren. De stralers worden aangesloten op de beugel die is meegeleverd met de draai- en 
kantelmotor. 

5.4.1 De beugel monteren
Plaats de beugel op de onderkant van de behuizing zoals getoond in de afbeelding. Plaats de 
schroeven en de sluitringen in de betreffende gaten en draai ze vast. Zorg ervoor dat de 
beugel stevig op de onderkant is vastgedraaid. Alleen het materiaal gebruiken dat met de kit is 
meegeleverd.

Afbeelding 5.4 De beugel monteren

LET OP! 
Beide spotlichten moeten om bedrijfsredenen worden aangebracht. 
Wanneer u het apparaat inschakelt, zoekt het naar de hoekreferentie.

Referentie Omschrijving
1 Schroeven
2 Sluitringen
3 Steun
4 Gaten
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5.4.2 De spotlichten in elkaar zetten
Plaats de beugel zodanig dat de gaten met schroefdraad op dezelfde as liggen als de gaten op 
het spotlicht. Draai beide componenten vast met de schroef, de gekartelde sluitring en de 
vlakke sluitring.

Afbeelding 5.5 De spotlicht in elkaar zetten

5.4.3 Het spotlicht op de beugel monteren
Plaats de pakking tussen de beugel en het spotlicht. Plaats de gekartelde sluitring en de moer 
in de zeshoekige uitsparing. Zet het geheel vast met behulp van de schroef en sluitring. Zorg 
dat het spotlicht stevig op de beugel is vastgezet. Sluit de benodigde bedrading aan en 
configureer het menu op het scherm om de volledige rotatie van draaien en kantelen uit te 
schakelen.

Afbeelding 5.6 Het spotlicht op de beugel monteren

Referentie Omschrijving
1 Steun
2 Spotlichtgaten
3 Platte sluitring
4 Gekartelde sluitring
5 Schroef

Referentie Omschrijving
1 Pakking
2 Steun 
3 Spotlicht
4 Gekartelde sluitring
5 Moer
6 Schroef
7 Washer
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5.4.4 Aansluitingen en configuraties van LED-infraroodspotlicht
1. Open de behuizing.
2.  Haal de steunplaat uit de behuizing.
3.  Ontkoppel de platte kabel en de voedingsstekker van het relais en verwijder de 

schroeven.

Afbeelding 5.7 LED-aansluitingen

4. Sluit het netsnoer aan op het spotlicht.

Afbeelding 5.8 Het netsnoer aansluiten op het spotlicht.

5. Leid het snoer door de gaten in de draai- en kantelsteun.

GEVAAR! 
Bij normale werking kan het oppervlak van het spotlicht heel heet worden. Vermijd direct 
contact. Plaats het product zodanig dat onbevoegde personen er niet bij kunnen.

Referentie Omschrijving
1 Platte kabel
2 Voedingsstekker
3 Schroeven
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Afbeelding 5.9 Het snoer door de gaten in de draai- en kantelsteun leiden

6. Plaats het snoer in de kabelwartels onderin de behuizing zodat ze ongeveer 20 cm 
uitsteken.

Afbeelding 5.10 Leid het snoer door de kabelwartels

7. Plaats het droogmiddelzakje in de behuizing en zet de steunplaat vast op de behuizing. 
Om de bewerking te voltooien moet u de platte kabel en de voedingsstekker van het 
relais opnieuw aansluiten.

Afbeelding 5.11 Het droogmiddelzakje plaatsen

Referentie Omschrijving
1 Platte kabel
2 Voedingsstekker van het relais
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8. Sluit de kabels aan zoals afgebeeld.

Afbeelding 5.12 De IR-kabels aansluiten

Afbeelding 5.13 Schakelen tussen dag- en nachtstand

Referentie Kleur Omschrijving
1 Bruin 24 VAC1
2 Wit 24 VAC1
3 Zwart 24 VAC2
4 Blauw 24 VAC2

Referentie Omschrijving
1 Nachtstand

AANWIJZING!De dag- en nachtstandrelais is bedraad. Deze tekening dient alleen voor 
referentiedoeleinden. Bel voor meer informatie over de dag- en nachtstand naar onze 
technische ondersteuning op 1-800-326-1450.
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6 Het apparaat configureren
Voor u de het hogesnelheids-positioneringssysteem inschakelt, moet het correct zijn 
geconfigureerd. Om de DIP-switches in het configuratiescherm te configureren, gaat u als 
volgt te werk:
1. Open het configuratievenster (zoals getoond in Afbeelding 6.1) door de schroeven los te 

draaien met een inbussleutel van 3 mm.
2. Controleer of de positie van de DIP-switches gelijk is als in Afbeelding 6.1.

Afbeelding 6.1 De DIP-switches positioneren

– Voor DIP-switches geldt (referentie 1-3 Afbeelding 6.1) als de tuimelaar omlaag staat, is 
de schakelaar uit OFF of staat voor de logische waarde “0”. Als de tuimelaar omhoog 
staat, is de schakelaar aan ON, met logische waarde “1.” 

– Voor DIP-switches geldt (referentie 4-5 Afbeelding 6.1) als de tuimelaar omhoog staat, is 
de schakelaar uit OFF of staat voor de logische waarde “0”. Als de tuimelaar omlaag 
staat, is de schakelaar aan ON, met logische waarde “1.” De witte rechthoek staat voor 
de positie van de tuimelaar.

6.1 Alleen fabrieksgebruik
Laat alle schakelaars in de OFF(UIT)-stand staan.

Referentie Omschrijving
1 Fabrieksgebruik
2 Niet gebruikt, alles uit
3 Adres 
4 RS485-afsluitingen
5 Biphase + Bilinx
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6.2 Protocol 
U hoeft geen speciaal protocol in te stellen, want de UPH herkent automatisch het protocol. 
De ondersteunde protocollen zijn:

6.3 Het adres instellen
U kunt met behulp van de adresschakelaar het adres instellen voor het UPH-adres (zie item 3 
in Afbeelding 6.1). 

Binaire code wordt gebruikt om het adres te selecteren dat de 10 DIP-switches gebruikt. 
Schakelaar omhoog staat voor binaire waarde "1", terwijl schakelaar omlaag voor binaire 
waarde "0" staat.
Als u een decimaal adres wilt omzetten naar een binair adres volgt u de volgende techniek.
– Wijs een binaire waarde toe aan iedere DIP-switch, te beginnen met een binaire waarde 

“1” voor DIP-switch 1. Als de DIP-switch op “on (aan)” staat, wordt het nummer dat aan 
de schakelaar is toegewezen, opgeslagen.

– Denk aan het decimale adres en begin met het toevoegen van DIP-switchwaarden vanaf 
de linkerkant waarbij u de DIP-switchwaarden overslaat die hoger zijn dan het decimale 
adres.

– Zet een DIP-switch op “on (aan)” als de toegewezen waarde wordt gebruikt voor het 
adres. Houd de DIP-switch op “off (uit)” als de toegewezen waarde te hoog is of niet 
nodig is om aan het decimale adres toe te voegen.

Als u bijvoorbeeld het decimale adres 237 wilt omzetten naar binaire code:
Markeer ieder binair cijfer dat u nodig hebt om tot 237 te komen. Begin aan de linkerkant. 512 
en 256 niet markeren omdat deze waarden groter zijn dan 237. De eerste binaire waarde die u 
markeert is 128, vervolgens 64 en 32 waarmee u op 224 komt. 16 niet markeren omdat 
hierdoor de decimale waarde 237 overschrijdt. Het volgende cijfer dat u markeert is 8, sla 
vervolgens 4 over (te groot) en markeer 2 en 1. De gemarkeerde nummers moeten gelijk zijn 
aan 237: 128+64+32+8+2+1=237. 

Protocol Baud Rate Menu-instellingen (OSD)

Pelco D 2400 (8N 1) Preset 95

BiPhase en Bilinx Auto AUX-Aan 200

AANWIJZING!Het hoogste adres dat het Bosch OSRD-protocol gebruikt is 998. Het hoogste 
adres dat het Pelco D-protocol gebruikt is 255.
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De volgende tabel bevat de DIP-switchstanden voor verschillende decimale adressen:

6.4 RS485-lijnafsluiting
Afsluitschakelaars seriële lijnen (zie item 4 in Afbeelding 6.1):
– DIP-switch 1 wordt niet gebruikt (de lijn RS485-1 is niet beschikbaar).
– DIP-switch 2 wordt gebruikt voor het inschakelen van de lijnafsluiting van seriële lijn 

RS485-2 (alleen Pelco D).
– Down(Omlaag)/On(Aan) = afgesloten
– Up(Omhoog)/Off(Uit) = open

6.5 Biphase/Bilinx-afsluiting
Bilinx- en Biphase-schakelaars (zie item 5 in Afbeelding 6.1):
– DIP-switch 1 wordt gebruikt voor het inschakelen van de lijnafsluiting van een BiPhase 

seriële lijn. 
– Down(Omlaag)/On(Aan) = afgesloten. Up(Omhoog)/Off(Uit) = open (doorgelust). 
– DIP-switch 2 wordt gebruikt voor het selecteren van het videoformaat (Down(Omlaag)/

On(Aan) = PAL, Up(Omhoog)/OFF(Uit) = NTSC). 

