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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia

1.2 Zalecenia eksploatacyjne
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń 
umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci 

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do 
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać nawilżanych, 
niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w 
płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają 
przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otworów tych nie należy zatykać lub 
zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że 
zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub spełnione zostaną specjalne warunki 
określone przez producenta.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy wanien, zlewów, 
umywalek, koszy na pranie, w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w 
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne. 
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem elektrycznym, należy 
zabezpieczyć urządzenie przed deszczem i wilgocią.

5. Przedmioty i płyny – Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia 
poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się z punktami o wysokim napięciu 
lub zewrzeć elementy, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu 
przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów lub filiżanek.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli 
nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci 
energetycznej.

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Duże zagrożenie: Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie 
napięcie wewnątrz obudowy produktu.
Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem elektrycznym, poważnymi 
obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Średnie zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

UWAGA! 
Małe zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.
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7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących 
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów sterujących 
lub wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić 
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być 
poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub 
przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które 
mają być zasilane z sieci 230 VAC, 50 Hz kabel zasilający musi spełniać wymagania 
najnowszej wersji normy IEC 60227. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z 
sieci 120 VAC, 60 Hz, kabel zasilający musi spełniać wymagania najnowszej wersji norm 
UL 62 i CSA 22.2 No. 49.

10. Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili dołączenia kabla 
zasilającego do źródła zasilania. Odłączenie wtyczki kabla zasilającego jest 
podstawowym sposobem odłączenia zasilania we wszystkich urządzeniach.

11. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na 
etykiecie. Przed instalacją upewnić się, że kabel dostarczany z urządzeniem jest 
odłączony od zasilania.
– W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo należy postępować 

zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
– W przypadku korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub 

zatwierdzone zasilacze sieciowe.
– W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to 

musi być zgodne z normą EN 60950. Użycie innego źródła może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

– W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC, napięcie wejściowe nie może 
przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało 
dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
(poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w 
zasilaczu sieciowym.

– W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować 
ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
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12. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub 
zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy 
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);
– na urządzenie została wylana ciecz;
– do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu;
– urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez 

użytkownika.
14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant 

użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem 
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.

15. Poprawność pracy – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zlecić 
sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
lokalnymi przepisami.

17. Przystawki, zmiany lub modyfikacje – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria 
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone 
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – 
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.

UWAGA! 
Kategoria instalacyjna (inaczej kategoria przepięciowa) określa poziom przepięć w sieci 
zasilającej, na jakie narażony będzie sprzęt. Kategoria ta zależy od umiejscowienia sprzętu 
oraz zapewnionej zewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej. Urządzenia w środowiskach 
przemysłowych, podłączone bezpośrednio do głównych źródeł zasilania/krótkich odgałęzień 
obwodów podlegają kategorii instalacyjnej III. W takich przypadkach wymagana jest redukcja 
do kategorii instalacyjnej II. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie transformatora 
izolującego z uziemionym ekranem pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym lub poprzez 
montaż wymienionych na liście urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej (Surge Protective 
Devices, SPD) między przewodem pod napięciem a przewodem zerowym oraz między 
przewodem zerowym a uziemieniem. Wymienione na liście urządzenia SPD charakteryzują się 
konstrukcją dostosowaną do regularnego ograniczania krótkich przepięć i są przeznaczone do 
odpowiedniego napięcia roboczego oraz oznaczone jako:
– Typ 2 (urządzenia SPD podłączone na stałe i przeznaczone do instalowania po stronie 

obciążenia urządzenia nadmiarowo-prądowego sprzętu)
– Nominalny prąd wyładowczy (In) min. 20 kA
Przykładowo: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN dla 120/240 VAC, 
(In=20 kA)

UWAGA! 
Tego produktu wolno używać wyłącznie z kamerą posiadającą oznaczenie UR, dostosowaną do 
napięcia 6–12 VDC, o poborze mocy maks. 5 W i klasie palności V-0 oraz kategorii produktu 
NWGQ2,8.
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1.3 Ważne uwagi

Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy 
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Wymiana baterii – Bateria litowa umieszczona jest wewnątrz obudowy urządzenia. Aby 
zapobiec eksplozji, wymieniać baterię zgodnie z właściwymi instrukcjami. Baterię można 
wymienić tylko na baterię tego samego typu lub odpowiednik, zalecany przez producenta. 
Zużyte baterie należy utylizować w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Nie wolno 
ich mieszać z innymi odpadami. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom 
serwisu.
Uziemienie kamery – W przypadku montażu kamery w środowiskach potencjalnie wilgotnych 
należy uziemić system, wykorzystując przewód uziemiający złącza zasilacza (patrz rozdz. 
Podłączanie zasilania zewnętrznego).
Obiektyw kamery – Zestaw kamera / obiektyw w obudowie do zastosowań zewnętrznych 
musi spełniać wymagania i być przetestowany zgodnie z normami UL / IEC 60950. Wszystkie 
linie wyjściowe i sygnałowe wyprowadzane z urządzenia muszą być zgodne z przepisami dot. 
niskonapięciowych źródeł zasilania z ograniczeniem prądowym. Ze względów bezpieczeństwa 
stawianych przez wymagania środowiskowe zestawu kamera / obiektyw, temperatura pracy 
musi mieścić się w zakresie od -10°C do +50°C.
Sygnał wizyjny – Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel 
za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60).
Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po 

podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po 
połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do 
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie 
uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI / 
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów 
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych 
uziomom.

Akcesoria – Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, trójnogach, wspornikach 
lub podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia osób oraz 
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, 
wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na 
wózku należy transportować ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne 
powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu 
urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
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Inwigilacja elektroniczna – Urządzenie może być używane wyłącznie w miejscach 
publicznych. Prawo Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania potajemnego nagrywania 
komunikacji odbywającej się drogą werbalną.
Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich 
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi znajdującymi się wewnątrz urządzenia 
należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w 
tym zakresie.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości podanej w instrukcji. Zabezpieczenie musi 
być zgodne z normą NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę 
przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). 
To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden 
sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę 
przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z 
trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki 
wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić 
elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które 
należy stosować.
Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy 
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może 
spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w 
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych 
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo 
dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, aby były one 
łatwo dostępne.
Ponowne podłączenie zasilania – Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone z powodu 
przekroczenia wymaganej temperatury pracy, należy odłączyć kabel zasilający, poczekać 
przynajmniej 30 sekund, a następnie ponownie dołączyć kabel zasilający.
Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać.

Utylizacja – Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej 
jakości i elementów nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Symbol ten 
oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji 
wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne 
władze. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenia takie powinny być 
utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych.
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SELV – Wszystkie obwody wejściowe/wyjściowe urządzenia są uważane za zabezpieczone 
obwody niskonapięciowe (SELV). Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.
Ponieważ obwody ISDN są uważane za obwody pracujące pod napięciem sieci telefonicznej 
(TNV), należy unikać łączenia z nimi obwodów SELV.
Uziemienie systemu/Uziemienie bezpieczeństwa

Uziemienie systemu (sygnał wideo) jest oznaczone symbolem .

Uziemienie bezpieczeństwa (zasilanie) jest oznaczone symbolem .
Uziemienie systemu jest stosowane wyłącznie w celu spełnienia wymogów standardów 
bezpieczeństwa lub instalacji w danym kraju. Firma Bosch nie zaleca podłączania uziemienia 
systemu do uziemienia bezpieczeństwa, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to absolutnie 
niezbędne. Jeśli mimo to połączone zostanie uziemienie systemu i uziemienie 
bezpieczeństwa, a pętle uziemienia spowodują pojawienie się zakłóceń sygnału wideo, należy 
zastosować transformator izolujący (dostępny osobno w ofercie Bosch).

Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy 
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby 
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca 
stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych 
analogowych i cyfrowych.

UWAGA! 
Połączenie uziemienia systemu i uziemienia bezpieczeństwa może spowodować powstanie 
pętli uziemienia, które mogą zakłócać działanie systemu CCTV.
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1.4 Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Informacje o przepisach FCC
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady)
Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia warunkowana jest 
dwoma poniższymi wymaganiami:
– urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a także
– urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi 

spowodować niewłaściwe działanie.
Uwaga: Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi 
dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te 
określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli 
eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza, 
wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane 
i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. W 
przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych urządzenie może powodować szkodliwe 
zakłócenia. Użytkownik jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt.
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź niecelowych zmian lub modyfikacji bez 
zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami. Wszelkie tego typu 
zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji 
urządzenia. W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub 
doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. 
Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna 
w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat. 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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Informacje o przepisach FCC
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady)
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z 
częścią 15 przepisów FCC. Przepisy te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie 
wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku 
instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w 
łączności radiowej. Nie ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych 
przypadkach. Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co 
można sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez 
użytkownika w jeden z następujących sposobów:
– Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem
– Dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego dołączony jest odbiornik
– Konsultacja z doświadczonym technikiem radiowym lub telewizyjnym
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź niecelowych zmian lub modyfikacji bez 
zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami. Wszelkie tego typu 
zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji 
urządzenia. W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub 
doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. 
Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna 
w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat. 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.

UWAGA! 
Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować 
zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do 
podjęcia określonych działań zapobiegawczych.
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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 Certyfikat UL
Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044 (Standardy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń telewizyjnych 
funkcjonujących w obiegu zamkniętym, UL 2044). Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.

Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1 (Standardy bezpieczeństwa sprzętu informatycznego, UL 
60950-1). Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub sposobów emisji 
sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
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1.6 Uwagi firmy Bosch
Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest 
chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być 
traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe.

UWAGA:
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje w niej 
zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był 
kompletny i poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu zawartość niniejszego 
dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub 
rozbieżności pomiędzy dokumentem a opisywanym produktem.

Dalsze informacje
Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z najbliższą placówką Bosch Security 
Systems lub odwiedzić witrynęwww.boschsecurity.com



System szybkiego pozycjonowania  Rozpakowanie | pl 15

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.491 | 2.0 | 2010.02

2 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Jeśli jakikolwiek 
element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy wymienione w Punkt 2.2 Lista 
części, Strona 15. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika 
działu handlowego lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems.
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

2.1 Opis
System szybkiego pozycjonowania firmy Bosch jest kompletnym rozwiązaniem o 
zaawansowanych parametrach i wysokiej jakości, które umożliwia ciągły obrót o 360 stopni 
przy prędkości maks. 100 stopni na sekundę. Rozbudowane opcje pozwalają dostosować 
system do specyficznych wymagań użytkownika. Dostępny jest na przykład bogaty asortyment 
kamer i obiektywów – między innymi zoptymalizowana kamera Dinion 2X w połączeniu z 
różnymi obiektywami zmiennoogniskowymi. 

2.2 Lista części
W skład systemu szybkiego pozycjonowania wchodzą następujące składniki:
– Jedna (1) zintegrowana głowica obrotowa (Unitized Pan Head, UPH)
– Jedna (1) podstawa montażowa dla kamery z obiektywem
– Następujące torby z akcesoriami

– Kable i śruby:
Jeden (1) kabel koncentryczny

Cztery wkręty (4) M4 x 10 mm do montażu podstawy

Cztery (4) podkładki 4 mm do montażu podstawy

Dwie (2) opaski zaciskowe 102 x 2,5 mm

Jedna (1) opaska zaciskowa 180 x 3,5 mm 

– Dołączanie zasilania:
Jeden (1) klucz imbusowy 3 mm

Dwie (2) opaski zaciskowe 102 x 2,5 mm

Jedna (1) rurka plastikowa (osłona przewodów zasilających)

Dwie (2) zatyczki przepustów do dławików

Jedna (1) etykieta z informacjami na temat bezpieczeństwa

– Pochłaniacz wilgoci:
Jedna (1) torebka z pochłaniaczem wilgoci 

Jedna (1) płyta montażowa

Dwa (2) wkręty M4 x 10 mm, samogwintujące, galwanizowane (Zn) 

Jeden (1) klucz imbusowy 4 mm

– Jedna (1) instrukcja obsługi
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– Jedno (1) pudełko zawierające następujące elementy:
– Jedna (1) podstawa PTZ z zasilaczem oraz jedna (1) torebka z pochłaniaczem 

wilgoci
– Cztery (4) nierdzewne wkręty M5 x 20 mm z łbami sześciokątnymi
– Cztery (4) podkładki/uszczelki (o-ring 2015)

– Wspornik do montażu urządzeń na podczerwień z czterema (4) nierdzewnymi wkrętami 
M5 x 14 mm z łbami sześciokątnymi, czterema (4) podkładkami zabezpieczającymi M5 
UNI 1751; tylko model IR

2.3 Wymagane narzędzia 
– Mały śrubokręt płaski – 2,5 mm

2.4 Zasady bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wystosowano następujące ostrzeżenia:
– Urządzenie musi być instalowane i obsługiwane przez wykwalifikowanych techników.
– Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnie ze wskazaniami podanymi na 

etykiecie.
– Urządzenie przeznaczone jest do instalowania na stałe w budynkach i innych 

odpowiednich do tego celu obiektach.
– Obecność ruchomych elementów powoduje ryzyko obrażeń, dlatego też urządzenie 

należy montować tak, aby było dostępne tylko dla techników/instalatorów.
– Etykietę ostrzegawczą należy umieścić w pobliżu głowicy UPH.
– Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac technicznych na głowicy UPH należy odchylić 

ją całkowicie w górę lub w dół, a następnie odłączyć źródło zasilania i kable od 
wszystkich pozostałych urządzeń.

– Nie wolno stosować kabli zasilających, które wykazują ślady zużycia mechanicznego lub 
zużycia z powodu wieku.