6.6 Aansluitingen
Alle versies ondersteunen Bilinx- en Biphase-telemetriebesturing, ofwel PTZ.
Instelling van het PTZ-menu van de UPH-serie wordt gedaan via AUX ON - 200 - Enter. 
Instelling van het camera-menu vindt plaats via twee verschillende AUX-opdrachten, namelijk 
AUX ON - 46 - Enter (Dinion-hoofdmenu) en AUX ON - 801 - Enter (Dinion-installatiemenu). 
Zie 9 Lijst van bedieningspaneelcommando's - Bosch voor meer informatie over 
bedieningspaneelcommando's.
Bilinx is een communicatieprotocol in twee richtingen van Bosch dat afstandsbediening, 
configuratie en updates via een video-coaxkabel mogelijk maakt. Bilinx is beschikbaar op alle 
UPH-modellen.
Biphase wordt gebruikt voor het communiceren van telemetrie (besturing) en 
instellingsinformatie met de UPH-serieunits via een afgeschermd twisted-pair. BiPhase geeft 
niet het videosignaal van de UPH Serie units door, dus u heeft een aparte videocoaxkabel 
nodig. BiPhase moet worden aangesloten met Belden 8760 of vergelijkbaar. BiPhase is 
beschikbaar op alle UPH-modellen.

DIP-switchstanden

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

Decimaal adres Binaire 
waarde

1 1 UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT AAN

2 10 UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT AAN UIT

4 100 UIT UIT UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

8 1000 UIT UIT UIT UIT UIT UIT AAN UIT UIT UIT

143 1000 1111 UIT UIT AAN UIT UIT UIT AAN AAN AAN AAN

299 1 0010 1011 UIT AAN UIT UIT AAN UIT AAN UIT AAN AAN

998 11 1110 0110 AAN AAN AAN AAN AAN UIT UIT AAN AAN UIT
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Opmerking: als de UPH de enige aangesloten unit is, of de laatste unit in een doorgeluste 
configuratie, zet u de DIP-switch 1 van BiPhase + Bilinx op ON (AAN) om de dataverbinding af 
te sluiten. Zet voor elke UPH in een doorlusconfiguratie (niet afgesloten) DIP-switch 1 van 
BiPhase + Bilinx OFF. Maximaal vier (4) UPH-units kunnen in een doorlusconfiguratie met 
elkaar worden verbonden.

Afbeelding 6.2 Typische instelling via een interfacebox

Afbeelding 6.3 Typische instelling via een Allegiant met Biphase

1 LTC5136 of vergelijkbaar 5 UPH Serie: modulaire Pan/tilt-unit
2 RS-232 6 Video-uit, coaxkabel
3 LTC 8786 7 CCTV-monitor
4 BiPhase

1 IntuiKey bedieningspaneel 4 BiPhase
2 RS-485 5 UPH Serie: modulaire Pan/tilt-unit
3 Allegiant matrixswitcher 6 Video-uit, coaxkabel
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Afbeelding 6.4 Typische instelling via een Allegiant + LTC 8016

Afbeelding 6.5 Typische aansluitingen op een DiBos

Afbeelding 6.6 VIPX1-aansluitschema's

1 IntuiKey bedieningspaneel 4 LTC 8016 Bilinx-data-interface 
2 RS-485 5 Bilinx/Video
3 Allegiant matrixswitcher 6 UPH Serie: modulaire Pan/tilt-unit

1 DiBos 8
2 BiPhase
3 UPH Serie: modulaire Pan/tilt-unit
4 Coaxkabel video-uitgang

1 Vidos, IE, DiBos 8, Bosch VMS of vergelijkbaar 5 RS-485-2
2 Ethernet 6 Video
3 LAN 7 UPH Serie: modulaire Pan/tilt-unit
4 VIP X1



High-Speed Positioning System  On-screen Display (OSD) | nl 41

Bosch Security Systems, Inc. Installatiehandleiding F.01U.138.062 | 2.0 | 2010.02

7 On-screen Display (OSD)
Bij normale werking van de UPH is het mogelijk om het menu op het scherm te activeren om 
de geavanceerde functies met de bijbehorende toets(en) in te stellen.
Elk on-screen display (OSD) geeft een lijst met parameters of submenu's weer die de 
beheerder kan selecteren. Bijvoorbeeld, om het hoofdmenu in het hogesnelheids-
positioneringssysteem te openen, klikt u op AUX - ON - 200 en daarna op Enter. Als de 

camera een DinionXF-optie is, opent u het hoofdmenu van DinionXF door te klikken op AUX - 

ON - 46 en daarna op Enter. Voor het openen van het menu Installer (Installatie) van DinionXF 
klikt u op AUX - ON - 801 en daarna op Enter.
1. Om door de parameters te bladeren, verplaats u de cursor door de joystick omhoog of 

omlaag te bewegen.
– Om door de parameters te bladeren, verplaatst u de cursor door de joystick omhoog 

of omlaag te bewegen.
– De cursor wordt aangegeven met het symbool """ aan het begin van een regel aan de 

linkerzijde van het scherm/de monitor.
2. Het symbool ">" aan het eind van een regel aan de rechterzijde van het scherm/de 

monitor duidt op een submenu. Om naar het submenu te gaan, bevestigt u de menuoptie 
door op de toets Focus Near (Focus dichtbij) Focus Far (Focus veraf) te drukken. 

3. Om het submenu af te sluiten, drukt u op de knop Iris Open of Iris Close (Iris sluiten).

Tabel 7.1 Het hoofdmenu openen - AUX-ON-200 

Tabel 7.2

Het installatiemenu voor de DinionXF-camera openen - AUX-ON-46 (scherm kan afhankelijk van het camera-

type afwijken)

MAIN MENU
1 - TAAL >

> 2 - INSTELL. BEELDSCHERM >
3 - PARAMETERS BEWEGING >
4 - PARAMETERS CAMERA >
5 - STANDAARDCONFIG. LADEN >
6 - INFO INSTALLATIE >

MODU
S

ALC 2
ENHANCE
COLOR
BLC UIT
VMD OSD
MODE ID TRAFFIC
DEFAULTS

EXIT (Afsluiten)

AANWIJZING!
Afhankelijk van het model dat u gebruikt kunnen de menu's op het scherm iets afwijken.
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8 Configuratie van het systeem
Het UPH hogesnelheids-positioneringssysteem kan worden geconfigureerd via het on-screen 
display (OSD). Om het hoofdmenu te openen, drukt u op AUX ON - 200 - Enter. Gebruik de 
joystick om omhoog en omlaag te gaan door de menu's. Druk op Focus om het submenu te 
selecteren.

8.1 Menu Taal
Dit menu wordt gebruikt voor het selecteren en instellen van de gewenste taal. De 
standaardinstelling is Engels.

Tabel 8.1 Menu Taal met Engels geselecteerd

MAIN MENU
1 - TAAL >
2 - INSTELL. BEELDSCHERM >
3 - PARAMETERS CAMERA >
4 - PARAMETERS LENS >
5 - STANDAARDCONFIG. LADEN >
6 - INFO INSTALLATIE >

MENU TAAL
1 - ITALIANO

> 2 - ENGLISH OK
3 - FRANCAIS
4 - DEUTSCH
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8.2 Menu Weergave Inst.
Het menu Display Setup (Instellingen beeldscherm) wordt gebruikt om instellingen te 
definiëren voor de informatie die permanent op het scherm wordt weergegeven.

Tabel 8.2 Menu Weergave Inst.

8.2.1 Menu Parameters gebied
Met het menu Parameters gebied kan de gebruiker een bericht op het scherm laten zien, 
afhankelijk van de horizontale positie die de unit heeft bereikt. Dit wordt soms ook 
sectorinformatie genoemd. Het is mogelijk om vanuit dit menu twee (2) onderliggende menu's 
te openen die worden gebruikt om de tekst voor elk gebied in te stellen, alsmede de begin- en 
eindposities (in graden) van deze gebieden. Het is mogelijk om maximaal acht (8) gebieden in 
te stellen met hun eigen naam, begin- en eindposities.
Bijvoorbeeld: om de eerste naam te activeren en een bericht op te halen terwijl het apparaat 
tussen +80 ° en +120 ° in de horizontale (draai) richting staat, gaat u als volgt te werk:

MENU INSTELL. BEELDSCHERM
> 1 - DRAAI/KANTEL-POSITIE : JA

2 - NAAM VAN PRESET : JA
3 - PRESET-POSITIE : JA
4 - NAAM GRENSWAARDE KANTELEN : JA
5 - VIDEOSIGNAAL : PAL
6 - INTERLACED VIDEO : JA
7 - PARAMETERS GEBIED >
8 - PARAMETERS BEELDSCHERM >

Functie Omschrijving Standa
ard

Opties

DRAAI-/
KANTELPOSITIE

Toont de huidige positie van het apparaat (in 
graden) ten opzichte van de beginpositie.

JA JA, NEE

NAAM PRESET Hiermee schakelt u de preset-naam op het 
beeldscherm in of uit.

JA JA, NEE

PRESET-POSITIE Hiermee schakelt u het preset-nummer dat is 
bereikt op het beeldscherm in of uit.

JA JA, NEE

NAAM 
GRENSWAARDE 
KANTELEN

Hiermee schakelt u de weergave in of uit wanneer 
de grenswaarde voor kantelen is bereikt.

JA JA, NEE

VIDEOSIGNAAL Type videosignaal. Selecteren om automatisch de 
positie van OSD aan te passen.

PAL PAL, 
NTSC

INTERLACED 
VIDEO

Hiermee schakelt u de weergave voor interlaced 
video in of uit.

JA JA, NEE

PARAMETERS 
GEBIED (sectoren)

Informatie over het gebied (of de sector) waarop 
de unit is gericht.

PARAMETERS 
BEELDSCHERM

Instelling van locatie van tekstpositie/-type op het 
beeldscherm.
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1. Open het menu Position Area (Positiegebied).
2. Druk op Focus om gebied 1 te selecteren. Naast de beginpositie begint een pijl te 

knipperen. Druk nogmaals op Focus, gebruik de joystick om de waarde +080.00 in te 
voeren in de linkerkolom (beginpositie van tekst die op het scherm verschijnt). Druk 
daarna op Focus om die waarde op te slaan. Herhaal het proces, maar zet +120.00 in de 
rechterkolom (stoppositie van tekst die is verwijderd van het scherm).

3. Selecteer in het menu Text(String) Area (Tekstgebied) de eerste regel en voer de 
gewenste tekst in. 
Let op! Als de begin- en eindwaarden van de gebiedspositie op +0,00 staan, wordt 
hierdoor de tekstweergave uitgeschakeld (standaardwaarde staan alle op +0,00).

MENU PARAMETERS GEBIED MENU TEKSTGEBIED
1 - NAAM VAN AREAS : NEE > 1 - GEBIED 1
2 - MENU TEKENREEKSGEBIED > 2 - GEBIED 2
3 - MENU POSITIEGEBIED > 3 - GEBIED 3

4 - GEBIED 4
5 - GEBIED 5
6 - GEBIED 6
7 - GEBIED 7

8 - OFFSET-DRAAI: + 0,0 8 - GEBIED 8
Testgebied 1

MENU GEBIEDSPOSITIE
> 1 - GEBIED 1 + 0,0 + 0,0

2 - GEBIED 2 + 0,0 + 0,0
3 - GEBIED 3 + 0,0 + 0,0
4 - GEBIED 4 + 0,0 + 0,0
5 - GEBIED 5 + 0,0 + 0,0
6 - GEBIED 6 + 0,0 + 0,0
7 - GEBIED 7 + 0,0 + 0,0
8 - GEBIED 8 + 0,0 + 0,0
Testgebied 1
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Tabel 8.3 Menu Parameters gebied

Afbeelding 8.1 De waarden voor gebiedspositie instellen

Functie Omschrijving Standaar
d

Opties

NAAM AREA De melding op het scherm in- of uitschakelen, 
afhankelijk van de horizontale positie die het 
apparaat heeft bereikt.

NEE JA, NEE

MENU 
TEKENREEKSGEBIE
D

Hiermee kan de gebruiker een aangepast 
tekstbericht op het scherm bewerken dat 
wordt geactiveerd als het apparaat een 
ingestelde horizontale positie bereikt.

n.v.t. Gebied 1 
naar 
gebied 8

MENU 
POSITIEGEBIED

De horizontale positie die het apparaat 
bereikt, waardoor een aangepast tekstbericht 
op het scherm verschijnt.

n.v.t. Gebied 1 
naar 
gebied 8

OFFSET-DRAAI Voegt een corresponderende waarde (offset) 
in graden toe aan de draaireferenties die 
worden gebruikt voor het weergeven van het 
tekstgebied. Bijvoorbeeld: als deze waarde is 
ingesteld op +45.0 ° worden alle referenties in 
PAN met +45 ° verschoven wat betreft de 
fysieke referentie van het systeem.

+0,00 -180,00 tot 
+180,00

80°
120°

0°

+/-180°
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8.2.2 Het menu Edit Text wijzigen
Om de tekst in het menu Edit Text (Tekst bewerken) te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1. Selecteer in het menu Edit Text (Tekst bewerken) String Edit (Tekenreeks bewerken). In 

het eerste veld knippert een “v” om aan te geven dat de Edit (Bewerkings)-modus is 
ingeschakeld.

2. Druk op de knop Focus. De cursor knippert onderaan het scherm, overeenkomstig met 
de groepen alfanumerieke tekens. Gebruik de joystick (omhoog, omlaag, links en rechts) 
om een groep tekens te selecteren.

3. Druk op de bevestigingsknop (Focus) ter bevestiging van de alfanumerieke groep met het 
teken dat wordt toegevoegd. De eerste waarde in de door u geselecteerde reeks begint 
te knipperen.

4. Beweeg de joystick omhoog of omlaag om een waarde te kiezen.
5. Druk zodra u klaar bent op de knop Focus om uw keuze te bevestigen. De “v” gaat 

automatisch naar rechts.
6. Herhaal de stappen 2-5 tot u klaar bent.
7. Druk zodra u klaar bent op de knop Iris om het menu af te sluiten.
Opmerking: druk op de knop Iris om in bewerkingsmodus een spatie over te slaan. Beweeg 
daarna de joystick naar rechts voorbij het aantal spaties dat u wilt overslaan. Druk op de knop 
Focus om het toevoegen van waarden te hervatten.
Het teken dat wordt bewerkt knippert en met de joystick (omhoog en omlaag) wordt het 
veranderd. Na het invoeren van de wijziging, bevestigt u dit en gaat u door met het bewerken 
van de tekst, of sluit u af met de knop Iris.

Tabel 8.4 Menu Edit Text (Tekst bewerken)

Offset Pan (Offset-draai)
Standaard is de waarde +0.00 ingesteld voor Offset Pan (Offset-draai). De waarde kan worden 
gewijzigd om de standaard draaipositie van de unit te verplaatsen naar een geschikte positie. 
Bijvoorbeeld: als voor installatie is vereist dat de NORTH-positie 0.00 ° (draaien) moet zijn, 
kan een waarde voor Offset Pan worden ingevoerd om eventuele afwijkingen van NORTH te 
compenseren. Na montage was de NORTH-positie +41.37 ° (draaipositie). Daarom moet de 
waarde voor Offset Pan - 41.37 ° zijn om de draaipositie +0.00 ° naar NORTH te doen wijzen.
Dit heeft invloed op de gebiedsnamen zoals die zijn gedefinieerd in het menu Area Position 
(Gebiedspositie). In het bovenstaande voorbeeld kan, nadat de offset-draai is ingesteld op -
41.37 ° in het menu Area Text (Gebiedstekst) "1 - Area (Gebied)" worden gewijzigd in "1 - 
NORTH (NOORD)" om NORTH weer te geven op het scherm in draaipositie +0.00 °.

MENU TEKST BEWERKEN

v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

> 1ABC 2DEF 3GHI 4JKL
5MNO 6PQR 7STU 8VWX
9YZ 0()x +,-.
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8.2.3 Display Parameters
Het menu Display Parameters (Parameters beeldscherm) wordt gebruikt voor het invoeren 
van instellingsmenu's voor de bewegingsparameters van het apparaat.

8.3 Menu Motion Parameters (Parameters beweging)
Het menu Motion Parameters (Parameters beweging) wordt gebruikt voor het regelen van de 
snelheid, grenswaarden, preset/bewakingstour/AutoPan, wiswasinstallatie en de 
alarminstellingen van de UPH.

PARAMETERS BEELDSCHERM
> 1 - OSD-VIDEO INGESCHAKELD : JA

2 - LETTERTYPE VIDEO : 000
3 - HORIZONTALE DELTA : 000
4 - VERTICALE DELTA : 000
5 - NR. ADDRESS JA

OSD VIDEO ENABLING 
(OSD-VIDEO 
INGESCHAKELD)

Instellen op JA om de menutekst over het videosignaal van de 
camera weer te geven. Instellen op NEE voor een blauw scherm 
achter het menu TEXT (TEKST).

VIDEO CHARACTER TYPE 
(LETTERTYPE VIDEO)

Instellen op 0 om de achtergrond van de tekst transparant te 
maken. Instellen op 1 om de achtergrond zwart te maken.

Horizontale delta/
verticale delta

Deze stellen de referentiepositie ten opzichte van titel zo in dat 
de tekst kan worden gecentraliseerd. 0 (links, omhoog) en 6 
(rechts, omlaag).

Adresnummer Indien ingeschakeld, wordt bij normale werking het adresnummer 
van de unit linksboven in het scherm getoond. Ja/nee.