– Nie wolno stosować urządzenia w obecności substancji palnych.
– Nie należy zezwalać dzieciom i osobom nieupoważnionym na korzystanie z urządzenia.
– Po odłączeniu źródła zasilania i przewodów łączących z innymi urządzeniami przełącznik 

urządzenia powinien znajdować się w pozycji OFF.
– Instrukcję należy zachować na przyszłość.

UWAGA! 
Przed odłączeniem źródła zasilania głowicy UPH należy odchylić ją całkowicie do góry lub 
całkowicie w dół. W zależności od położenia po odłączeniu zasilania głowica UPH może lekko 
opaść do przodu lub do tyłu. Dlatego jej nieprawidłowe ustawienie przed odłączeniem 
zasilania może spowodować obrażenia lub uszkodzenie samej głowicy.
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3 Instalowanie kamery/obiektywu
W niniejszym rozdziale określono procedury instalacji kamery/obiektywu w obudowie głowicy 
UPH. Instalacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanych 
serwisantów i odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami lokalnymi.
Uwaga: w przypadku modeli z fabrycznie zainstalowaną kamerą/obiektywem przejść do 
punktu Punkt 4 Instalacja systemu szybkiego pozycjonowania.

3.1 Instalowanie podstawy montażowej dla kamery z obiektywem
W przypadku niektórych modeli systemu szybkiego pozycjonowania konieczność 
zainstalowania kamery z obiektywem spoczywa na użytkowniku.
Aby zainstalować kamerę, należy:
1. Otworzyć obudowę poprzez poluzowanie śrub mocujących z boku i odchylenie górnej 

części do pozycji pełnego otwarcia (nie wykręcać całkowicie śrub).

Illustracja 3.1 Odkręcanie śrub i otwieranie pokrywy obudowy

2. Wyjąć podstawę montażową kamery z obiektywem z opakowania
3. Zamontować podstawę montażową kamery z obiektywem w odpowiedniej pozycji 

wewnątrz obudowy, w miejscu wskazanym poniżej.

Illustracja 3.2 Instalacja kamery/podstawy

UWAGA! 
Tego produktu wolno używać wyłącznie z kamerą posiadającą oznaczenie UR, dostosowaną do 
napięcia 6–12 VDC, o poborze mocy maks. 5 W i klasie palności V-0 oraz kategorii produktu 
NWGQ2,8.
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4. Przesunąć podstawę montażową kamery z obiektywem do przodu, tak aby soczewka 
obiektywu znalazła się jak najbliżej przedniego okienka. Włożyć i dokręcić cztery wkręty 
M4 x 10 wraz z czterema podkładkami (znajdują się w woreczku akcesoriów z kablami i 
wkrętami) zgodnie z rys. Rysunek 3.3. 

Illustracja 3.3 Mocowanie kamery do obudowy

5. Znaleźć uszczelniony plastikowy woreczek z torebką z pochłaniaczem wilgoci. 
6. Umieścić torebkę z pochłaniaczem wilgoci wewnątrz obudowy w sposób ukazany na rys. 

Rysunek 3.4. Torebka powinna zostać umocowana w określonym położeniu przy użyciu 
metalowego uchwytu oraz dwóch wkrętów mocujących (znajdują się w woreczku 
akcesoriów z torebką z pochłaniaczem wilgoci).

Illustracja 3.4 Umocowanie torebki z pochłaniaczem wilgoci 

7. Usunąć materiał, w który opakowana jest kamera.
8. Upewnić się, czy uszczelka znajduje się w zestawie i jest w dobrym stanie.

UWAGA! 
Jeśli kamera nie zostanie dosunięta blisko przodu obudowy, widok może być częściowo 
przysłonięty.

Nr Opis
1 Wspornik
2 Torebka z pochłaniaczem wilgoci
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3.2 Łączenie kamery i obiektywów z napędem

Illustracja 3.5 Połączyć elementy (na rys. kamera LTC 0498 Dinion 2X)

1. Podłączyć kabel sterowania zoomem i ogniskowaniem do 8-stykowego złącza DIN w 
kamerze i punktu J5 na płytce. Zabezpieczyć kabel w pozycji pionowej przy użyciu 
dostarczonej opaski zaciskowej.

2. Zależnie od potrzeb (tylko modele LTC 3293/30 z ręcznym sterowaniem), podłączyć 4-
stykowe złącze ręcznej regulacji przysłony w kamerze do punktu J2 na płytce. 

3. 2-stykowy kabel zasilania kamery podłączyć do odpowiedniego złącza z punktu J26 na 
płytce.

4. 4-stykowy kabel alarmowy kamery podłączyć do odpowiedniego złącza z punktu J27 na 
płytce.

5. Podłączyć końcówkę kabla koncentrycznego z adapterem „L” (znajduje się w woreczku 
akcesoriów z kablami i śrubami) do złącza koncentrycznego z tyłu kamery. 

6. Drugi koniec kabla koncentrycznego poprowadzić wzdłuż prawej strony (patrząc od tyłu) 
kamery i pod jej podstawą. Następnie połączyć kabel koncentryczny z punktem J1 na 
płytce.

7. Jedną z opasek zaciskowych 102 x 2,5 mm owinąć wokół kabla sterowania zoomem i 
ogniskowaniem oraz kabla koncentrycznego, w pobliżu miejsca podłączenia tych kabli do 
płytki.

8. Zamknąć i zabezpieczyć pokrywę obudowy.

Lp. Opis
1 8-stykowe złącze DIN
2 4-stykowe złącze ręcznej regulacji przysłony
3 2-stykowy kabel zasilający
4 4-stykowy kabel alarmowy
5 Złącze VIDEO IN

J22

J27

J26J5

J2J7

J1
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4 Instalacja systemu szybkiego pozycjonowania
W niniejszym rozdziale omówiono procedury montażu systemu szybkiego pozycjonowania. 
Instalacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów i 
odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami lokalnymi.

4.1 Montaż systemu szybkiego pozycjonowania
System szybkiego pozycjonowania można zainstalować na uchwycie do montażu ściennego 
(MTC-WUPH, dostępny osobno) albo na uchwycie do montażu na maszcie (MTC-PUPH, 
dostępny osobno).
Aby zainstalować urządzenie, należy:
1. Wybrać miejsce instalacji urządzenia.

– Podczas wyboru miejsca należy pamiętać, że w celu ułatwienia demontażu i 
instalacji podzespołów wymagane jest zachowanie min. 300 mm odstępu z przodu i 
z tyłu urządzenia.

– Urządzenie należy instalować pionowo. Inne ustawienie może ujemnie wpływać na 
jego pracę.

– Nie należy montować urządzenia dołem do góry.
2. Wsunąć kable do opcjonalnego uchwytu do montażu ściennego lub na maszcie, tak aby 

wystawały na ok. 0,5 m.

Illustracja 4.1 Opcjonalny uchwyt do montażu ściennego (1) lub montażu na maszcie (2)

UWAGA! 
Systemu szybkiego pozycjonowania nie wolno montować pozycji odwróconej dołem do góry! 
W takiej konfiguracji łożyska i podzespoły mechaniczne podlegają obciążeniom. Wiąże się to z 
całkowitym zrzeczeniem się odpowiedzialności przez producenta i anulowaniem gwarancji.

UWAGA! 
Zgodnie z przepisami NEC, może być wymagane zainstalowanie zewnętrznej skrzynki 
przyłączeniowej zasilania.

1 1 

2 2   .5 m
19.7 in.

  .5 m
19.7 in.

MTC-WUPH

MTC-PUPH

OSTRZEZENIE! 
Kable powinny być umieszczone w sposób wykluczający dostęp nieupoważnionych 
pracowników. Należy zastosować odpowiednio rozmieszczone, stałe mocowania kabli, które 
przejmą ich ciężar – na przykład w przypadku kabli poprowadzonych wewnątrz wysokiego 
masztu kamery.
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3. Zamocować opcjonalny uchwyt do montażu ściennego lub montażu na maszcie zgodnie z 
odpowiednią instrukcją.

Uwaga: W przypadku korzystania z zestawu spryskiwaczy, przed ustawieniem głowicy 
uchylno-obrotowej i podłączeniem jej należy zamontować wspornik dyszy rozpylającej. 

4. Usunąć z podstawy torebkę z pochłaniaczem wilgoci i wyrzucić ją. 
5. Usunąć z podstawy dławiki i zamontować pierścień uszczelniający. 
6. Przełożyć kable przez dławiki, trzymając podstawę w odległości ok. 20 cm od wspornika. 

Należy pamiętać, że obecne są trzy dławiki: na kabel zasilania, na kabel wizyjny i na kabel 
danych / IO.

Illustracja 4.2 Przekładanie kabli przez dławiki

OSTRZEZENIE! 
Podczas instalowania głowicy UPH na dowolnym podłożu należy zadbać o zastosowanie 
odpowiednio mocnych oraz charakteryzujących się stosowną nośnością kołków  innych 
elementów montażowych. 
W przypadku mocowania uchwytu MTC-WUPH do ściany każdy kołek mocujący musi 
wytrzymywać obciążenia zrywające o wartości co najmniej 300 dN. Konieczne jest użycie 
odpowiednio długich kołków o średnicy 8 mm. Należy upewnić się, czy system zacisków jest w 
stanie utrzymać przynajmniej czterokrotność ciężaru całości sprzętu z uwzględnieniem 
oscylacji, obiektywu i kamery.

Element Opis
MTC-PUPH Uchwyt do zastosowań zewnętrznych do montażu na maszcie do 

urządzeń serii UPH
MTC-WUPH Uchwyt do zastosowań zewnętrznych do montażu ściennego do 

urządzeń serii UPH
MTC-POLE-W Adapter do uchwytu MTC-WUPH do montażu na maszcie
MTC-CORN-W Adapter do uchwytu MTC-WUPH do montażu narożnego

OSTRZEZENIE! 
Podczas instalacji i mocowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli 
uchwyt ma być zamocowany do powierzchni betonowej, konieczne jest zastosowanie kołków 
zdolnych do wytrzymania momentu zrywającego o wartości min. 300 dN każdy.
W przypadku powierzchni metalowych należy używać śrub odpowiedniej długości o średnicy 
min. 8 mm. System zacisków musi utrzymać przynajmniej czterokrotność wagi całości sprzętu 
wraz z uwzględnieniem oscylacji, obiektywy i kamery.

7
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7. Należy pewnie zamocować dławiki (momentem 5 Nm). Są one dostosowane do kabli o 
średnicach 5–10 mm. Dławiki kablowe zamykać momentem 5 Nm, posługując się 
skalibrowanym kluczem dynamometrycznym, aby mieć pewność odpowiedniego 
dokręcenia.
Uwaga: Dławiki można zmienić na dopasowane do kabli o mniejszych średnicach (3-
7 mm) przy użyciu dwóch (2) znajdujących się w zestawie zatyczek przepustów 
kablowych.

8. Podstawę umieścić na opcjonalnym uchwycie do montażu ściennego lub montażu na 
maszcie, układając kable tak, aby znalazły się wewnątrz uchwytu (patrz rys. Rysunek 4.3).

9. Przykręcić podstawę do uchwytu do montażu ściennego lub montażu na maszcie przy 
użyciu znajdujących się w zestawie wkrętów i podkładek (na skalibrowanym kluczu 
dynamometrycznym wybrać ustawienie 2,1 Nm).

Illustracja 4.3 Diagram poglądowy

4.1.1 Podłączanie przewodów do urządzenia

Illustracja 4.4 Przygotowanie kabli do podłączenia

1. Przyciąć kable do długości ok. 152,4 mm (patrz Rysunek 4.4). Kabel uziemiający musi być 
dłuższy od przewodów zasilających o ok. 10 mm lub więcej, aby nie doszło do 
rozłączenia.

2. Kabel zasilający osłonić plastikową rurką, która znajduje się w zestawie, i zamocować 
przy użyciu opaski.

Lp. Opis
1 Podstawa
2 Uszczelka
3 Pierścień gwintowany
4 Podkładka
5 Wkręt
6 Wspornik
7 Podpórka

7

1

2

3

4

5

61

2

3

4

5
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3. Zebrać razem ze wszystkimi przewodami sygnałowymi i zamocować przy użyciu opaski. 
Na poniższej ilustracji ukazano właściwe połączenie kabli. Uwaga: płytka wersji IR360 jest 
nieco inna – złącze sygnału posiada 16 linii, a nie 19, jak przedstawiono poniżej.

Illustracja 4.5 Opaski kablowe do grupowania i mocowania kabli

4.2 Podłączanie kabla wizyjnego
W celu podłączenia kabla wizyjnego wykonać następujące czynności:
1. Usunąć izolację z końcówki kabla za pomocą ściągacza izolacji.
2. Środkową żyłę wraz z oplotem przyciąć do długości ok. 30 mm.
3. Skręcić oplot w pojedynczą żyłę.
4. Przy użyciu małego wkrętaka przycisnąć zatrzask GND (patrz Rysunek 4.6) i przyłączyć 

skręcony oplot do zacisku połączeniowego GND.
5. Przy użyciu małego wkrętaka przycisnąć zatrzask VIDEO (patrz Rysunek 4.6) i przyłączyć 

środkową żyłę do zacisku połączeniowego VIDEO.
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Illustracja 4.6 Podłączanie przewodów do zacisków 

Uwaga: Przedstawione wyżej zaciski mogą być używane z kablami od AWG 20 (0,5 mm2) do 

AWG 28 (0,08 mm2).

4.3 Podłączanie zasilania

Lp. Opis
1 Standard – 19 styków
2 IR – 16 styków
3 GND
4 Wideo

OSTRZEZENIE! 
Typ instalacji to CDS (Cable Distribution System) – nie wolno podłączać jej do obwodów 
SELV. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru należy stosować tylko linki 26 AWG lub grubsze.