MENU PARAMETERS BEWEGING
> 1 - SNELHEDEN >

2 - GRENSWAARDEN >
3 - PRESET/BEW.RONDE/AUTOPAN >
4 - WISWASINSTALLATIE >
5 - ALARMEN >
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8.3.1 Menu Speed (Snelheid)
Het menu Speed (Snelheid) wordt gebruikt om de draai- en kantelbeweging van de UPH 
handmatig met de joystick te bedienen. Zie Paragraaf 8.3.1 Menu Speed (Snelheid), Pagina 48 
voor instellen van draai- en kantelsnelheden voor de presets, bewakingstours en scans.

MENU SNELHEID - DRAAIEN 
MENU SNELHEID > 1 - SNELHEID 1... 1,0 gr./s

> 1 - DRAAISNELHEID > 2 - SNELHEID 2... 2,0 gr./s
2 - KANTELSNELHEID > 3 - SNELHEID 3... 5,0 gr./s
3 - ZOOMAFH. SNELHEID :NEE 4 - SNELHEID 4... 10,0 gr./s

5 - SNELHEID 5... 20,0 gr./s
6 - SNELHEID 6... 30,0 gr./s
7 - SNELHEID 7... 40,0 gr./s
8 - STANDAARD

MENU SNELHEID- KANTELEN 
" 1 - SNELHEID 1... 1,0 gr./s

2 - SNELHEID 2... 2,0 gr./s
3 - SNELHEID 3... 3,0 gr./s
4 - SNELHEID 4... 5,0 gr./s
5 - SNELHEID 5... 8,0 gr./s
6 - SNELHEID 6... 10,0 gr./s
7 - SNELHEID 7... 20,0 gr./s
8 - STANDAARD

Functie Omschrijving Standaar
d

Opties

DRAAISNELHEID 1 Overeenkomst tussen joystickpositie en UPH-
snelheid. Joystickposities zijn verdeeld in 7 
niveaus voor beide assen (draaien en 
kantelen). Elk niveau komt overeen met een 
gedefinieerde snelheid die de gebruiker kan 
aanpassen.

1,0 0,1-100,0*

DRAAISNELHEID 2 2,0 0.1-100.0

DRAAISNELHEID 3 5,0 0.1-100.0

DRAAISNELHEID 4 10,0 0.1-100.0

DRAAISNELHEID 5 20,0 0.1-100.0

DRAAISNELHEID 6 30,0 0.1-100.0

DRAAISNELHEID 7 40,0 0.1-100.0

Opmerking: draaien op *IR-modellen is beperkt tot 40 graden/sec

Functie Omschrijving Standaard Opties

KANTELSNELHEID 1 Overeenkomst tussen joystickpositie en UPH-
snelheid. Joystickposities zijn verdeeld in 7 
niveaus voor beide assen (draaien en 
kantelen). Elk niveau komt overeen met een 
gedefinieerde snelheid die de gebruiker kan 
aanpassen.

1,0 0,1-40,0*

KANTELSNELHEID 2 2,0 0.1-40.0

KANTELSNELHEID 3 3,0 0.1-40.0

KANTELSNELHEID 4 5,0 0.1-40.0

KANTELSNELHEID 5 8,0 0.1-40.0

KANTELSNELHEID 6 10,0 0.1-40.0

KANTELSNELHEID 7 20,0 0.1-40.0

Opmerking: kantelen op *IR-modellen is beperkt tot 30 graden/sec



High-Speed Positioning System  Configuratie van het systeem | nl 49

Bosch Security Systems, Inc. Installatiehandleiding F.01U.138.062 | 2.0 | 2010.02

De gegevens worden uitgedrukt in graden per seconde.
De standaard zoomafhankelijke snelheid is uitgeschakeld. Als de zoomafhankelijke functie is 
uitgeschakeld, worden de draai- en kantelsnelheden van de UPH niet beïnvloed door de 
zoommeting van de camera/objectief-combinatie. Als de zoomafhankelijke functie wordt 
ingeschakeld, worden de draai- en kantelsnelheden beïnvloed door de camera/objectief-
combinatie. Dit is handig wanneer de zoom in telestand staat (ingezoomd). De draai- en 
kantelsnelheden worden vertraagd, zodat zeer precieze afstellingen kunnen worden gebruikt 
om bewegende subjecten te volgen.

8.3.2 Grenswaarden
Het menu Limits (Grenswaarden) bepaalt de bewegingsgrenswaarden voor de UPH. Deze 
grenswaarden zijn van toepassing op alle presets, AutoPan en bewakingstours, inclusief 
handmatige bediening van de UPH met de joystick. Nadat de grenswaarden in de OSD zijn 
ingesteld en de UPH naar de "begrensde draai- en kantelzone" gaat, beweegt deze zich niet 
buiten die grenswaarden tot ze in de OSD zijn gewijzigd of de UPH is gereset. Door resetten 
keert de UPH terug binnen de begrensde draai- en kantelzone.

MENU GRENSWAARDEN
> 1 - GRENSW. DRAAIEN INSCH. : NEE

2 - BEGIN DRAAIEN : + 0,00
3 - STOP DRAAIEN : + 0,00
4 - GRENSW. KANTELEN INSCH. : NEE
5 - BEGIN KANTELEN : + 0,00
6 - STOP KANTELEN : + 0,00
9 - TYPE ACCEL. : 012

Functie Omschrijving Standa
ard

Opties

GRENSW. 
DRAAIEN INSCH.

Hiermee schakelt u bij het draaiende 
apparaat de grenswaarden en waarden 
in graden in.
Hiermee schakelt u volledige rotatie 
voor scan-/bewakingstour-/
autopanbewegingen in of uit (deze 
functie is handig bij gebruik van 
accessoires met externe kabels, zoals 
infraroodlampen, als de accessoires zelf 
door de continue rotatie van de UPH 
stuk kunnen gaan).

NEE JA, NEE

DRAAIEN 
BEGINNEN

Hiermee schakelt u de locatie in waar 
de UPH begint te draaien.

+0,00 -180,00° tot 
+180,00°

DRAAIEN 
STOPPEN

Hiermee schakelt u de locatie in waar 
de UPH stopt met draaien.

+0,00 -180,00° tot 
+180,00°

GRENSW. 
KANTELEN INSCH.

Hiermee schakelt u bij het kantelende 
apparaat de grenswaarden en waarden 
in graden in.

NEE JA, NEE

KANTELEN 
BEGINNEN

Hiermee schakelt u de locatie in waar 
de UPH begint te kantelen.

+0,00 -40,00° tot +90,00°
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8.3.3 Preset/Patrol/AutoPan
Het menu Preset/Patrol/AutoPan (Preset/bewakingstour/AutoPan) stelt de grenswaarden 
voor beweging met betrekking tot de UPH in.

Menu Preset
Met het menu Preset kunt u voor alle parameters voor de beschikbare preset-posities in de 
UPH wijzigingen weergeven en mogelijk maken. Gebruik de functie omhoog en omlaag van de 
joystick om tussen de presets in de eenheden te bewegen, bijvoorbeeld PRST 01 tot PRST 02 
tot PRST 03. Gebruik de functie links en rechts van de joystick om tussen de presets in 
tientallen te bewegen, bijvoorbeeld PRST 01 tot PRST 11 tot PRST 21. Druk op Focus om de 
gekozen preset te bewerken. Met de joystick en de knop Focus stelt u deze parameters 
nauwkeurig in. Druk op de knop Iris om af te sluiten.

KANTELEN 
STOPPEN

Hiermee schakelt u de locatie in waar 
de UPH stopt met kantelen.

+0,00 -40,00° tot +90,00°

TYPE ACCEL. Wijzigt begin- en eindtijden voor de 
UPH. Hoe hoger het getal, hoe groter de 
versnelling/vertraging tijdens het 
starten/stoppen.

012 000 tot 012

Functie Omschrijving Standa
ard

Opties

MENU PARAMETERS BEWEGING
> 1 - PRESET >

2 - SPECIALE PRESETPARAM. >
3 - BEGINPOSITIE >
4 - BEWAKINGSTOUR >
5 - AUTOPAN >

8 - BEWEGINGEN OPROEPEN >

Functie Omschrijving

PRESET Een vooraf ingestelde en opgeslagen combinatie van de 
posities draaien, kantelen en zoomen die kan worden 
gebruikt om een bepaalde scène opnieuw op te roepen. 

SPECIALE PRESETPARAMETER Hiermee wijzigt u de standaardwaarden voor preset-
snelheden en die worden automatisch in alle presets 
ingevuld.

HOME POSITION 
(BEGINPOSITIE)

Een speciale preset die automatisch na een tijdsinterval 
wordt opgeroepen.

BEWAKINGSTOUR Wijzig handmatig het pad van de automatische cyclus 
tussen preset-posities.

AUTOPAN De camera draait voortdurend van de maximuminstelling 
voor rechts naar de maximuminstelling voor links.