UWAGA! 
Kategoria instalacyjna (inaczej kategoria przepięciowa) określa poziom przepięć w sieci 
zasilającej, na jakie narażony będzie sprzęt. Kategoria ta zależy od umiejscowienia sprzętu 
oraz zapewnionej zewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej. Urządzenia w środowiskach 
przemysłowych, podłączone bezpośrednio do głównych źródeł zasilania/krótkich odgałęzień 
obwodów podlegają kategorii instalacyjnej III. W takich przypadkach wymagana jest redukcja 
do kategorii instalacyjnej II. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie transformatora 
izolującego z uziemionym ekranem pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym lub poprzez 
montaż wymienionych na liście urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej (Surge Protective 
Devices, SPD) między przewodem pod napięciem a przewodem zerowym oraz między 
przewodem zerowym a uziemieniem. Wymienione na liście urządzenia SPD charakteryzują się 
konstrukcją dostosowaną do regularnego ograniczania krótkich przepięć i są przeznaczone do 
odpowiedniego napięcia roboczego oraz oznaczone jako:
– Typ 2 (urządzenia SPD podłączone na stałe i przeznaczone do instalowania po stronie 

obciążenia urządzenia nadmiarowo-prądowego sprzętu)
– Nominalny prąd wyładowczy (In) min. 20 kA
Przykładowo: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN dla 120/240 VAC, 
(In=20 kA)
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Podstawa z modułem zasilacza dostępna jest w trzech (3) wersjach o napięciu zasilania 
24 VAC, 120 VAC lub 230 VAC. Przed kontynuowaniem instalacji sprawdzić etykietę 
identyfikacyjną produktu w celu potwierdzenia, że urządzenie odpowiada wymogom 
dotyczącym zasilaczy.

Po otwarciu podstawy widoczna jest płytka zasilacza, tak jak na . poniższej ilustracji. W celu 
podłączenia zasilacza należy przeprowadzić połączenia zgodnie z ilustracją Rysunek 4.7.

Illustracja 4.7 Połączenia zasilacza

W celu podłączenia żył kabla zasilającego (brak w zestawie) skorzystać z poniższych tabel 
umożliwiających podłączenie żyły w odpowiednim kolorze do właściwego zacisku.

UWAGA! 
Podczas podłączania podstawy należy upewnić się, że zewnętrzne źródło zasilania jest 
odłączone (przełącznik rozłączający w pozycji otwartej).

OSTRZEZENIE! 
Z urządzeniami dostosowanymi do napięcia 24 VAC i przeznaczonymi na rynki UL należy 
używać wyłącznie zasilaczy klasy 2 z certyfikatem UL (dla wszystkich modeli z wyjątkiem UPH-
H-WDIR-24, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami dot. instalacji elektrycznych).  Do 
zasilania modelu UPH-H-WDIR-24 konieczne jest zastosowanie zasilacza z certyfikatem UL z 
transformatorem o podwójnej izolacji.

Kolor żyły Zacisk połączeniowy 24 VAC1

Zależnie od lokalnego instalatora Neutralny
Zależnie od lokalnego instalatora Pod napięciem/aktywny
Żółto-zielony Uziemienie
1. Z urządzeniami dostosowanymi do napięcia 24 VAC i przeznaczonymi na rynki UL należy używać wyłącznie 

zasilaczy klasy 2 z certyfikatem UL (dla wszystkich modeli z wyjątkiem UPH-H-WDIR-24, który jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami dot. instalacji elektrycznych). Do zasilania modelu UPH-H-WDIR-24 konieczne jest 

zastosowanie zasilacza z certyfikatem UL z transformatorem o podwójnej izolacji.

Kolor żyły Zacisk połączeniowy 120 / 230 VAC2

Niebieski Neutralny
Brązowy Pod napięciem/aktywny
Żółto-zielony Uziemienie
2. W celu połączenia z linią zasilania użyć właściwej skrzynki przyłączeniowej. Zastosować zasilacz sieciowy klasy 2 z 

certyfikatem UL.
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Uwaga: Kabel zasilający musi mieć podwójną izolację: każda żyła powinna być izolowana 
osobno, a wszystkie osłonięte izolacją zewnętrzną. Przy wyborze kabli należy stosować się do 
lokalnych i krajowych zasad wykonywania instalacji.

4.4 Okablowanie Biphase
W przypadku wykonywania okablowania Biphase należy podłączyć żyłę C+ do zacisku B+ i żyłę 
C- do zacisku B-.

Illustracja 4.8 Okablowanie Biphase

4.5 RS-485/Pelco D

Illustracja 4.9 Połączenia dla RS-485 

OSTRZEZENIE! 
W przypadku montażu standardowych modeli zasilanych napięciem 120/230 VAC należy 
zastosować zewnętrzną skrzynkę przyłączeniową z łatwo dostępnym 2-biegunowym 
urządzeniem odłączającym. W przypadku modelu IR UPH-H-WDIR-24 należy zapewnić zasilacz 
24 VAC z certyfikatem UL, wyposażony w transformator o podwójnej izolacji.

OSTRZEZENIE! 
Podłączanie przewodów do urządzenia musi być wykonywane przez wykwalifikowanych 
techników. Nie wolno dokonywać zmian ani tworzyć połączeń, których nie opisano w 
niniejszej instrukcji. Postępowanie niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji 
może spowodować zagrożenia dla systemu lub bezpieczeństwa, a w rezultacie unieważnienie 
gwarancji.

OSTRZEZENIE! 
W przypadku wykonywania połączeń przeznaczonych do użycia poza budynkami należy 
pamiętać o zastosowaniu kabli odpowiedniej kategorii.

Lp. Opis
1 Połączenia Pelco D
2 RS485-2, A, podłączyć do wyjścia sterownika Pelco TX (-)
3 RS485-2, B, podłączyć do wyjścia sterownika Pelco TX (+)
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5 Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Poniższe ilustracje umożliwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych do podstaw systemu 
standardowego i IR360.

5.1 Podłączanie do standardowej podstawy
Standardowa podstawa wyposażona jest w 19-stykowe złącze, dla którego ukazano 
następujące połączenia:

Illustracja 5.1 Podstawa z 19-stykowym złączem do podłączania urządzeń peryferyjnych

Lp. Opis
F1 i F2 Doprowadzenie 1, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza; 

doprowadzenie 2, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza
O1-C1 i O2-C2
(O=output (wyjście), 
C=common (wspólne))

Wyjście beznapięciowe, które może być aktywowane przez 
alarm lub użytkownika (50 VDC lub 30 VAC przy 1 A)

AL1, AL2, AL3 i AL4, COM Wejścia alarmowe 1-4, sterowanie napięciem (10–35 VDC ze 
źródła zewnętrznego), wspólny styk COM

UWAGA! 
System jest typu TNV-1, nie podłączać do obwodów SELV.
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5.2 Podłączanie do podstawy IR360
Podstawa IR360 wyposażona jest w 16-stykowe złącze, dla którego ukazano następujące 
połączenia:

Lp. Opis
F1 i F2 Doprowadzenie 1, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza; 

doprowadzenie 2, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza
O1 i C1
(O=output (wyjście), 
C=common (wspólne))

Wyjście beznapięciowe, które może być aktywowane przez alarm 
lub użytkownika (50 VDC lub 30 VAC przy 1 A)

AL1 i AL2 Wejścia alarmowe 1-2, sterowanie napięciem (10–35 VDC ze 
źródła zewnętrznego), określane jako AGND

AGND Wspólne uziemienie alarmów i zewnętrzny czujnik IR
LNO Zewnętrzny czujnik fotoelektryczny/czujnik IR
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5.3 Mocowanie elementu górnego
Za każdym razem, gdy zachodzi konieczność ponownego montażu elementu górnego, należy 
wymienić uszczelki wkrętów (na skalibrowanym kluczu dynamometrycznym wybrać 
ustawienie 2,1 Nm), aby zapewnić utrzymanie wodoszczelności urządzenia.
W celu zamocowania górnego elementu do podstawy wykonać następujące czynności:

Illustracja 5.2 Wyrównanie zatrzasków

1. Nacisnąć, aby zaskoczyły na miejsce.
2. Przymocować górny element do podstawy przy użyciu dostarczonych śrub montażowych i 

odpowiednich uszczelek.
3. Dokręcić podstawę kluczem imbusowym 4 mm.

Illustracja 5.3 Mocowanie elementu górnego

Lp. Opis Lp. Opis
1 Okno konfiguracji 4 Uszczelka wkrętu
2 Podstawa 5 Uszczelka
3 Wkręt
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5.4 Modele IR360 (opcjonalnie)
Urządzenie musi zostać skonfigurowane do zamontowania dwóch promienników UFLED firmy 
Bosch. Promienniki mocuje się do uchwytu dostarczonego wraz z silnikiem mechanizmu 
obracania i pochylania. 

5.4.1 Montaż uchwytu
Umieścić uchwyt na spodzie obudowy, zgodnie z ilustracją. Śruby z podkładkami umieścić w 
odpowiednich otworach i dokręcić. Upewnić się, że uchwyt jest pewnie przykręcony. 
Stosować tylko materiały dostarczone wraz z zestawem.

Illustracja 5.4 Montaż uchwytu

OSTRZEZENIE! 
W pobliżu urządzenia umieścić dostarczoną etykietę z ostrzeżeniem przed ruchomymi 
elementami.

UWAGA! 
Z przyczyn eksploatacyjnych konieczne jest zamontowanie obu promienników. 
Po włączeniu urządzenie szuka odniesienia kątowego.

Lp. Opis
1 Wkręty
2 Podkładki
3 Wspornik
4 Otwory
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5.4.2 Montaż promienników
Ustawić uchwyt tak, aby gwintowane otwory znalazły się w jednej osi z otworami w korpusie 
promiennika. Umocować oba elementy przy użyciu śruby, podkładki falistej i podkładki 
płaskiej.

Illustracja 5.5 Montaż promiennika

5.4.3 Montaż promiennika na uchwycie
Umieścić uszczelkę między wspornikiem a promiennikiem. Umieścić podkładkę falistą wraz z 
nakrętką w odpowiednim sześciokątnym gnieździe. Zamocować zespół przy użyciu śruby z 
podkładką. Upewnić się, czy promiennik jest pewnie zamocowany na uchwycie. Dokończyć 
podłączanie wymaganych przewodów i wyłączyć pełny obrót dla funkcji obracania i 
pochylania w menu ekranowym.

Illustracja 5.6 Montaż promiennika na uchwycie

Lp. Opis
1 Wspornik
2 Otwory promiennika
3 Płaska podkładka
4 Podkładka falista
5 Wkręt

Lp. Opis
1 Uszczelka
2 Wspornik 
3 Promiennik
4 Podkładka falista
5 Nakrętka
6 Wkręt
7 Podkładka
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5.4.4 Połączenia i konfiguracja podczerwonych promienników LED
1. Otworzyć obudowę.
2.  Wyjąć płytę mocującą z obudowy.
3.  Odłączyć płaski przewód, odłączyć złącze zasilania przekaźnika i wykręcić śruby.

Illustracja 5.7 Połączenia LED

4. Podłączyć kabel zasilający do promiennika.

Illustracja 5.8 Podłączanie kabla zasilającego do promiennika

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Podczas normalnej pracy powierzchnia promiennika może osiągać bardzo wysokie 
temperatury. Nie zezwalać na bezpośredni kontakt. Urządzenie powinno być umieszczone tak, 
aby było niedostępne dla nieupoważnionych osób.

Lp. Opis
1 Płaski przewód
2 Złącze zasilania
3 Wkręty
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5. Przeciągnąć kabel przez otwory w uchwycie głowicy obrotowo-uchylnej.

Illustracja 5.9 Przeciąganie kabla przez otwory w uchwycie

6. Umieścić kabel w dławikach zamontowanych w dolnej części obudowy, tak aby 
wystawały na około 20 cm.

Illustracja 5.10 Umieszczanie kabla w dławikach

7. Umieścić torebkę z pochłaniaczem wilgoci wewnątrz obudowy i zamocować płytkę 
montażową. W celu ukończenia pracy podłączyć z powrotem płaski przewód i złącze 
zasilania przekaźnika.

Illustracja 5.11 Wkładanie torebki z pochłaniaczem

Lp. Opis
1 Płaski przewód
2 Złącze zasilania przekaźnika
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8. Podłączyć kable w sposób ukazany na ilustracji.

Illustracja 5.12 Podłączanie kabli IR

Illustracja 5.13 Przełączanie między trybem pracy dziennej i nocnej

Lp. Kolor Opis
1 Brązowy 24 VAC1
2 Biały 24 VAC1
3 Czarny 24 VAC2
4 Niebieski 24 VAC2

Lp. Opis
1 Tryb nocny

UWAGA! Przewód przekaźnika przełączania trybu dziennego i nocnego jest fabrycznie 
podłączony. Rysunek ma charakter poglądowy. Więcej informacji dotyczących korzystania z 
trybu dziennego i nocnego można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną pod numerem 
1-800-326-1450.
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6 Konfigurowanie urządzenia
Zanim nastąpi włączenie szybkiego mechanizmu uchylno-obrotowego musi on zostać 
odpowiednio skonfigurowany. W celu ustawienia mikroprzełączników w okienku 
konfiguracyjnym wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć okienko konfiguracyjne (jak na rys. Rysunek 6.1), odkręcając śruby przy użyciu 

klucza imbusowego 3 mm.
2. Potwierdzić, czy mikroprzełączniki są w takiej pozycji, jak na rys. Rysunek 6.1.

Illustracja 6.1 Ustawianie mikroprzełączników

– Jeśli dźwigienka mikroprzełączników (poz. 1–3 Rysunek 6.1) jest w dole, stan 
przełącznika to OFF lub wartość logiczna „0”; gdy jest w górze, stan przełącznika to ON, 
a wartość logiczna „1”. 

– Jeśli dźwigienka mikroprzełączników (poz. 45 Rysunek 6.1) jest w górze, stan 
przełącznika to OFF lub wartość logiczna „0”; gdy jest w dole, stan przełącznika to ON, a 
wartość logiczna „1”. Pozycję dźwigienki oznaczono białym prostokątem.

6.1 Tylko do użytku producenta
Pozostawić wszystkie przełączniki w pozycji OFF.

Lp. Opis
1 Do użytku producenta
2 Nieużywane, wszystkie wyłączone
3 Adres 
4 Terminatory RS485
5 Biphase + Bilinx
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6.2 Protokół 
Nie ma potrzeby ustawiania określonego protokołu, głowica UPH posiada funkcję 
automatycznego wykrywania. Obsługiwane protokoły to:

6.3 Ustawianie adresu
Adres głowicy UPH można ustawić za pomocą przełączników (patrz poz. 3 na rys. 
Rysunek 6.1). 

Adres wyrażony w systemie dwójkowym wybiera się przy użyciu 10 mikroprzełączników. 
Pozycja uniesiona odpowiada w systemie dwójkowym wartości „1”, a pozycja opuszczona 
wartości „0”.
W celu przekształcenia adresu w systemie dziesiętnym na adres w systemie dwójkowym 
można posłużyć się następującą techniką.
– Przypisać wartość dwójkową do każdego mikroprzełącznika, począwszy od dwójkowej 

wartości „1” dla mikroprzełącznika 1. Jeśli mikroprzełącznik jest w pozycji włączonej, 
skojarzona z nim liczba zostanie zachowana.

– Przy użyciu adresu w systemie dziesiętnym, rozpocząć sumowanie wartości 
mikroprzełączników od lewej strony, pomijając wartości mikroprzełącznika większe niż 
wartość adresu dziesiętnego.

– Przestawić mikroprzełącznik do pozycji włączonej, jeśli przypisana do niego wartość ma 
być użyta w adresie. Pozostawić mikroprzełącznik w pozycji wyłączonej, jeśli jego 
wartość jest zbyt wysoka lub nie ma potrzeby dodawania jej do adresu dziesiętnego.

Przykładowo, w celu przekształcenia adresu dziesiętnego 237 na dwójkowy:
Zaczynając od lewej, zaznaczyć każdą liczbę dwójkową potrzebną do uzyskania sumy 237. 
Pominąć wartości 512 i 256, ponieważ są większe niż 237. Pierwszą wartością do oznaczenia 
jest 128. Następnie 64 i 32, co łącznie daje 224. Pominąć wartość 16, ponieważ 
spowodowałaby przekroczenie wartości dziesiętnej 237. Następna wartość do zaznaczenia to 
8. Wartość 4 należy pominąć (zbyt duża), a wartości 2 i 1 powinny zostać oznaczone. Suma 
zaznaczonych wartości wyniesie 237: 128+64+32+8+2+1=237. 
W poniższej tabeli wymieniono pozycje mikroprzełączników dla różnych adresów 
dziesiętnych:

Protokół Prędkość transmisji Konfiguracja menu (menu ekranowe)

Pelco D 2400 (8N 1) Preset 95

Biphase i Bilinx AUTO (Automatycznie) AUX-On 200

UWAGA! Najwyższy adres w protokole Bosch OSRD to 998. Najwyższy adres w protokole 
Pelco D to 255.
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6.4 Dopasowanie impedancyjne linii RS485
Przełączniki dopasowania impedancyjnego łączy szeregowych (patrz poz. 4 na rys. 
Rysunek 6.1):
– Mikroprzełącznik 1 nie jest używany (łącze RS485-1 jest niedostępne).
– Mikroprzełącznik 2 służy do włączenia dopasowania impedancyjnego łącza szeregowego 

RS485-2 (tylko Pelco D).
– W dół/wł. = z dopasowaniem impedancyjnym
– W górę/wył. = otwarte

6.5 Dopasowanie impedancyjne Biphase/Bilinx
Przełączniki Bilinx i Biphase (patrz poz. 5 na rys. Rysunek 6.1):
– Mikroprzełącznik 1 służy do włączenia dopasowania impedancyjnego łącza szeregowego 

Biphase. 
– W dół/wł. = z dopasowaniem impedancyjnym W górę/wył. = otwarte (połączenie 

łańcuchowe) 
– Mikroprzełącznik 2 służy do wybrania formatu wideo (W dół/wł. = PAL, w górę/wył. = 

NTSC). 

Pozycje mikroprzełączników

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

Adres 
dziesiętny

Wartość 
dwójkowa

1 1 OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

2 10 OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

4 100 OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

8 1000 OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

143 1000 1111 OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

299 1 0010 1011 OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

998 11 1110 0110 ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)

OFF 
(Wył.)

Wł. ON 
(Wł.)

OFF 
(Wył.)
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6.6 Połączenia
Wszystkie wersje obsługują sterowanie telemetryczne Bilinx i Biphase, czyli PTZ.
Konfigurację menu funkcji PTZ dla głowic z serii UPH wykonuje się poprzez polecenia AUX ON 
- 200 - Enter. Konfigurację menu funkcji kamery wykonuje się za pośrednictwem dwóch 
różnych poleceń AUX, czyli: AUX ON - 46 - Enter (menu główne Dinion) oraz AUX ON - 801 - 
Enter (menu instalacyjne Dinion). Patrz 9 Lista poleceń klawiaturowych – Bosch, aby uzyskać 
więcej informacji o poleceniach klawiaturowych.
Bilinx jest dwukierunkowym protokołem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Bosch, 
który umożliwia zdalne sterowanie, konfigurowanie oraz aktualizację oprogramowania 
urządzeń przez kabel koncentryczny. Protokół Bilinx jest dostępny we wszystkich modelach 
głowic UPH.
Protokół Biphase służy do przesyłania informacji telemetrycznych (sterowania) oraz 
konfiguracyjnych do głowic serii UPH za pośrednictwem skrętki ekranowanej. Protokół 
Biphase nie przekazuje sygnału wizyjnego z urządzeń UPH, więc potrzebny jest odpowiedni 
wizyjny kabel koncentryczny. Połączenia Biphase należy wykonywać przy użyciu kabla Belden 
8760 lub jego odpowiednika. Protokół Biphase jest dostępny we wszystkich modelach głowic 
UPH.
Uwaga: Jeśli głowica UPH jest jedynym podłączonym urządzeniem Biphase lub ostatnim 
urządzeniem w konfiguracji łańcuchowej, włączyć mikroprzełącznik 1 Biphase + Bilinx do 
pozycji ON w celu ustawienia impedancji linii danych Ustawić mikroprzełącznik 1 Biphase + 
Bilinx w pozycji OFF dla każdej jednostki UPH w połączeniu łańcuchowym (bez dopasowania). 
Łańcuchowo można połączyć do czterech (4) głowic UPH.

Illustracja 6.2 Typowa konfiguracja za pośrednictwem modułu interfejsu

1 LTC 5136 lub ekwiwalent 5 Seria UPH: zintegrowana głowica uchylno-obrotowa
2 RS-232 6 Wyjście wizyjne, koncentryczne
3 LTC 8786 7 Monitor CCTV
4 Biphase
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Illustracja 6.3 Typowa konfiguracja przez krosownicę Allegiant z obsługą protokołu Biphase

Illustracja 6.4 Typowa konfiguracja za pomocą krosownicy Allegiant + LTC 8016

Illustracja 6.5 Typowe połączenia z systemem DiBos

1 Klawiatura IntuiKey 4 Biphase
2 RS-485 5 Seria UPH: zintegrowana głowica uchylno-obrotowa
3 Krosownice wizyjne Allegiant 6 Wyjście wizyjne, koncentryczne

1 Klawiatura IntuiKey 4 LTC 8016 Interfejs danych Bilinx 
2 RS-485 5 Bilinx/wideo
3 Krosownice wizyjne Allegiant 6 Seria UPH: zintegrowana głowica uchylno-

obrotowa

1 DiBos 8
2 Biphase
3 Seria UPH: zintegrowana głowica uchylno-obrotowa
4 Koncentryczne wyjście wizyjne
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Illustracja 6.6 Diagramy połączeń VIPX1

1 Vidos, IE, DiBos 8, Bosch VMS lub 
równorzędny

5 RS-485-2

2 Ethernet 6 Wideo
3 LAN 7 Seria UPH: zintegrowana głowica uchylno-

obrotowa
4 VIP X1
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7 Menu ekranowe (OSD)
W trakcie normalnej eksploatacji głowicy UPH można wywołać menu OSD w celu 
skonfigurowania zaawansowanych funkcji przy użyciu odpowiednich przycisków.
Każde menu ekranowe (OSD) stanowi listę parametrów lub podmenu, które operator może 
wybrać. Przykładowo, w celu uzyskania dostępu do menu głównego szybkiego mechanizmu 
uchylno-obrotowego należy kliknąć kolejno przyciski AUX - ON - 200, a następnie Enter. Jeśli 

kamera to jedna z wersji DinionXF, dostęp do menu głównego DinionXF można uzyskać, 

klikając przyciski AUX - ON - 46, a następnie Enter. Dostęp do menu instalatora DinionXF 
można uzyskać, klikając przyciski AUX - ON - 801, a następnie Enter.
1. Aby przewinąć listę dostępnych parametrów, przesunąć kursor, poruszając joystickiem w 

górę i w dół.
– Aby przewinąć listę dostępnych parametrów, przesunąć kursor, poruszając 

joystickiem w górę lub w dół.
– Kursor jest oznaczony symbolem „”” na początku wiersza, czyli po lewej stronie 

ekranu/monitora.
2. Symbol „>” na końcu wiersza, czyli po prawej stronie ekranu/monitora, oznacza obecność 

podmenu. W celu wejścia do podmenu zatwierdzić dany element menu, naciskając 
przyciski Focus Near (Ogniskowanie blisko) lub Far (Daleko). 

3. W celu opuszczenia podmenu, nacisnąć przyciski Iris Open (Otwarcie przysłony) lub Iris 
Close (Zamknięcie przysłony).

Tabela 7.1 Dostęp do menu głównego – AUX On 200 

Tabela 7.2 Dostęp do menu ustawień kamery DinionXF – AUX On 46 (wygląd ekranu może zależeć od 
typu kamery)

MAIN MENU (Menu główne)
1 - LANGUAGE (Język) >

> 2 - DISPLAY SETUP (Ustawienia wyświetlania) >
3 - MOTION PARAMETERS (Parametry ruchu) >
4 - CAMERA PARAMETERS (Parametry kamery) >
5 - LOAD DEFAULT CONFIG (Załaduj konfigurację domyślną) >
6 - SETUP INFO (Informacje o konfiguracji) >

TRYB
ALC (Automatyczna przysłona) 2
ENHANCE (Podniesienie jakości)
COLOR (Kolor)
BLC (Kompensacja tła) OFF (Wył.)
VMD (Wizyjna detekcja ruchu) OSD (Menu ekranowe)
MODE ID (ID trybu) TRAFFIC (Ruch)
DEFAULTS (Ustawienia domyślne)

EXIT (Wyjdź)

UWAGA! 
Wygląd menu ekranowych może się nieznacznie różnić dla poszczególnych modeli.
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8 Konfiguracja systemu
System głowicy UPH z szybkim mechanizmem uchylno-obrotowym można skonfigurować za 
pośrednictwem menu ekranowego. Otworzyć menu główne, naciskając przyciski AUX ON - 
200 - Enter. Joystick pozwala poruszać się w górę i w dół menu. Nacisnąć przycisk 
ogniskowania w celu wybrania podmenu.

8.1 Menu Language (Język)
To menu służy do wybrania i ustawienia żądanego języka. Ustawienie domyślne to English 
(Angielski).

Tabela 8.1 Menu języków z wybranym j. angielskim

MAIN MENU (Menu główne)
1 - LANGUAGE (Język) >
2 - DISPLAY SETUP (Ustawienia wyświetlania) >
3 - CAMERA PARAMETERS (Parametry kamery) >
4 - LENS PARAMETERS (Parametry obiektywu) >
5 - LOAD DEFAULT CONFIG. (Załaduj konfigurację domyślną) >
6 - SETUP INFO (Informacje o konfiguracji) >

MENU LANGUAGE (Język)
1 - ITALIANO (włoski)

> 2 - ENGLISH (angielski) OK
3 - FRANCAIS (francuski)
4 - DEUTSCH (niemiecki)
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8.2 Menu Display Setup (Ustawienia wyświetlania)
W menu Display Setup (Ustawienia wyświetlania) można określić, jakie informacje mają być 
stale wyświetlane na ekranie.

Tabela 8.2 Menu Display Setup (Ustawienia wyświetlania)

MENU DISPLAY SETUP (Ustawienia wyświetlania)
> 1 - PAN/TILT POSITION (Poz. obrotu/pochylenia) : YES (TAK)

2 - PRESET TITLE (Nazwa zaprogramowana) : YES (TAK)
3 - PRESET POSITION (Położenie zaprogramowane) : YES (TAK)
4 - TILT LIMIT TITLE (Limit pochylenia) : YES (TAK)
5 - VIDEO SIGNAL CONFIG. (Konfiguracja sygnału wizyjnego) : PAL
6 - INTERLACED VIDEO (Wideo z wybieraniem międzyliniowym) : YES (TAK)
7 - AREA PARAMETERS (Parametry obszaru) >
8 - DISPLAY PARAMETERS (Parametry wyświetlania) >

Funkcja Opis Domyśl
nie

Opcje

PAN/TILT 
POSITION 
(Położenie obrotu/
pochylenia)

Przedstawia aktualną pozycję urządzenia (w 
stopniach) w odniesieniu do pozycji wyjściowej.