BEWEGINGEN OPROEPEN Hiermee definieert u een actie na een interval van 
inactiviteit (kan een bewakingstour, AutoPan, beginpositie, 
etc oproepen).
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Special Preset Parameters (Speciale presetparameters)
Het menu Special Preset Parameters (Speciale presetparameters) kan worden gebruikt om 
parameters in te stellen. Verhoog de standaardwaarde om de snelheid tussen presets of de 
scansnelheid te verhogen.

MENU BEWERKEN PRESETS
PRST DRAAIEN : + 0,0
01 KANTELEN : + 0,0

INSCHAKELEN : NEE
ZOOM : 00000
FOCUS : 00000
IRIS : 00000
SPEED : 040,0
WAARNEMING : 00001
TEKST: PRESET 001

Functie Omschrijving Standaard Opties

DRAAIEN Beweegt een camera langs een 
horizontale as.

0,0 -180,00° tot 
+180,00°

KANTELEN Beweegt een camera langs een 
verticale as.

0,0 -40,00° tot +90,00°

INSCHAKELEN Schakelt preset in. NEE JA, NEE

ZOOM Wijziging van de effectieve 
brandpuntsafstand teneinde het 
beeldgebied te vullen met 
verschillende scènes. U kunt optisch 
zoomen, waarbij het objectief wordt 
aangepast, of digitaal zoomen, waarbij 
een deel van de geselecteerde 
weergave elektronisch wordt vergroot.

00000 65535

FOCUS Posities 00000 65535

IRIS Posities 00000 65535

SPEED Snelheid voor het bereiken van de 
positie wanneer de preset-positie 
wordt geladen door de 
bewakingsfunctie (preset tour).

040,0 0,1 tot 100,0°*

WAARNEMING Waarnemingstijd tijdens 
bewakingstours en AutoPan-
bewegingen.

00001 00000 tot 01000 
sec.

TEKST: PRESET Bericht dat wordt weergegeven als de 
preset-positie is bereikt.

Opmerking: draaien op *IR-modellen is beperkt tot 40 graden/sec
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Tabel 8.5 Special Preset Parameters (Speciale presetparameters)

SPECIALE PRESETPARAMETERS
> 1 - SNELHEIDPRESET : 20,0

2 - SCANSNELHEID : 20,0
3 - REDUCTIE KANTELSNELHEID : 100

6 - WAARNEMINGSTIJDPRESET :00005
7 - WRNM. TIJD PRESET AUTOM. INVULLEN :NEE
8 - SNELHEID PRESET AUTOM. INVULLEN :NEE

Functie Omschrijving Standaard Opties

SNELHEIDREF. PRESET Standaardwaarde zodra een preset-
positie wordt opgeslagen.

20,0 0,1 tot 100,0*

SCANSNELHEID De referentiesnelheid die wordt 
gebruikt als een preset-positie wordt 
opgeroepen door de preset-functie.

20,0 0,1 tot 100,0*

TILT SPEED 
REDUCTION (REDUCTIE 
KANTELSNELHEID)

Reducerende factor kantelsnelheid 
met betrekking tot draaisnelheid.

100,0 0,1 tot 100,0 
sec.

PRESET 
WAARNEMINGSTIJD

Tijd in seconden voor waarneming op 
preset-positie.

00005 00001 tot 
01000

FORCE PRST DW.TIME 
(WRNM. TIJD PRESET 
AUTOM. INVULLEN)

De standaardwaarde van de 
waarnemingstijd wordt voor alle 
presets automatisch ingevuld.

NEE JA, NEE

FORCE PRST SPEED 
(SNELHEID PRSET 
AUTOM. INVULLEN)

De standaardwaarde van de snelheid 
wordt voor alle presets automatisch 
ingevuld

NEE JA, NEE

Opmerking: draaien op *IR-modellen is beperkt tot 40 graden/sec
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Beginpositie
Het menu Home Position (Beginpositie) is een van de 250 presets die kan worden 
gedefinieerd als een preset-positie. Let erop dat via de normale opdracht Set Shot (Opname 
instellen) slechts 99 presets kunnen worden opgeslagen. Gebruik dit menu voor presets 100 
t/m 250.

Let op! Verhoog de bereikte snelheid uit de standaardwaarde om presets sneller te bereiken.
Opmerking: draaien op *IR-modellen is beperkt tot 40 graden/sec

Bewaking (preset tour)
Het menu Patrol (Bewakingstour) is een gedefinieerd pad van de ene preset naar de andere. 
Dit kunnen twee (2) tot maximaal 250 presets zijn. Bijvoorbeeld: de optie Random maakt 
presets in willekeurige volgorde mogelijk, zoals preset 4, daarna preset 1, dan preset 8 en dan 
preset 3.

STARTMENU 
> 1 - BEGINPOSITIE : 00001

2 - BEREIKTE SNELHEID : 20,0

Functie Omschrijving Standaard Opties

HOME POSITION 
(BEGINPOSITIE)

Preset-positie gerelateerd aan de 
beginfunctie.

00001 00001 tot 
00250

BEREIKTE 
SNELHEID

Snelheid waarmee de beginpositie wordt 
bereikt als het wordt geladen.

20,0 0,1 tot 100,0*

MENU BEWAKINGSTOUR
> 1 - BEGINPOSITIE : 00001

2 - EINDPOSITIE : 00250
3 - SNELHEID EERSTE PRST : 20,0
4 - WILLEKEURIG : NEE

Functie Omschrijving Standaard Opties

BEGINPOSITIE De eerste preset-positie die als geldig 
wordt beschouwd voor het uitvoeren van 
de bewakingstour.

00001 00001 tot 00250

EINDPOSITIE De laatste preset-positie die als geldig 
wordt beschouwd voor het uitvoeren van 
de bewakingstour.

00250 00001 tot 00250

SNELHEID 
EERSTE PRST

Snelheid waarmee de UPH de eerste 
preset-positie bereikt wanneer de 
bewakingstour wordt geactiveerd.
Verhoog de standaardwaarde van de eerste 
preset-snelheid om presets sneller te 
bereiken.

20,0 01 tot 100,0°*

RANDOM Schakelt de uitvoering van de 
bewakingstour in door in willekeurige 
volgorde naar de gedefinieerde posities te 
bewegen. De willekeurige volgorde wordt 
continu opnieuw berekend.

NEE JA, NEE

Opmerking: draaien op *IR-modellen is beperkt tot 40 graden/sec
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Auto Draaien
Het menu AutoPan wordt gebruikt om instellingen van preset-posities aan te geven.

Menu Motions Recall (Bewegingen oproepen)
Het menu Motions Recall (Bewegingen oproepen) wordt gebruikt om de camera te activeren 
nadat de joystick een tijdje niet is gebruikt. De beschikbare opties zijn:
– Home - zet camera terug in beginpositie
– AutoPan - start de AutoPan-functie
– Patrol - start de bewakingstour
De tijd tussen het niet gebruiken van de joystick en het activeren van een van de 
bewegingstypes is gebaseerd op de waarneming voor de instelling van activiteit (in 
seconden). De waarneming is standaard 50 seconden.

MENU AUTOPAN
> 1 - BEGINPOSITIE : 00002

2 - EINDPOSITIE : 00001
3 - NADERPOSITIE : 10,0
4 - SNELHEID VOORUIT : 10,0
5 - SNELHEID ACHTERUIT : 20,0

Functie Omschrijving Standaar
d

Opties

BEGINPOSITIE Eerste preset-positie. 00002 00001 tot 
00250

EINDPOSITIE Tweede preset-positie. 00001 00001 tot 
00250

NADERPOSITIE Preset-positie die moet worden bereikt. 010,0 0,1 tot 100,0

SNELHEID 
VOORUIT

Snelheid voor het bereiken van de eerste 
preset-positie als de AutoPan-functie 
wordt geladen.

010,0 0,1 tot 100,0*

SNELHEID 
ACHTERUIT

De terugdraaisnelheid van 2 naar 1 
(alleen AutoPan).

020,0 0,1 tot 100,0*

Opmerking: draaien op *IR-modellen is beperkt tot 40 graden/sec

MENU BEWEGINGEN OPROEPEN
1 - TIJD INSCHAKELEN : NEE
2 - TYPE BEWEGING : BEGIN
3 - WAARNEMEN VÓÓR ACT. : 00050
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8.3.4 Wiswasinstallatie
Sommige UPH-uitvoeringen hebben een wisseroptie voor het gebruik van een (externe) pomp 
voor het reinigen van het glas. De sproeier voor het reinigen van het glas zit aan de buitenkant 
van het positioneringssysteem (zie Afbeelding 8.2). Voor reiniging moet de UPH met het glas in 
de richting van de sproeier worden geplaatst. Start de pomp voor de reinigingsvloeistof en 
start daarna de wisser. Het is noodzakelijk om een preset-positie in te stellen die overeenkomt 
met de sproeier die wordt geladen wanneer de wisfunctie wordt gestart. 