YES 
(TAK)

YES 
(TAK), 
NO (NIE)

PRESET TITLE 
(Nazwa 
zaprogramowana)

Włącza lub wyłącza widoczność nazwy 
zaprogramowanej na wyświetlaczu.

YES 
(TAK)

YES 
(TAK), 
NO (NIE)

PRESET POSITION 
(Położenie 
zaprogramowane)

Włącza lub wyłącza wyświetlanie numeru 
osiągniętej pozycji zaprogramowanej.

YES 
(TAK)

YES 
(TAK), 
NO (NIE)

TILT LIMIT TITLE 
(Informacje o 
limicie pochylenia)

Włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji o 
osiągnięciu limitu pochylenia.

YES 
(TAK)

YES 
(TAK), 
NO (NIE)

VIDEO SIGNAL 
(SYGNAŁ WIZYJNY)

Rodzaj sygnału wizyjnego. Wybrać w celu 
automatycznego dopasowania pozycji menu OSD.

PAL PAL, 
NTSC

INTERLACED 
VIDEO (Wideo z 
wybieraniem 
międzyliniowym)

Włącza lub wyłącza wyświetlanie wideo z 
wybieraniem międzyliniowym.

YES 
(TAK)

YES 
(TAK), 
NO (NIE)

AREA PARAMETERS 
(Parametry 
obszaru) (sektory)

Informacja o obszarze (lub sektorze), w którego 
kierunku jest skierowane urządzenie.

DISPLAY 
PARAMETERS 
(Parametry 
wyświetlania)

Ustawienie miejsca wyświetlania/typu tekstu na 
ekranie.
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8.2.1 Menu Area Parameters (Parametry obszaru)
Menu Area Parameters (Parametry obszaru) umożliwia wyświetlanie na ekranie komunikatu 
zależnego od osiągniętej przez urządzenie pozycji poziomej. Czasami określa się te dane jako 
informację o sektorze. Z tego menu można przejść do dwóch (2) menu niższego poziomu, 
które służą ustawieniu komunikatu tekstowego dla każdego z obszarów oraz pozycji 
początkowych i końcowych obszarów (w stopniach). Można skonfigurować maksymalnie 
osiem (8) obszarów z nazwami oraz położeniami początkowymi i końcowymi.
Przykładowo w celu aktywowania pierwszej nazwy i uzyskania komunikatu dla położenia 
urządzenia w zakresie między +80° a +120° w poziomie (obrót), wykonać następujące 
czynności:
1. Wejść do menu Position Area (Obszar położenia).
2. Wybrać pozycję 1 (Area 1), naciskając przycisk Focus (Ogniskowanie); obok pozycji 

początkowej pojawi się migająca strzałka. Ponownie nacisnąć przycisk Focus 
(Ogniskowanie) i przy użyciu joysticka wprowadzić wartość +080.00 w lewej kolumnie 
(początkowa pozycja pojawienia się tekstu na ekranie), a następnie zachować tę wartość, 
naciskając przycisk Focus (Ogniskowanie). Powtórzyć cały proces, wstawiając wartość 
+120.00 w prawej kolumnie (pozycja końcowa, przy której tekst zostaje usunięty z 
ekranu).

3. W menu Text (String) Area (Obszar (ciągu) tekstowego) wybrać pierwszy wiersz i 
wprowadzić żądany tekst. 
Uwaga! Jeśli jako wartość pozycji początkowej i końcowej dla obszaru zostanie 
wprowadzone +0.00, wyświetlanie tekstu zostanie wyłączone (domyślnie wszystkie 
wartości są ustawione na +0.00).

Menu AREA PARAMETERS (Parametry obszaru) Menu TEXT AREA (Obszar 
tekstu)

1 - AREAS TITLE (Nazwy obszarów) NO (NIE) > 1 - AREA 1 (Obszar 1)
2 - Menu STRING AREA (Obszar ciągu) > 2 - AREA 2 (Obszar 2)
3 - Menu POSITION AREA (Obszar położenia) > 3 - AREA 3 (Obszar 3)

4 - AREA 4 (Obszar 4)
5 - AREA 5 (Obszar 5)
6 - AREA 6 (Obszar 6)
7 - AREA 7 (Obszar 7)

8 - OFFSET PAN (Przesunięcie położenia 
obrotu)

0.0 8 - AREA 8 (Obszar 8)

Test area 1 (Obszar testowy 1)

Menu AREA POSITION 
(Położenie obszaru)

> 1 - AREA 1 + 0.0 + 0.0
2 - AREA 2 + 0.0 + 0.0
3 - AREA 3 + 0.0 + 0.0
4 - AREA 4 + 0.0 + 0.0
5 - AREA 5 + 0.0 + 0.0
6 - AREA 6 + 0.0 + 0.0
7 - AREA 7 + 0.0 + 0.0
8 - AREA 8 + 0.0 + 0.0
Test area 1 (Obszar testowy 1)
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Tabela 8.3 Menu Area Parameters (Parametry obszaru)

Illustracja 8.1 Ustawianie wartości pozycji obszarów

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje

AREA TITLE (Nazwa 
obszaru)

Włącza lub wyłącza wyświetlanie komunikatu 
zależnego od położenia w poziomie 
osiągniętego przez urządzenie.

NO (NIE) YES (TAK), 
NO (NIE)

Menu STRING AREA 
(Obszar ciągu)

Umożliwia użytkownikowi edycję własnego 
komunikatu ekranowego, który będzie 
włączany po osiągnięciu przez urządzenie 
wyznaczonej pozycji w poziomie.

Nie dot. Area 1 
(Obszar 1) 
do Area 8 
(Obszar 8)

Menu POSITION 
AREA (Obszar 
położenia)

Położenie w poziomie osiągnięte przez 
urządzenie, które powoduje wyświetlenie 
niestandardowego komunikatu ekranowego.

Nie dot. Area 1 
(Obszar 1) 
do Area 8 
(Obszar 8)

OFFSET PAN 
(Przesunięcie 
położenia obrotu)

Dodaje odpowiednią wartość (przesunięcie) 
wyrażoną w stopniach do wartości 
referencyjnych obrotu służących do 
sterowania wyświetlaniem tekstu 
przypisanego do danego obszaru. 
Przykładowo ustawienie wartości +45.0 ° 
spowoduje, że wszystkie wartości odniesienia 
zostaną przesunięte w ustawieniach o +45° w 
stosunku do fizycznego punktu odniesienia 
systemu.

+0.00 -180.00 do 
+180.00

80°
120°

0°

+/-180°
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8.2.2 Zmiany w menu Edit Text (Edycja tekstu)
Aby zmienić tekst w menu Edit Text (Edycja tekstu), należy wykonać następujące czynności:
1. Po przejściu do menu Edit Text (Edycja tekstu) wybrać opcję String Edit (Edycja ciągu). 

W pierwszym polu będzie migać symbol „v”, wskazując włączenie trybu Edit (Edycja).
2. Nacisnąć przycisk Focus (Ogniskowanie). Kursor będzie migać u dołu ekranu, 

odpowiednio do grup znaków alfanumerycznych. Wybrać grupę znaków, poruszając 
joystickiem (w górę, w dół, w lewo i prawo).

3. Zatwierdzić grupę zawierającą znaki, które mają być dodane, naciskając przycisk 
potwierdzenia (Focus (Ogniskowanie)). Zacznie migać pierwsza wartość w wybranej 
sekwencji.

4. Aby wybrać numer, przesunąć joystick w górę lub w dół.
5. Po zakończeniu potwierdzić wybór przyciskiem Focus (Ogniskowanie). Znak „v” 

automatycznie przesunie się w prawo.
6. Powtarzać kroki 2–5 aż do zakończenia.
7. Po zakończeniu opuścić menu, naciskając przycisk przysłony.
Uwaga: Aby w trybie edycji pominąć miejsce, nacisnąć przycisk Iris (Przysłona), a następnie 
poruszyć joystickiem w prawo w celu przejścia poza pola, które mają być pominięte. Nacisnąć 
przycisk Focus (Ogniskowanie), aby powrócić do dodawania wartości.
Edytowany znak miga i można go zmienić, poruszając joystickiem (w górę i w dół). Po 
dokonaniu zmian potwierdzić i przejść do dalszej edycji tekstu albo opuścić tryb poprzez 
naciśnięcie przycisku Iris (Przysłona).

Tabela 8.4 Menu Edit Text (Edycja tekstu)

Offset pan (Przesunięcie położenia obrotu)
Wartość przesunięcia pozycji obrotu domyślnie wynosi +0.00. Można ją zmienić, aby 
przesunąć domyślną pozycję obrotu urządzenia w dowolne, dogodne położenie. Przykładowo, 
jeśli z warunków instalacji wynika, że pozycja NORTH (Północ) powinna odpowiadać wartości 
0.00 ° (obrót), można wprowadzić przesunięcie pozycji obrotu w celu skompensowania 
ewentualnego odchylenia od pozycji NORTH. Po zamontowaniu urządzenia stwierdzono, że 
pozycja NORTH (Północ) odpowiada wartości +41.37 ° (pozycja obrotu). Dlatego należy 
ustawić wartość przesunięcia - 41.37 °. Pozycja obrotu +0.00 ° będzie wówczas wskazywać 
północ.
Ma to wpływ na nazwy obszarów definiowane w menu Area Position (Położenie obszaru). W 
powyższym przykładzie, po ustawieniu przesunięcia pozycji obrotu na -41.37 °, w menu Area 
Text (Obszar tekstu) można zmienić wartość „1 - Area” na „1 - NORTH”, aby komunikat NORTH 
wyświetlany był na ekranie przy pozycji obrotu +0.00 °.

Menu EDIT TEXT (Edycja tekstu)

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

> 1ABC 2DEF 3GHI 4JKL
5MNO 6PQR 7STU 8VWX
9YZ 0()x +,-.
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8.2.3 Display Parameters (Parametry wyświetlania)
Menu Display Parameters (Parametry wyświetlania) służy do wprowadzania ustawień 
dotyczących parametrów ruchu urządzenia.

8.3 Menu Motion Parameters (Parametry ruchu)
Menu Motion Parameters (Parametry ruchu) służy do sterowania prędkością, limitami, 
ustawieniami położeń programowanych/patrolowania/automatycznego obrotu, wycieraczką-
spryskiwaczem oraz ustawieniami alarmu głowicy UPH.

DISPLAY PARAMETERS (Parametry wyświetlania)
> 1 - OSD VIDEO ENABLING (Włącz wizję w menu OSD) : TAK

2 - VIDEO CHARACTER TYPE (Wprowadzanie znaków na wizji) : 000
3 - HORIZONTAL DELTA (Zmiana w poziomie) : 000
4 - VERTICAL DELTA (Zmiana w pionie) : 000
5 - ADDRESS NR. (Nr adresu) TAK

OSD Video Enabling 
(Włącz wizję w menu 
OSD)

Wybrać YES (Tak), aby tekst menu został nałożony na sygnał 
wizyjny z kamery. Wybrać NO (Nie), aby tekst menu był 
wyświetlany na niebieskim tle.

Video Character Type 
(Wprowadzanie znaków 
na wizji)

Ustawić 0 w celu uzyskania przezroczystego tła lub 1, aby tło było 
czarne.

Horizontal Delta/Vertical 
Delta (Zmiana w 
poziomie/w pionie)

Te menu umożliwiają ustawienie pozycji odniesienia dla nazwy, 
aby tekst mógł być wyświetlany na środku. 0 (lewo, góra) i 6 
(prawo, dół).

Address Number (Numer 
adresu)

Włączenie tej opcji sprawia, że w trakcie normalnej pracy 
urządzenia w lewej górnej części ekranu będzie widoczny jego 
numeryczny adres. Yes/No (Tak/Nie)

Menu MOTION PARAMETERS (Parametry ruchu)
> 1 - SPEEDS (Prędkości) >

2 - LIMITS (Limity) >
3 - PRESET/PATROL/AUTOPAN (Położenia programowane/patrolowanie/automatyczny 
obrót)

>

4 - WIPER-WASHER (Wycieraczka-spryskiwacz) >
5 - ALARMS (Alarmy) >
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8.3.1 Menu Speed (Prędkość)
Menu Speed (Prędkość) umożliwia kontrolę obrotów i pochylania głowicy UPH w trybie 
sterowania ręcznego przy użyciu joysticka. W punkcie Punkt 8.3.1 Menu Speed (Prędkość), 
Strona 48 można znaleźć informacje na temat ustawiania prędkości obrotów i pochylania dla 
położeń zaprogramowanych, patrolowania i przeszukiwania.

Menu SPEED (Prędkość) - PAN (Obrót) 
Menu SPEED (Prędkość) 1 - SPEED 1... 

(Prędkość 1)
1.0 stopni/s

> 1 - PAN SPEED (Prędkość obrotu) > 2 - SPEED 2... 
(Prędkość 2)

2.0 stopni/s

2 - TILT SPEED (Prędkość pochylania) > 3 - SPEED 3... 
(Prędkość 3)

5.0 stopni/s

3 - ZOOM DEPENDENT (Prędkość zależna od 
powiększenia)

:NO 
(Nie)

4 - SPEED 4... 
(Prędkość 4)

10.0 stopni/s

5 - SPEED 5... 
(Prędkość 5).

20.0 stopni/s

6 - SPEED 6... 
(Prędkość 6)

30.0 stopni/s

7 - SPEED 7... 
(Prędkość 7)

40.0 stopni/s

8 - DEFAULT 
(Domyślnie)

Menu SPEED (Prędkość) - TILT 
(Pochylenie) 
1 - SPEED 1... 
(Prędkość 1)

1.0 stopni/s

2 - SPEED 2... 
(Prędkość 2)

2.0 stopni/s

3 - SPEED 3... 
(Prędkość 3)

3.0 stopni/s

4 - SPEED 4... 
(Prędkość 4)

5.0 stopni/s

5 - SPEED 5... 
(Prędkość 5).