Afbeelding 8.2 Wiswasfunctie

Functie Omschrijving Standaard Opties

TIJD INSCHAKELEN Als dit op JA is ingesteld, is de 
functionaliteit ingeschakeld en zal 
de actie worden uitgevoerd na het 
waarnemen van inactiviteit.
Als dit op NEE is ingesteld, wordt 
geen actie uitgevoerd na het 
waarnemen van inactiviteit.

NEE JA, NEE

TYPE BEWEGING Schakelt het type beweging in dat 
moet worden geladen.

BEGIN BEGIN, AUTOPAN, 
BEWAKINGSTOUR

WAARNEMEN VÓÓR 
ACT.

Interval dat de joystick inactief is 
voor de bewegingsinstelling wordt 
geladen.

00050 00005 tot 01000 
sec.

MENU WISWASINSTALLATIE
> 1 - INGESCHAKELD : NEE

2 - PRESET-POSITIE : 00001
3 - RELAIS NR. : 00002
4 - POMPVERTRAGING : 00003
5 - TIJDSDUUR WISSER : 00005
6 - VERTRAGING WISSER UIT : 00002
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8.3.5 Alarmen
Het menu Alarms (Alarmen) wordt gebruikt voor het instellen van de actie en duur van het 
alarm als dit wordt geactiveerd.

Functie Omschrijving Standaard Opties

INGESCHAKELD Schakelt de wisfunctie in. NEE JA, NEE

PRESET-POSITIE Schakelt de te bereiken preset-positie 
in.

00001 00001 tot 
00250

RELAIS NR. Schakelt het relais in om de waterpomp 
te activeren.

00002 00001 tot 
00002

POMPVERTRAGING De vertraging tussen de pompopdracht 
en het moment dat de wisser begint te 
bewegen.

00003 00001 tot 
00050

TIJDSDUUR 
WISSER

De tijd dat de wisser wist. 00005 00001 tot 
00050

DELAY WIPER 
(VERTRAGING 
WISSER) 

De tijd dat de wisser wist zonder water. 00002 00001 tot 
00050

MENU PARAMETERS BEWEGING MENU ALARMEN
1 - SNELHEID > 1 - ACTIE: : SCANNEN
2 - GRENSWAARDEN 2 - NR. : 1
3 - PRESET/BEW.RONDE/AUTOPAN " 3 - 
4 - WISWASINSTALLATIE 4 - BERICHT WEERGEVEN : NEE

" 5 - ALARMEN 5 - TIJDSDUUR : 00000
6 - TKST: Test Alarm 1

MENU ALARMEN MENU ALARMENTEST
> 1 - ALARM 1 1 - ALARM 1 : UIT

2 - ALARM 2 2 - ALARM 2 : UIT
3 - ALARM 3 3 - ALARM 3 : UIT
4 - ALARM 4 4 - ALARM 4 : UIT

> 5 - ALARMENTEST
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Functie Omschrijving Standaard Opties

ACTIE Schakelt de te nemen actie in als het 
alarm wordt geactiveerd.

UITSCHAK
ELEN

UITSCHAKELEN, 
SCAN, RELAIS, 
AUTOPAN, 
BEW.RONDE, IR 
FILT

BERICHT 
WEERGEVEN

Schakelt de weergave van een 
alarmbericht in.

NEE JA, NEE

TIJDSDUUR Lengte (in seconden) van weergave 
alarmbericht (0 betekent voor de totale 
duur van het alarm).

00000 00000 tot 01000

TKST: Test Alarm 1 Tekst gekoppeld aan het alarm.

ALARMENTEST Geeft de status weer van alarmingangen 
1, 2, 3 en 4. Status is ON of UIT (niet te 
selecteren door gebruiker).
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8.4 Parameters camera/infrarood
In dit hoofdstuk worden de lensmodule-opties, gebiedsblindering en het menu 
Infraroodparameters behandeld.

8.4.1 Parameters lensmodules en gebiedsblindering

De “vensters” zijn de drempels die worden gebruikt om vast te stellen of de opgeslagen 
prepositie is bereikt. De drempelwaarden variëren van 3 tot 10 en verwijzen naar de 
spanningswaarde op de feedback-potentiometers op de lens. Een lagere waarde duidt op een 
lagere hysterese-tolerantie bij het aflezen van de opgeslagen posities. Een hogere waarde 

MODULEPARAMETERS
MODULEPARAMETER > 1 - ZOOM 

INGESCHAKELD
JA

> 1 - ZOOM/FOCUS/IRIS > * 2 - VENSTERZOOM 003
2 - GEBIEDSBLINDERING > 3 - FOCUS 

INGESCHAKELD
JA

3 - IR-PROBE: INT* * 4 - VENSTERFOCUS 003
5 - IRIS INGESCHAKELD JA

* 6 - VENSTER-IRIS 003

8 - STANDAARDWAARDEN 
LADEN

MENU BEHEER BLINDERING MENU TEKST 
GEBIEDSBLINDERING

MENU TEKST 
BEWERKEN

> 1 - MASKERTEKST > > 1 - MASKER 1 > 1 - TEKENREEKS 
BEWERKEN

2 - MASKERPOSITIE > 2 - MASKER 2 -----------------------------
3 - MASKER 3 TESTMASKER 1
4 - MASKER 4 -----------------------------
5 - MASKER 5 2 - TEKENREEKS 

VERWIJDEREN
6 - MASKER 6
7 - MASKER 7
8 - MASKER 8
TESTMASKER 1

MENU GEBIEDSBLINDERING
> 1 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00

2 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
3 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
4 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
5 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
6 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
7 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
8 - GEBIED 1 + 0,00 + 0,00
TESTMASKER 1
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duidt op een ruimere marge bij het aflezen van de posities. De configuratie moet worden 
gebaseerd op de parameters van het gebruikte gemotoriseerde zoomobjectief.

8.4.2 Infraroodparameters
De IR-probefunctie wordt gebruikt bij de besturing van het schakelen van de infraroodstralers 
en de camera van de dag- naar de nachtstand. De volgende standen zijn beschikbaar:
1. OFF(UIT): geen van de standen voor beheer van de infraroodstralers is actief.
2. Intern: de interne fotosensor van de infraroodstralers wordt gebruikt om dag-/

nachtbewerkingen te sturen.
– De voedingsingangen van de stralers krijgen altijd stroom via de interne stroombron van 

het HSPS. De interne fotosensor van de infraroodstralers werkt als volgt: 
Dag: stralers zijn OFF (UIT) en het relaiscontact voor HSPS dag-/nachtstand is OPEN.
Nacht: de fotocel detecteert donkere lichtomstandigheden, de stralers schakelen in en 
het relaiscontact voor HSPS dag-/nachtstand SLUIT. Door de programmering van de 
camera gaat het systeem over op de nachtstand.

3. Extern: een externe fotosensor is verbonden met de LNO-aansluiting om de dag-/
nachtwerking te sturen.

– Stroom naar de voedingsingangen van de stralers wordt geregeld (ON/OFF) door de 
interne stroombron van het HSPS.

– De externe fotosensor wordt gebruikt om de ON/OFF-status als volgt te regelen: 
Dag: de relaisuitgang van de sensor is OPEN, het HSPS onttrekt stroom aan de stralers en 
het relaiscontact voor HSPS dag-/nachtstand is OPEN.
Nacht: de fotocel detecteert donkere lichtomstandigheden, de relaisuitgang van de 
sensor is gesloten, het HSPS voorziet de stralers van stroom, het HSPS dag-/nachtrelais 
SLUIT en door de programmering van de camera gaat het systeem over op de nachtstand. 

8.4.3 Configuratie Straler/Dinion
Voor de stralers en de Dinion-camera hebt u de volgende configuraties nodig om in deze twee 
verschillende modi te kunnen werken. U kunt kiezen uit twee extra keuzes voor dit soort 
bewerking:
1. Geen synchronisatie - beide stralers hebben een interne fotocel en zijn ingesteld om 

afzonderlijk van elkaar te functioneren. Dit is de standaardconfiguratie. 
2. Synchronisatie (optionele kabel P/N UFLED-CL-1M)
– Door gebruik van deze kabel en de volgende aanpassingen kunnen de stralers worden 

gesynchroniseerd zodat beide tegelijk activeren.
– Sluit de kabel aan tussen het dag-/nachtuitgangscontact van straler 1 en de telemetrie-

ingang van straler 2 zoals afgebeeld.
3. Stel de activeringsdrempel in van de twee (2) stralers (zie Tabel 8.6). Dit is de 

voorkeurconfiguratie bij gebruik van de INTERNE sensoren.

Afbeelding 8.3 De activeringsdrempel instellen
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Tabel 8.6 De activeringsdrempel instellen van de twee (2) stralers

Externe bediening: er is geen synchronisatiekabel nodig, maar de SENSITIVITY 
(GEVOELIGHEID) van de infraroodstralers moet volledige rechtsom worden gezet. 