8.0 stopni/s

6 - SPEED 6... 
(Prędkość 6)

10.0 stopni/s

7 - SPEED 7... 
(Prędkość 7)

20.0 stopni/s

8 - DEFAULT 
(Domyślnie)
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Prędkości wyrażono w stopniach na sekundę.
Funkcja zależności prędkości od powiększenia jest domyślnie wyłączona. Wyłączenie funkcji 
zależności prędkości od powiększenia powoduje, że prędkość obrotu i pochylenia głowicy 
UPH jest niezależna od poziomu zoomu zespołu kamera-obiektyw. Po jej włączeniu prędkość 
obrotu i pochylenia głowicy UPH zależy od stopnia powiększenia zespołu kamera-obiektyw. 
Jest to przydatne w przypadku pracy w trybie teleobiektywu (przy dużym zbliżeniu) – funkcja 
zmniejsza wówczas prędkość obrotu i pochylania, aby można było dokonywać bardzo 
precyzyjnych regulacji w celu śledzenia wolno poruszających się obiektów.

8.3.2 Limits (Limity)
Menu Limits (Limity) umożliwia wyznaczenie granic ruchu głowicy UPH. Limity odnoszą się do 
wszystkich położeń zaprogramowanych, funkcji automatycznego obrotu oraz patrolowania, w 
tym także do pracy w trybie sterowania ręcznego przy użyciu joysticka. Gdy limity zostaną 
ustawione w menu ekranowym, a głowica UPH wejdzie do „strefy ograniczonego obrotu i 
pochylania”, granice nie zostaną przekroczone do momentu ich zmiany w menu OSD lub 
zresetowania głowicy UPH. W przypadku zresetowania głowica UPH powraca do strefy 
ograniczonego obrotu i pochylania.

Funkcja Opis Domyślnie Opcje

PAN SPEED 1 (Prędkość obrotu 1) Zależność między pozycją 
joysticka a prędkością głowicy 
UPH. Położenia joysticka w 
obu osiach (obrót i 
pochylenie) podzielono na 7 
poziomów, a każdy z nich 
odpowiada określonej 
prędkości, która może być 
zmieniona przez użytkownika.

1.0 0.1-100.0*

PAN SPEED 2 (Prędkość obrotu 2) 2.0 0.1-100.0

PAN SPEED 3 (Prędkość obrotu 3) 5.0 0.1-100.0

PAN SPEED 4 (Prędkość obrotu 4) 10.0 0.1-100.0

PAN SPEED 5 (Prędkość obrotu 5) 20.0 0.1-100.0

PAN SPEED 6 (Prędkość obrotu 6) 30.0 0.1-100.0

PAN SPEED 7 (Prędkość obrotu 7) 40.0 0.1-100.0

Uwaga: *Prędkość obrotu modeli IR jest ograniczona do 40 stopni/s

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje

TILT SPEED 1 (Prędkość pochylenia 1) Zależność między pozycją 
joysticka a prędkością 
głowicy UPH. Położenia 
joysticka w obu osiach 
(obrót i pochylenie) 
podzielono na 7 poziomów, a 
każdy z nich odpowiada 
określonej prędkości, która 
może być zmieniona przez 
użytkownika.

1.0 0.1-40.0*

TILT SPEED 2 (Prędkość pochylenia 2) 2.0 0.1-40.0

TILT SPEED 3 (Prędkość pochylenia 3) 3.0 0.1-40.0

TILT SPEED 4 (Prędkość pochylenia 4) 5.0 0.1-40.0

TILT SPEED 5 (Prędkość pochylenia 5) 8.0 0.1-40.0

TILT SPEED 6 (Prędkość pochylenia 6) 10.0 0.1-40.0

TILT SPEED 7 (Prędkość pochylenia 7) 20.0 0.1-40.0

Uwaga: *Prędkość pochylenia modeli IR jest ograniczona do 30 stopni/s



50 pl | Konfiguracja systemu System szybkiego pozycjonowania

F.01U.164.491 | 2.0 | 2010.02 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

Menu LIMITS (Limity)
> 1 - ENABLE PAN LIM. (Włącz limit obrotu) : NO (NIE)

2 - START PAN (Rozpocznij obrót) : + 0.00
3 - END PAN (Zakończ obrót) : + 0.00
4 - ENABLE TILT LIM (Wł. limit pochylenia) : NO (NIE)
5 - START TILT (Rozpocznij pochylanie) : + 0.00
6 - END TILT (Zakończ pochylanie) : + 0.00
9 - RAMP TYPE (Przyspieszenie) : 012

Funkcja Opis Domyśl
nie

Opcje

ENABLE PAN LIM 
(Włącz limit 
obrotu)

Ustanawia granice obrotu i wartości w 
stopniach sterujące obrotem 
urządzenia.
Włącza lub wyłącza pełny obrót w 
odniesieniu do funkcji przeszukiwania/
patrolowania/automatycznego obrotu 
(funkcja przydatna w przypadku 
korzystania z akcesoriów z 
zewnętrznymi kablami, na przykład 
promienników podczerwieni, kiedy 
ciągły obrót głowicy UPH może 
doprowadzić do uszkodzenia tych 
akcesoriów).

NO 
(NIE)

YES (TAK), NO (NIE)

START PAN 
(Rozpocznij obrót)

Włącza położenie początkowe obrotu 
głowicy UPH.

+0.00 -180.00° do 
+180.00°

END PAN (Zakończ 
obrót)

Włącza położenie końcowe obrotu 
głowicy UPH.

+0.00 -180.00° do 
+180.00°

ENABLE TILT LIM 
(Włącz limit 
pochylenia)

Ustanawia granice pochylenia i wartości 
w stopniach sterujące pochyleniem 
urządzenia.

NO 
(NIE)

YES (TAK), NO (NIE)

START TILT 
(Rozpocznij 
pochylanie)

Włącza położenie początkowe 
pochylania głowicy UPH.

+0.00 -40.00° do +90.00°

END TILT (Zakończ 
pochylanie)

Włącza położenie końcowe pochylania 
głowicy UPH.

+0.00 -40.00° do +90.00°

RAMP TYPE 
(Przyspieszenie)

Zmiana czasów startu i zatrzymania dla 
głowicy UPH. Im wyższa liczba, tym 
większe przyspieszenie lub opóźnienie 
podczas rozpoczynania ruchu przez 
głowicę i jej zatrzymywania.

012 000 do 012
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8.3.3 Preset/Patrol/Autopan (Położenia programowane/patrolowanie/
automatyczny obrót)
Menu Preset/Patrol/Autopan (Położenia programowane/patrolowanie/automatyczny obrót) 
umożliwia ustawienie granic poruszania głowicy UPH.

Menu Preset (Położenie zaprogramowane)
Menu Preset (Położenie zaprogramowane) wyświetla wszystkie parametry dostępnych 
położeń zaprogramowanych głowicy UPH i umożliwia ich zmianę. Przesuwając joystick w górę 
i w dół można poruszać się między położeniami zaprogramowanymi ze skokiem o jedno 
położenie, czyli np. PRST 01, następnie PRST 02 i PRST 03. Przesuwając joystick w lewo i w 
prawo można poruszać się między położeniami zaprogramowanymi ze skokiem o dziesięć 
położeń, czyli np. PRST 01, następnie PRST 11 i PRST 21. W celu edytowania wybranego 
położenia zaprogramowanego nacisnąć przycisk Focus (Ogniskowanie). Użycie joysticka i 
przycisku Focus (Ogniskowanie) umożliwia z kolei precyzyjne dopasowanie parametrów. W 
celu opuszczenia menu, nacisnąć przycisk Iris (Przysłona).

Menu MOTION PARAMETERS (Parametry ruchu)
> 1 - PRESET (Położenia zaprogramowane) >

2 - SPECIAL PRESET PARAM. (Specjalne parametry położenia zaprogramowanego) >
3 - HOME POSITION (Położenie wyjściowe) >
4 - PATROL (Patrol) >
5 - AUTOPAN (Automatyczny obrót) >

8 - MOTIONS RECALL (Przywrócenie ruchu) >

Funkcja Opis

PRESET (Położenie 
zaprogramowane)

Zapisana i zaprogramowana kombinacja położenia obrotu, 
pochylenia i zoomu kamery umożliwia przywołanie 
ustawionego widoku. 

SPECIAL PRESET PARAM. 
(Specjalne parametry położenia 
zaprogramowanego)

Umożliwia zmianę domyślnych wartości wstępnie 
zaprogramowanych prędkości i wymuszenie wprowadzenia 
tych zmian we wszystkich ustawieniach 
zaprogramowanych .

HOME POSITION (Położenie 
wyjściowe)

 

PATROL (Patrol) Umożliwia ręczną zmianę trasy automatycznego przejścia 
między zaprogramowanymi położeniami.

AUTOPAN (Automatyczny 
obrót)

Kamera obraca się w sposób ciągły pomiędzy prawym i 
lewym ograniczeniem.

MOTIONS RECALL 
(Przywrócenie ruchu)

Umożliwia zdefiniowanie działań podejmowanych po 
okresie braku aktywności (przywołanym ruchem może być 
patrolowanie, automatyczny obrót, powrót do pozycji 
wyjściowej itp.).
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Menu PRESET EDIT (Edycja położenia zaprogramowanego)
PRST (Położenie zaprogramowane) PAN (Obrót) : + 0.0
01 TILT (Pochylanie) : + 0.0

ENABLE (Włącz) : NO (NIE)
ZOOM (Powiększenie) : 00000
FOCUS (Ogniskowanie) : 00000
IRIS (Przysłona) : 00000
SPEED (Prędkość) : 040.0
DWELL (Oczekiwanie) : 00001
TXT: PRESET 001 (Komunikat położenia 
zaprogramowanego 001)

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje

PAN (Obrót) Porusza kamerą w płaszczyźnie 
poziomej.

0.0 -180.00° do 
+180.00°

TILT (Pochylanie) Porusza kamerą w płaszczyźnie 
pionowej.

0.0 -40.00° do +90.00°

ENABLE (Włącz) Włącza położenie zaprogramowane. NO (NIE) YES (TAK), NO 
(NIE)

ZOOM 
(Powiększenie)

Zmiana efektywnej ogniskowej w celu 
umożliwienia zmiany pola widzenia w 
obszarze obrazu. Powiększenie 
dzielimy na optyczne, gdzie 
regulowany jest obiektyw, lub 
cyfrowe, gdzie część wybranego 
obszaru jest powiększana 
elektronicznie.

00000 65535

FOCUS 
(Ogniskowanie)

Położenia 00000 65535

IRIS (Przysłona) Położenia 00000 65535

SPEED (Prędkość) Prędkość osiągania położenia, gdy 
położenie zaprogramowane zostanie 
załadowane przez funkcję 
patrolowania (zaprogramowana 
trasa).

040.0 .1 do 100.0°*

DWELL 
(Oczekiwanie)

Czas oczekiwania przy patrolowaniu i 
automatycznym obrocie.

00001 00000 do 01000 s

TXT: PRESET 
(Komunikat 
położenia 
zaprogramowanego) 

Komunikat wyświetlany po 
osiągnięciu położenia 
zaprogramowanego.

Uwaga: *Prędkość obrotu modeli IR jest ograniczona do 40 stopni/s
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Special Preset Parameters (Specjalne parametry położenia zaprogramowanego)
W menu Special Preset Parameters (Specjalne parametry położenia zaprogramowanego) 
można wprowadzić ustawienia parametrów. Zwiększenie wartości domyślnej pozwala 
podnieść prędkość przechodzenia między położeniami zaprogramowanymi lub szybkość 
przeszukiwania.

Tabela 8.5 Special Preset Parameters (Specjalne parametry położenia zaprogramowanego)

Menu specjalnego parametru położenia zaprogramowanego
> 1 - PRESET SPEED REF (Prędkość przechodzenia między położeniami 

zaprogramowanymi)
: 20.0

2 - SCAN SPEED (Prędkość przeszukiwania) : 20.0
3 - TILT SPEED REDUCTION (Redukcja prędkości pochylenia) : 100

6 - PRESET DWELL TIME (Czas oczekiwania między położeniami 
zaprogramowanymi)

:00005

7 - FORCE PRST DW.TIME (Wymuś czas oczekiwania między położeniami 
zaprogramowanymi)

:NO 
(Nie)

8 - FORCE PRST SPEED (Wymuś prędkość przechowywania. między położeniami 
zaprogramowanymi)

:NO 
(Nie)

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje

PRESET SPEED REF. 
(Prędkość 
przechodzenia między 
położeniami 
zaprogramowanymi)

Wartość domyślna dla każdego 
zapisywanego położenia 
zaprogramowanego.

20.0 0.1 do 100.0*

SCAN SPEED (Prędkość 
przeszukiwania)

Prędkość referencyjna stosowana, 
gdy położenie zaprogramowane 
zostanie przywołane przez polecenie 
pokazania ujęcia.

20.0 0.1 do 100.0*

TILT SPEED REDUCTION 
(Redukcja prędkości 
pochylenia)

Współczynnik zmniejszenia prędkości 
pochylenia w stosunku do prędkości 
obrotu.

100.0 0.1 do 100.0

PRESET DWELL TIME 
(Czas oczekiwania 
między położeniami 
zaprogramowanymi)

Wyrażony w sekundach czas 
pozostawania w położeniu 
zaprogramowanym.

00005 00001 do 
01000

FORCE PRST DW.TIME 
(Wymuś czas 
oczekiwania między 
położeniami 
zaprogramowanymi)

Wymusza zastosowanie domyślnego 
czasu oczekiwania we wszystkich 
położeniach zaprogramowanych.