Dinion: de Dinion-camera moet op dezelfde manier worden geprogrammeerd, ongeacht de 
gebruikte bedrijfsmodus. Programmeer de Dinion op de volgende wijze om te reageren op 
veranderingen in het HSPS dag-/nachtrelais:
1. Druk op ON-801-ENTER op het toetsenbord om het Dinion-installatiemenu te openen.
2. Gebruik de joystick om het I/O-menu te markeren en druk dan op FOCUS.
3. Gebruik de joystick om het ALARM-menu te markeren en druk dan op FOCUS.
4. Beweeg de joystick naar links om ACTIVE (ACTIEF) te wijzigen naar LOW (LAAG).
5. Markeer ACTION (ACTIE) en verander deze naar MONO.
6. Markeer EXIT (AFSLUITEN) en druk dan op FOCUS.
7. Markeer EXIT (AFSLUITEN) en druk op FOCUS.
8. Markeer EXIT (AFSLUITEN) en druk op FOCUS.

8.5 Standaardconfiguratie laden

Referentienr. Omschrijving

1 Straler 1 - de unit is in de fabriek ingesteld en er is geen verdere aanpassing 
nodig. Desgewenst kunt u de gevoeligheid afstellen totdat het gewenste 
omschakelingsniveau van de nachttijd wordt bereikt.

2 Straler 2 - zet de gevoeligheid volledig rechtsom. De unit staat nu op OFF 
(UIT) wanneer de telemetrie-ingang OPEN is (straler 1 is OFF) en op ON 
(AAN) wanneer de telemetrie-ingang gesloten is (straler 1 staat op ON).

MENU STANDAARDWAARDEN
1 - DEF. LADEN WAARDEN? JA
2 - ALLE PRST VERWIJDEREN? NEE
LET OP!!!
LAADT ALLE INSTELLINGEN OPNIEUW M.U.V. PRESETS
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Het menu Load Default Configuration (Standaardconfiguratie laden) wordt gebruikt om de 
standaardinstellingen te laden.

Tabel 8.7 Alle presets wissen

8.6 Menu Setup Info
Het menu Setup Info wordt gebruikt om de apparaatconfiguratie en de softwareversies van de 
UPH-kaarten te controleren.

MENU STANDAARDWAARDEN
1 - DEF. LADEN WAARDEN? NEE
2 - ALLE PRST VERWIJDEREN? JA
LET OP!!!
WIST ALLEEN DE PRESETS!

MENU INFO INSTALLATIE
NET board : MPP board:
ver. BOSCH xx ver. BOSCH xx
mm/dd/jj mm/dd/jj
HD r.x HD r.x

Protocol : BOSCH
Baudrate : 38400
Adres : 00001
RS485 ingeschakeld : TX-RX

FWInt xx FWCam: xx
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9 Lijst van bedieningspaneelcommando's - Bosch
Installatie en configuratie
Configuratie OSD openen: AUX ON - 200 - Enter

Hoofdmenu DinionXF aan: AUX ON - 46 - Enter

Installatiemenu DinionXF aan: AUX ON - 801 - Enter
Ontvanger resetten/naar beginpositie: AUX ON - 911 - Enter
Offset van ontvanger opnieuw kalibreren: AUX ON - 204 - Enter

Verbindingen randapparatuur
Relaisnummer 2 activeren: AUX ON - 65 - Enter
Relaisnummer 2 deactiveren: AUX OFF - 65 - Enter
Start wisser: AUX ON - 202 - Enter
Stop wisser: AUX OFF - 202 - Enter
Start wasinstallatie: AUX ON - 201 - Enter

Presets
Preset-positie opslaan: Set Shot (Opname instellen) - n - Enter (n = 01 - 99, d.w.z. 99 presets)
Naar een preset-positie gaan: Show Shot (Opname weergeven)- n - Enter (n = 01 - 99, d.w.z. 
99 presets)
Preset-positie wissen: Show Shot (Opname weergeven) - 9n - Enter (n = 01 - 99, bijvoorbeeld 
preset-positie nr. 31 wissen: druk op Show Shot (Opname weergeven) - 931 - Enter)
Start standaard preset-bewaking: AUX ON - 8 - Enter
Stop standaard preset-bewaking: AUX OFF - 8 - Enter
Presets opnieuw kalibreren: AUX ON - 204 - Enter

Autopan (instellen van grenswaarden voor links en rechts in menu Parameters beweging 
vereist)
Start AutoPan: AUX ON - 1 - Enter
Stop AutoPan: AUX OFF - 1 - Enter

9.1 Lijst van bedieningspaneelcommando's - Pelco
Installatie en configuratie
OSD-configuratie openen: 95 - PRESET (2 seconden ingedrukt houden)

DinionXF-hoofdmenu aan: 85 - PRESET

DinionXF-installatiemenu aan: 83 - PRESET
Reset/begin ontvanger: 94 - PRESET
Offset-ontvanger opnieuw kalibreren: 84 - PRESET

Verbindingen randapparatuur
Relaisnummer 2 activeren: AUX - 3 - ON
Relaisnummer 2 deactiveren: AUX - 3 - OFF
Start wisser: AUX - 1 - ON
Stop wisser: AUX - 1 - OFF
Start sproeier: AUX - 2 - ON

Presets
Preset-positie opslaan: n - PRESET >2 seconden (n = 01 - 99, d.w.z. 99 presets)
Naar een preset-positie gaan: n - PRESET (n = 01 - 99, d.w.z. 99 presets)
Preset-positie wissen: Niet beschikbaar
Presets opnieuw kalibreren: 84 - PRESET
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Autopan (instellen van grenswaarden voor links en rechts in menu Parameters beweging 
vereist)
Start Autopan: 99 - PRESET
Stop Autopan: 96 - PRESET

9.2 De instellingen wijzigen
Om een instelling te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1. AUX ON - 200 - Enter om de OSD in te schakelen met Bosch-protocol (Bilinx- of BiPhase-

verbinding); Pelco-protocol (verbinding RS485-2) gebruikt 95 - PRESET.
2. Verplaats de cursor naar de parameter die gewijzigd moet worden.
3. Druk op de bevestigingsknop (Focus). Het veld begint te knipperen om aan te geven dat 

u zich in wijzigingsmodus bevindt. Door de joystick te bewegen (omhoog en omlaag), 
worden de alternatieve keuzes getoond.

4. Na identificatie van de gewenste selectie drukt u op de bevestigingsknop (Focus). De 
parameter stop met knipperen.

5. Om één menu terug te gaan drukt u op de knop (Iris). Om de OSD te verlaten houdt u de 
knop (Iris) ingedrukt.

9.3 De numerieke velden wijzigen
Om een numeriek veld te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1. Gebruik de joystick om naar de parameter te bladeren die u wilt wijzigen.
2. Druk op de bevestigingsknop (Focus). De cursor begint te knipperen voor het teken dat 

gewijzigd moet worden om aan te geven dat u zich in de bewerkingsmodus bevindt.
– De toegestane minimum- en maximumwaarden worden onderin het scherm 

weergegeven. Als u probeert een waarde in te voeren die buiten de grenswaarden 
ligt, verschijnt automatisch de minimum- of maximumwaarde in het veld.

– Door de joystick te bewegen (omhoog en omlaag), worden de alternatieve keuzes 
getoond. Is er meer dan één veld op dezelfde regel, dan is het nodig om het veld te 
kiezen door de cursor te bewegen (links en rechts). 

3. Na het invoeren van de wijziging drukt u op de bevestigingsknop (Focus).
– Het eerste cijfer dat gewijzigd moet worden in het numerieke veld knippert en de 

laatste regel van het display toont de geaccepteerde grenswaarden voor het veld.
– Beweeg binnen het veld (links en rechts) en wijzig het teken of de numerieke 

waarde (omhoog en omlaag).
4. Om één menu terug te gaan drukt u op de knop (Iris). Om de OSD te verlaten houdt u de 

knop (Iris) ingedrukt.
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10 Onderhoud
UPH positioneringsapparatuur vergt geen speciaal onderhoud.

10.1 Reinigen
Gebruik voor het reinigen van het apparaat een neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek. 

10.2 De zekeringen vervangen
Er zijn twee (2) preset-zekeringen op de aansluitprintplaat. De grootte hangt af van de 
voedingsspanning, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Afbeelding 10.1 Zekeringen op de aansluitprintplaat

Standaardmodellen: zekeringswaarden voor vervanging (referentie #1)
Zie Afbeelding 10.1, Item 1, hierboven voor zekeringlocaties.

IR-modi: zekeringswaarden voor vervanging (referentie #2)
Zie Afbeelding 10.1, Item 2, hierboven voor zekeringlocaties.

Spanning Zekering F1 Zekering F2

24 VAC 50/60 Hz T 4A L 250 V T 6,3A H 250 V

120 VAC 50/60 Hz T 4A L 250 V T 4A H 250 V

230 VAC 50/60 Hz T 4A L 250 V T 2A H 250 V

Spanning Zekering F1 Zekering F2

24 VAC 50/60 Hz T 4A L 250 V T 8A H 250 V
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11 Probleemoplossing
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat is 
uitgeschakeld en geeft geen 
teken van leven.