NO (NIE) YES (TAK), NO 
(NIE)
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Home position (Położenie wyjściowe)
Menu Home Position (Położenie wyjściowe) dotyczy jednego z 250 położeń, jakie można 
zaprogramować. Należy zauważyć, że zwykłe polecenie Set Shot (Ustawienie ujęcia) 
umożliwia zapisanie tylko 99 położeń zaprogramowanych. Z tego menu można korzystać w 
odniesieniu do położeń zaprogramowanych od 100 do 250.

Uwaga! Aby przyspieszyć przechodzenie do położeń zaprogramowanych, zwiększyć 
ustawienie prędkości osiągania położenia ponad wartość domyślną.
Uwaga: *Prędkość obrotu modeli IR jest ograniczona do 40 stopni/s

FORCE PRST SPEED 
(Wymuś prędkość 
przechodzenia między 
położeniami 
zaprogramowanymi)

Wymusza zastosowanie domyślnej 
prędkości we wszystkich położeniach 
zaprogramowanych.

NO (NIE) YES (TAK), NO 
(NIE)

Uwaga: *Prędkość obrotu modeli IR jest ograniczona do 40 stopni/s

Menu HOME POSITION (Położenie wyjściowe) 
> 1 - HOME POSITION (Położenie wyjściowe) : 00001

2 - REACHED SPEED (Prędkość osiągnięcia położenia) : 20.0

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje

HOME POSITION 
(Położenie 
wyjściowe)

Położenie zaprogramowane powiązane z 
funkcją pozycji wyjściowej.

00001 00001 do 00250

REACHED SPEED 
(Prędkość 
osiągnięcia 
położenia)

Prędkość, z jaką następuje przejście do 
pozycji wyjściowej po jej załadowaniu.

20.0 .1 do 100.0*

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje
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Patrol (zaprogramowana trasa)
Menu Patrol dotyczy wytyczonej ścieżki przejścia między zaprogramowanymi położeniami. 
Liczba tych położeń może wynosić od dwóch (2) do 250. Przykładowo, dzięki funkcji 
losowania mogą to być różne położenia zaprogramowane, np. położenie 4, następnie 1, potem 
8, a potem 3.

Menu PATROL
> 1 - START POSITION (Położenie początkowe) : 00001

2 - END POSITION (Położenie końcowe) : 00250
3 - FIRST PRST SPEED (Prędkość do pierwszego położenia 
zaprogramowanego)

: 20.0

4 - RANDOM (Losowo) : NO (NIE)

Funkcja Opis Domyślnie Opcje

START POSITION 
(Położenie 
początkowe)

Pierwsze położenie zaprogramowane 
obowiązujące podczas realizacji funkcji 
patrolowania.

00001 00001 do 00250

END POSITION 
(Położenie 
końcowe)

Ostatnie położenie zaprogramowane 
obowiązujące podczas realizacji funkcji 
patrolowania.

00250 00001 do 00250

FIRST PRST SPEED 
(Prędkość do 
pierwszego 
położenia 
zaprogramowanego)

Prędkość, z jaką głowica UPH osiąga 
pierwsze położenie zaprogramowane, 
gdy funkcja patrolowania zostanie 
włączona.
Aby przyspieszyć przechodzenie do 
położeń zaprogramowanych, zwiększyć 
wartość ustawienia FIRST PRST SPEED 
ponad wartość domyślną.

20.0 01 do 100.0°*

RANDOM (Losowo) Włącza realizację funkcji patrolowania 
metodą przechodzenia przez określone 
położenia w porządku losowym. 
Sekwencja losowa jest stale 
przeliczana.

NO (NIE) YES (TAK), NO 
(NIE)

Uwaga: *Prędkość obrotu modeli IR jest ograniczona do 40 stopni/s
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Autopan (Automatyczny obrót)
Menu Autopan (Automatyczny obrót) służy do wskazywania ustawień położeń 
zaprogramowanych.

Menu Motions Recall (Przywrócenie ruchu)
Menu Motions Recall (Przywrócenie ruchu) służy do włączenia kamery po okresie czasu, w 
którym nie używano joysticka. Dostępne opcje to:
– Home (Położenie wyjściowe) – kamera powraca do pozycji wyjściowej
– Autopan (Automatyczny obrót) – włącza się funkcja automatycznego obrotu
– Patrol (Patrol) – włącza się funkcja patrolowania
Okres czasu między końcem korzystania z joysticka a włączeniem jednego z typów ruchu 
opiera się na ustawieniu czasu oczekiwania przed działaniem (w sekundach). Domyślnie jest 
to 50 s.

Menu AUTOPAN (Automatyczny obrót)
> 1 - START POSITION (Położenie początkowe) : 00002

2 - END POSITION (Położenie końcowe) : 00001
3 - REACH SPEED (Prędkość osiągnięcia położenia) : 10.0
4 - FORWARD SPEED (Prędkość do przodu) : 10.0
5 - REVERSE SPEED (Prędkość do tyłu) : 20.0

Funkcja Opis Domyślni
e

Opcje

START POSITION 
(Położenie 
początkowe)

Pierwsze położenie zaprogramowane. 00002 00001 do 
00250

END POSITION 
(Położenie 
końcowe)

Drugie położenie zaprogramowane. 00001 00001 do 
00250

REACH POSITION 
(Położenie 
docelowe)

Docelowe położenie zaprogramowane. 010.0 .1 do 100.0

FORWARD SPEED 
(Prędkość do 
przodu)

Prędkość osiągania pierwszego 
położenia zaprogramowanego, gdy 
zostanie załadowana funkcja 
automatycznego obrotu.

010.0 .1 do 100.0*

REVERSE SPEED 
(Prędkość do tyłu)

Prędkość powrotu od 2-1 (tylko funkcja 
automatycznego obrotu).

020.0 .1 do 100.0*

Uwaga: *Prędkość obrotu modeli IR jest ograniczona do 40 stopni/s

Menu MOTIONS RECALL (Przywrócenie ruchu)
1 - TIME ENABLING (Włączenie czasu) : NO (NIE)
2 - MOTION TYPE (Typ ruchu) : HOME (Położenie wyjściowe)
3 - DWELL BEFORE ACT. (Czas oczekiwania przed 

działaniem)
: 00050
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8.3.4 Wycieraczka-spryskiwacz
W wybranych modelach zintegrowanych głowic uchylno-obrotowych UPH dostępna jest 
opcjonalna wycieraczka, która umożliwia czyszczenie szybki przy użyciu zewnętrznej pompy. 
Dysza rozpylająca służąca do czyszczenia znajduje się poza mechanizmem uchylno-obrotowym 
(patrz rys. Rysunek 8.2). W celu wyczyszczenia należy skierować głowicę UPH szybką w 
kierunku dyszy rozpylającej. Uruchomić pompę płynu czyszczącego, a następnie wycieraczkę. 
Konieczne jest wprowadzenie ustawienia położenia zaprogramowanego zgodnego z 
umiejscowieniem dyszy rozpylającej, które zostanie załadowane po uruchomieniu funkcji 
wycieraczki. 

Illustracja 8.2 Funkcja Wiper-washer (Wycieraczka-spryskiwacz)

Funkcja Opis Domyślnie Opcje

TIME ENABLING 
(Włączenie czasu)

Ustawienie YES (Tak) powoduje 
włączenie funkcji; działanie 
zostanie przeprowadzone po 
upływie czasu nieaktywności.
W przypadku ustawienia 
wartości NO (Nie) po upływie 
czasu braku aktywności nie 
zostanie podjęte żadne działanie.

NO (NIE) YES (TAK), NO (NIE)

MOTION TYPE (Typ 
ruchu)

Włącza typ ruchu, który zostanie 
załadowany.

HOME 
(Położenie 
wyjściowe)

HOME, AUTOPAN, 
PATROL (Powrót do 
położenia 
wyjściowego, 
patrolowanie, 
automatyczny 
obrót)

DWELL BEFORE 
ACT. (Czas 
oczekiwania przed 
działaniem)

Okres czasu, przez jaki joystick 
musi pozostawać nieaktywny, 
aby zostało załadowane 
ustawienie ruchu.

00050 00005 do 01000 s
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Menu WIPER-WASHER (Wycieraczka-spryskiwacz)
> 1 - ENABLED (Włączone) : NO (NIE)

2 - PRESET POSITION (Położenie zaprogramowane) : 00001
3 - RELAYS NR. (Nr przekaźnika) : 00002
4 - PUMP DELAY (Opóźnienie pompy) : 00003
5 - WIPER DURATION (Czas pracy wycieraczki) : 00005
6 - DELAY WIPER OFF (Opóźnienie wyłączenia wycieraczki) : 00002

Funkcja Opis Domyślnie Opcje

ENABLED 
(Włączone)

Włącza funkcję wycieraczki. NO (NIE) YES (TAK), NO 
(NIE)

PRESET POSITION 
(Położenie 
zaprogramowane)

Włącza przejście do położenia 
zaprogramowanego.

00001 00001 do 00250

RELAYS NR. (Nr 
przekaźnika)

Włącza przekaźnik sterujący pompą 
wody.

00002 00001 do 00002

PUMP DELAY 
(Opóźnienie 
pompy)

Opóźnienie między poleceniem 
włączenia pompy a rozpoczęciem ruchu 
wycieraczki.

00003 00001 do 00050

WIPER DURATION 
(Czas pracy 
wycieraczki)

Czas pracy wycieraczki. 00005 00001 do 00050

DELAY WIPER 
(Opóźnienie 
wyłączenia 
wycieraczki) 

Czas pracy wycieraczki bez wody. 00002 00001 do 00050
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8.3.5 Alarms (Alarmy)
Menu Alarms (Alarmy) służy do ustawienia działania i długości trwania alarmu po aktywacji 
alarmu.

Menu MOTION PARAMETERS (Parametry ruchu) Menu ALARM (Alarm)
1 - SPEED (Prędkość) > 1 - ACTION (Działanie): : SCAN 

(Przeszukiwanie)
2 - LIMITS (Limity) 2 - NR. (Numer) : 1
3 - PRESET/PATROL/AUTOPAN (Położenia 
programowane/patrolowanie/automatyczny obrót)

3 - 

4 - WIPER-WASHER (Wycieraczka-spryskiwacz) 4 - SHOW MESSAGE (Pokaż 
komunikat)

: NO (Nie)

" 5 - ALARMS (Alarmy) 5 - DURATION (Czas trwania) : 00000
6 - TXT: Test Alarm 1 (Tekst: alarm testowy 1)

Menu ALARMS (Alarmy) Menu TEST ALARMS (Alarmy testowe)
> 1 - ALARM 1 (Alarm 1) 1 - ALARM 1 (Alarm 1) : OFF (Wył.)

2 - ALARM 2 (Alarm 2) 2 - ALARM 2 (Alarm 2) : OFF (Wył.)
3 - ALARM 3 (Alarm 3) 3 - ALARM 3 (Alarm 3) : OFF (Wył.)
4 - ALARM 4 (Alarm 4) 4 - ALARM 4 (Alarm 4) : OFF (Wył.)

> 5 - ALARMS TEST (Test alarmów)
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Funkcja Opis Domyślnie Opcje

ACTION (Działanie) Określa działanie, które zostanie 
podjęte po aktywacji alarmu.

DISABLE 
(Wyłącz)

DISABLE 
(Wyłącz), SCAN 
(Przeszukiwanie)
, RELAY 
(Przekaźnik), 
AUTOPAN 
(Automatyczny 
obrót), PATROL 
(Patrol), IR FILT 
(Filtr 
podczerwieni)

SHOW MESSAGE 
(Pokaż komunikat)

Włącza wyświetlanie komunikatu 
alarmowego.

NO (NIE) YES (TAK), 
NO (NIE)

DURATION (Czas 
trwania)

Czas wyświetlania komunikatu 
alarmowego w sekundach (0 oznacza 
pełny czas trwania).

00000 00000 do 01000

TXT: Test Alarm 1 
(Tekst: alarm 
testowy 1)

Tekst powiązany z alarmem.

ALARMS TEST 
(Test alarmów) 

Wyświetla stan wejść alarmowych 1, 2, 
3 i 4. Może to być ON (Wł.) lub OFF 
(Wył) (brak możliwości wyboru przez 
użytkownika).
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8.4 Camera/Infrared Parameters (Parametry kamery/urządzeń 
podczerwieni)
W tej sekcji znajdują się opcje modułu obiektywu, maskowania oraz menu parametrów 
podczerwieni.

8.4.1 Parametry modułu obiektywu i maskowanie

MODULE PARAMETERS 
(Parametry modułu)

PARAMETR MODUŁU > 1 - ENABLED ZOOM (Włączony 
zoom)

YES (TAK)

> 1 - ZOOM/FOCUS/IRIS (Zoom, 
ogniskowanie, przysłona)

> * 2 - WINDOW ZOOM (Okno zoomu) 003

2 - AREAS MASKING (Maskowanie) > 3 - ENABLED FOCUS (Włączone 
ogniskowanie)

YES (TAK)

3 - IR PROBE: INT* (Czujnik IR: wewn.) * 4 - WINDOW FOCUS (Okno 
ogniskowania)

003

5 - ENABLED IRIS (Włączona 
przysłona)

YES (TAK)

* 6 - WINDOW IRIS (Okno przysłony) 003

8 - DEFAULT VALUES LOADING (Ładowanie wartości domyślnych)

MENU MASKING MANAGEMENT 
(Zarządzanie maskowaniem)

MENU AREAS MASKING TEXT (Tekst 
maskowania obszarów)

Menu EDIT TEXT 
(Edycja tekstu)

> 1 - MASK TEXT (Tekst maski) > > 1 - MASK. (Maska) 1 > 1 - STRING EDIT 
(Edycja ciągu)

2 - MASK POSITION (Położenie maski) > 2 - MASK. (Maska) 2 -----------------------------
3 - MASK. (Maska) 3 TEST MASK 1 

(Maska próbna 1)
4 - MASK. (Maska) 4 -----------------------------
5 - MASK. (Maska) 5 2 - DELETE 

STRING (Usuń 
ciąg)

6 - MASK. (Maska) 6
7 - MASK. (Maska) 7
8 - MASK. (Maska) 8
TEST MASK 1 (Maska próbna 1)

Menu AREA MASKING (Maskowanie 
obszaru)

> 1 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
2 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
3 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
4 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
5 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
6 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
7 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
8 - AREA 1 (Obszar 1) + 0.00 + 0.00
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„Okna” to wartości progowe służące do określenia, czy osiągnięto uprzednio zapisane 
położenie. Zakres wartości progowych wynosi od 3 do 10 i odnosi się do odczytu napięcia na 
potencjometrach sprzężenia zwrotnego obiektywu. Niższa wartość oznacza niższą tolerancję 
histerezy przy odczycie zapisanych pozycji, zaś wyższa oznacza większy margines odczytu. 
Konfigurację należy oprzeć o parametry stosowanego obiektywu z napędem.