Onjuiste bekabeling, 
zekeringen 
doorgebrand.

Controleer of alle aansluitingen 
correct zijn, controleer de continuïteit 
van de zekeringen en, als er een 
storing is, vervang ze conform de 
waarden zoals in de tabel wordt 
weergegeven.
Opmerking: als de zekeringen 
herhaaldelijk doorbranden, neem dan 
contact op met het erkende 
servicecentrum.

Het scherm geeft geen 
beeld weer. Er is alleen een 
blauw scherm met de 
melding NEE VIDEO 
SIGNAL!!!

Onjuiste camera of 
modulebekabeling, 
camerastoring

Controleer of alle aansluitingen 
correct zijn voor de cameraversie en 
motorobjectieven. 

Presets zijn minder 
nauwkeurig dan tijdens de 
installatie.

Wind, trilling en 
andere 
omgevingscondities.

De presets opnieuw kalibreren met 
AUX ON - 204 - Enter. Dit is na 30-45 
seconden voltooid.

Onder bepaalde 
zoomomstandigheden 
beïnvloedt de behuizing of 
zonnekap het beeld (alleen 
voor versies met 
motorobjectief).

De camera bevindt 
zich te ver achter het 
glas.

Pas met de schuif de camerapositie 
aan tot de juiste positie is gevonden.

De ontdooiteller verschijnt 
op het scherm en de 
gebruiker kan niets 
wijzigen.

Het is te koud om de 
UPH veilig te 
gebruiken.

Wacht tot de ontdooiprocedure is 
voltooid (30-105 minuten).

Gegevenstransmissie stopt. Spanningspieken/-
fluctuaties of ruis op 
video-/datalijn.

De voeding op de UPH resetten, 
waarna de unit zich herstelt. Sommige 
wijzigingen in de OSD kunnen verloren 
zijn gegaan en moeten opnieuw 
worden ingevoerd.
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Let op! Als gevolg van omgevingsfactoren zoals wind en trilling kunnen preset-posities op den 
duur veranderen. U kunt dit corrigeren met AUX ON - 204 - Enter. Het duurt 30 - 45 seconden 
om dit proces te voltooien. Gedurende die tijd is er geen bediening mogelijk. Als dit proces is 
beëindigd en correcties voor het effect van omgevingsfactoren zijn toegepast, kan de 
gebruiker het systeem weer volledig bedienen.

11.1 Lage en hoge temperaturen
Systemen in de UPH-lijn worden eenvoudig ingeschakeld door aansluiten van de voeding en 
uitgeschakeld door afsluiten van de voeding. Als de UPH wordt opgestart in een omgeving met 
een temperatuur lager dan 0 °C, controleert het apparaat de interne componenten om te 
weten of ze warm genoeg zijn om zonder beschadiging te starten. Als de temperatuur van de 
interne componenten te laag is, toont de OSD een waarschuwingsbericht en schakelt de UPH 
automatisch over op de ontdooimodus. In de ontdooimodus wordt de UPH opgestart om te 
proberen de interne temperatuur te verhogen. Op het scherm verschijnt een timer die laat 
zien hoe lang het duurt voor het ontdooien is voltooid.

De monitor geeft altijd de 
firmware-versie weer met 
de melding, Dip-switch 
upgrade ON (Upgrade DIP-
switches AAN).

DIP-switch voor 
programmering aan 
(omhoog).

Schakel draaien en kantelen uit, zet de 
DIP-switch "PROGRAM." (DIP-switch 
nummer 1 in het gedeelte 
Fabrieksgebruik) uit (omlaag) en zet 
daarna het apparaat weer aan.

Er is geen video. Kabel(s) kunnen 
verkeerd zijn 
geïnstalleerd.

Monitoringang kan 
onjuist instellingen 
hebben.

De motor werkt 
misschien niet goed.

Controleer alle draden en kabels 
opnieuw om zeker te zijn dat ze 
correct zijn bevestigd.

Controleer dat de monitor de juiste 
ingangsinstellingen weergeeft.

Schakel de spanning van de unit uit, 
sluit de spanning opnieuw aan en laat 
het apparaat de Homing-fase 
doorlopen.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

AANWIJZING!
Het ontdooien kan tussen 30 en 105 minuten duren, waarna de UPH klaar is voor gebruik, mits 
dat een veilige interne temperatuur is bereikt. Anders is het te koud om de UPH veilig aan te 
zetten en blijft hij uitgeschakeld.
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AANWIJZING!
Hoge temperaturen kunnen ook een negatief effect hebben op het camerabeeld. Als de 
omgevingstemperatuur (buiten) boven 40 graden Celsius komt, blijft de HSPS werken, maar 
kunnen er echter vreemde effecten verschijnen op het videosignaal. Dit zijn vlekken die als erg 
kleine witte stippen op het videobeeld verschijnen. Ze zijn meestal alleen duidelijk merkbaar 
tijdens en een paar uur na zonsondergang, wanneer de totale scène donkerder wordt en de 
behuizing nog steeds afkoelt bij zonsondergang.
Continue blootstelling van de HSPS aan overmatige omgevingstemperatuur (buiten) 
beïnvloedt de betrouwbaarheid van de HSPS op de lange termijn, verergert vlekken en er 
kunnen vaste ruispatronen (FPN) op het videosignaal verschijnen.

Oplossing: wijzig via Bilinx de instellingen voor SensUp in de camera naar de stand OFF. 
Hierdoor vermindert het aantal en de concentratie van de vlekken.
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11.2 Afmetingen en bereik van beweging
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Afbeelding 11.1 Afmetingen en bereik van beweging
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A Samenvatting bedrading
Standaard

Referentie Omschrijving

F1 Toevoer 1, 24 VAC voor optionele sproeier

F2 Toevoer 2, 24 VAC voor optionele sproeier

AL1 Alarm 1 ingang; geactiveerd door externe gelijkspanning

AL2 Alarm 2 ingang; geactiveerd door externe gelijkspanning

AL3 Alarm 3 ingang; geactiveerd door externe gelijkspanning

AL4 Alarm 4 ingang; geactiveerd door externe gelijkspanning

Com Alarm standaard (geaard)

O1 Uitgang 1; normaal open; relaisuitgang spanningsloos contact

C1 Nulaansluiting 1; nulaansluiting voor uitgang 1

O2 Uitgang 2; normaal open; relaisuitgang spanningsloos contact

C2 Nulaansluiting 2; nulaansluiting voor uitgang 2

GND Videoaarde, gevlochten coaxkabel

VIDEO “Video-uitgang, centrale geleider van coaxkabel (BILINX-protocol)”

RS-485-1 Niet gebruikt

A Niet gebruikt

B Niet gebruikt

RS-485-2 Pelco D-protocol, 2400 baud, 8, N, 1

A Gegevens (aangesloten op Pelco-controlleruitgang TX -)

B Gegevens (aangesloten op Pelco-controlleruitgang TX+)

B+ Biphase + (OSRD-protocol)

B- Biphase - (OSRD-protocol)
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IR

Referentie Omschrijving

F1 Toevoer 1, 24 VAC voor optionele sproeier

F2 Toevoer 2, 24 VAC voor optionele sproeier

AL1 Alarm 1 ingang; geactiveerd door externe gelijkspanning

AL2 Alarm 2 ingang; geactiveerd door externe gelijkspanning

LNO Externe IR-probe, normaal open contact

AGND Alarm-aarde en externe IR-probenulaansluiting

O1 Uitgang 1; normaal open; relaisuitgang spanningsloos contact

C1 Nulaansluiting 1; nulaansluiting voor uitgang 1

GND Videoaarde, gevlochten coaxkabel

VIDEO “Video-uitgang, centrale geleider van coaxkabel (BILINX-protocol)”

RS-485-1 Niet gebruikt

A Niet gebruikt

B Niet gebruikt

RS-485-2 Pelco D-protocol, 2400 baud, 8, N, 1

A Gegevens (aangesloten op Pelco-controlleruitgang TX -)

B Gegevens (aangesloten op Pelco-controlleruitgang TX+)

B+ Biphase + (OSRD-protocol)

B- Biphase - (OSRD-protocol)
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B De pomp aansluiten

Afbeelding 2.1 J7-connector op de basismodule van de draai- en kantelmotor. Alle modellen hebben deze 

functie.

B.1 Een sproeisysteem aansluiten in de HAC-WAS05-20
Zie de installatiehandleiding van het product voor de aansluitingen.

WAARSCHUWING! 
De hieronder getoonde aansluitingen mogen uitsluitend door ervaren personeel worden 
uitgevoerd dat zich zonder meer moet houden aan alle instructies voor bedrading en 
stroomvoeding. Gebeurt dit niet, dan kunnen operators bloot komen te staan aan ernstige 
risico's en vervalt de garantie.

Referentienr. Omschrijving

1 Contact activeringspomp. O1 - C1: schoon contactuitgang voor het starten 
van de waterpomp (max. 50 VDC/30 VAC, 1 A).
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