8.4.2 Parametry urządzeń podczerwieni
Funkcja czujnika IR służy do sterowania włączaniem promienników podczerwieni oraz 
przełączaniem kamery z trybu dziennego do nocnego. Dostępne są następujące tryby:
1. OFF (Wył.): wyłączenie wszystkich trybów pracy przeznaczonych do zarządzania 

promiennikami podczerwieni.
2. Internal (Wewnętrzny): do sterowania przełączaniem trybów dziennego i nocnego 

używany jest czujnik fotoelektryczny wbudowany w promienniki podczerwieni.
– Zasilanie promiennika odbywa się zawsze za pośrednictwem wewnętrznego źródła 

zasilania urządzenia HSPS. Wewnętrzny czujnik fotoelektryczny promienników 
podczerwieni działa następująco: 
Dzień: promienniki są wyłączone (OFF), a wyjście przekaźnika HSPS trybów dzień/noc do 
kamery jest rozwarte (OPEN).
Noc: fotokomórka wykrywa niski poziom oświetlenia, promienniki zostają włączone, 
wyjście przekaźnika HSPS trybów dzień/noc zostaje zwarte, a oprogramowanie kamery 
wymusza przejście do trybu nocnego.

3. External (Zewnętrzny): do złącza LNO podłączony jest zewnętrzny czujnik światła 
sterujący przełączaniem trybów dzień/noc.

– Zasilaniem promienników steruje (ON(Wł.)/OFF(Wył.)) wewnętrzne źródło zasilania 
HSPS.

– Sterowanie stanami włączony/wyłączony przez zewnętrzny czujnik fotoelektryczny 
odbywa się następująco: 
Dzień: wyjście przekaźnika czujnika jest rozwarte, HSPS odłącza zasilanie promienników, 
a wyjście przekaźnika HSPS trybów dziennego i nocnego do kamery jest rozwarte.
Noc: fotokomórka wykrywa niski poziom oświetlenia, wyjście przekaźnika czujnika zostaje 
zwarte, HSPS włącza zasilanie promienników, wyjście przekaźnika HSPS trybów dzień/
noc zostaje zwarte, a oprogramowanie kamery wymusza przejście do trybu nocnego. 

8.4.3 Konfiguracja promienników i kamer Dinion
Aby możliwa była praca w dwóch różnych trybach, konieczne jest wprowadzenie 
następujących ustawień dla promienników i kamery Dinion. W tym trybie pracy dostępne są 
dwie dodatkowe opcje wyboru:
1. No Synchronization (Bez synchronizacji) – oba promienniki posiadają wewnętrzną 

fotokomórkę i mają działać niezależnie od siebie. Jest to konfiguracja domyślna. 
2. Synchronization (Z synchronizacją) (opcjonalny kabel P/N UFLED-CL-1M)
– Przy użyciu tego kabla oraz poniższych ustawień można zsynchronizować promienniki 

tak, aby włączały się jednocześnie.
– Kablem należy połączyć styk wyjścia sterowania trybami dzień/noc promiennika nr 1 oraz 

wejście telemetrii promiennika 2 (zgodnie z ilustracją).

TEST MASK 1 (Maska próbna 1)



System szybkiego pozycjonowania  Konfiguracja systemu | pl 63

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.491 | 2.0 | 2010.02

3. Ustawić próg wyzwolenia obydwu promienników (patrz tabela Tabela 8.6). Jest to 
preferowana konfiguracja w przypadku korzystania z czujników wewnętrznych.

Illustracja 8.3 Ustawianie progu wyzwolenia

Tabela 8.6 Ustawianie progu wyzwolenia obydwu promienników

Tryb zewnętrzny: nie jest wymagane użycie kabla do synchronizacji, lecz pokrętła regulacji 
czułości (SENSITIVITY) promienników podczerwieni muszą być w pozycji pełnego obrotu w 
prawo. 

Kamery Dinion należy zaprogramować tak samo, bez względu na zastosowany tryb pracy. 
Kamerę Dinion zaprogramować odpowiednio do zmian w stanie przekaźnika HSPS trybów 
dzień/noc w następujący sposób:
1. Nacisnąć ON-801-ENTER na klawiaturze, aby wyświetlić menu instalacyjne kamery Dinion.
2. Przy użyciu joysticka wybrać I/O (Wejście/wyjście), a następnie nacisnąć przycisk FOCUS 

(Ogniskowanie).
3. Przy użyciu joysticka wybrać menu ALARM (Alarm), a następnie nacisnąć przycisk FOCUS 

(Ogniskowanie).
4. Przesunąć joystick w lewo, aby zmienić ustawienie ACTIVE (Aktywne) na LOW (Niskie).
5. Wybrać opcję ACTION (Działanie) i zmienić ją na MONO.
6. Wybrać opcję EXIT (Wyjście) i nacisnąć przycisk FOCUS (Ogniskowanie).
7. Ponownie wybrać opcję EXIT (Wyjście) i nacisnąć przycisk FOCUS (Ogniskowanie).
8. Ponownie wybrać opcję EXIT (Wyjście) i nacisnąć przycisk FOCUS (Ogniskowanie).

Nr Opis

1 Promiennik 1 – urządzenie posiada konfigurację fabryczną, więc regulacja nie 
powinna być potrzebna. W razie potrzeby dostosować czułość do osiągnięcia 
odpowiedniego momentu włączania w nocy.

2 Promiennik 2 – wyregulować czułość poprzez ustawienie pokrętła w pozycji 
maksymalnego obrotu w prawo. Urządzenie będzie teraz w stanie OFF (Wył.) przy 
rozwartym wejściu telemetrii (promiennik 1 wyłączony) i w stanie ON (Wł.), gdy 
wejście telemetrii będzie zwarte (promiennik 1 włączony).
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8.5 Ładowanie konfiguracji domyślnej

Menu Load Default (Ładuj wartości domyślne) służy do załadowania wartości domyślnych.

Tabela 8.7 Clear All Presets (Usuń wszystkie położenia zaprogramowane)

8.6 Menu Setup Info (Informacje o konfiguracji)
Menu Setup Info (Informacje o konfiguracji) umożliwia sprawdzenie konfiguracji urządzenia 
oraz wersji oprogramowania płyty głowicy UPH.

Menu DEFAULT VALUES (Wartości domyślne)
1 - LOAD DEF. VALUES? (Ładować wartości domyślne?) YES (TAK)
2 - DELETE ALL PRST? (Usunąć wszystkie położenia zaprogramowane?) NO (NIE)
ATTENTION!!! (Uwaga!)
RELOAD ALL SETTINGS EXCEPT FOR PRESETS (Ponowne ładowanie ustawień poza 
położeniami zaprogramowanymi)

Menu DEFAULT VALUES (Wartości domyślne)
1 - LOAD DEF. VALUES? (Ładować wartości domyślne?) NO (NIE)
2 - DELETE ALL PRST? (Usunąć wszystkie położenia zaprogramowane?) YES (TAK)
ATTENTION!!! (Uwaga!)
CLEARS ONLY THE PRESETS (Usuwa tylko poł. zaprogramowane)

Menu SETUP INFO (Informacje o konfiguracji)
NET board (Płyta NET) : MPP board (Płyta MPP)
ver. (wersja) BOSCH xx ver. (wersja) BOSCH xx
mm/dd/yy (mm/dd/rr) mm/dd/yy (mm/dd/rr)
HD r.x HD r.x

Protokół : BOSCH
Baudrate (Prędkość transmisji) : 38400
Address (Adres) : 00001
Enabled RS485 (Włączono RS485) : TX-RX

FWInt xx FWCam: xx
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9 Lista poleceń klawiaturowych – Bosch
Instalacja i konfiguracja
Otworzyć menu ekranowe konfiguracji: AUX ON - 200 - Enter

Menu główne kamer DinionXF dostępne po wybraniu: AUX ON - 46 - Enter

Menu instalacyjne kamer DinionXF dostępne po wybraniu: AUX ON - 801 - Enter
Reset odbiornika/pozycja wyjściowa: AUX ON - 911 - Enter
Powtórna kalibracja odsadzenia odbiornika: AUX ON - 204 - Enter

Połączenia dodatkowe
Aktywacja przekaźnika nr 2: AUX ON - 65 - Enter
Wyłączenie przekaźnika nr 2: AUX OFF - 65 - Enter
Uruchomienie wycieraczki: AUX ON - 202 - Enter
Zatrzymanie wycieraczki: AUX OFF - 202 - Enter
Uruchomienie spryskiwacza: AUX ON - 201 - Enter

Położenia zaprogramowane
Zapamiętanie pozycji położenia zaprogramowanego: Set Shot (Ustaw ujęcie) - n - Enter (n = 
01 - 99, co daje 99 poł. zaprogramowanych)
Przejście do pozycji położenia zaprogramowanego: Show Shot (Pokaż ujęcie) - n - Enter (n = 
01 - 99, co daje 99 poł. zaprogramowanych)
Wymazanie położenia zaprogramowanego: Show Shot (Pokaż ujęcie) - 9n - Enter (n = 01 - 99, 
przykładowo w celu wymazania poł. zaprogramowanego nr 31 nacisnąć kolejno Show Shot 
(Pokaż ujęcie) - 931 - Enter)
Rozpoczęcie standardowego zaprogramowanego patrolu: AUX ON - 8 - Enter
Zakończenie standardowego zaprogramowanego patrolu: AUX OFF - 8 - Enter
Ponowna kalibracja położeń zaprogramowanych: AUX ON - 204 - Enter

Autopan (Automatyczny obrót) (wymaga ustawienia limitów obrotu w prawo i lewo w menu 
Motion Parameters (Parametry ruchu))
Rozpoczęcie automatycznego obrotu: AUX ON - 1 - Enter
Zakończenie automatycznego obrotu: AUX OFF - 1 - Enter

9.1 Lista poleceń klawiaturowych - Pelco
Instalacja i konfiguracja
Otwarcie menu ekranowego konfiguracji: 95 - PRESET (Poł. zaprogramowane) (nacisnąć i 
przytrzymać przez 2 s)

Włączenie menu głównego kamery DinionXF: 85 - PRESET (Poł. zaprogramowane)

Włączenie menu instalacyjnego kamery DinionXF: 83 - PRESET (Poł. zaprogramowane)
Reset/pozycja wyjściowa odbiornika: 94 - PRESET (Poł. zaprogramowane)
Powtórna kalibracja odsadzenia odbiornika: 84 - PRESET (Poł. zaprogramowane)

Połączenia dodatkowe
Włączenie przekaźnika nr 2: AUX - 3 - ON
Wyłączenie przekaźnika nr 2: AUX - 3 - OFF
Uruchomienie wycieraczki: AUX - 1 - ON
Zatrzymanie wycieraczki: AUX - 1 - OFF
Uruchomienie spryskiwacza: AUX - 2 - ON
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Położenia zaprogramowane
Zapamiętanie pozycji położenia zaprogramowanego: n - PRESET (Położenie zaprogramowane) 
>2 sekundy (n = 01 - 99, co daje 99 położeń zaprogramowanych)
Przejście do pozycji położenia zaprogramowanego: n - PRESET (Położenie zaprogramowane) 
(n = 01 - 99, co daje 99 położeń zaprogramowanych)
Wymazanie położenia zaprogramowanego: niedostępne
Ponowna kalibracja położeń zaprogramowanych: 84 - PRESET (Położenie zaprogramowane)

Autopan (Automatyczny obrót) (wymaga ustawienia limitów obrotu w prawo i lewo w menu 
Motion Parameters (Parametry ruchu))
Rozpoczęcie automatycznego obrotu: 99 - PRESET (Położenie zaprogramowane)
Zakończenie automatycznego obrotu: 96 - PRESET (Położenie zaprogramowane)

9.2 Zmiana ustawień
Aby zmienić ustawienia, wykonać następujące czynności:
1. AUX ON - 200 - Enter w celu włączenia menu ekranowego z użyciem protokołu Bosch 

(połączenie Bilinx lub Biphase); dla protokołu Pelco (połączenie RS485-2) używa się 95 -
PRESET.

2. Ustawić kursor na parametrze, który ma być zmieniony.
3. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk Focus (Ogniskowanie). Pole zacznie migać, 

wskazując, że jest w trybie zmiany. Użycie joysticka (przesunięcie w górę i w dół) ukazuje 
inne możliwości wyboru.

4. Po odnalezieniu żądanej opcji nacisnąć przycisk potwierdzenia (Focus) (Ogniskowanie). 
Parametr przestanie migać.

5. Aby cofnąć się o jedno menu, nacisnąć przycisk przysłony (Iris). Naciskać go aż do 
wyjścia z menu ekranowego.

9.3 Zmiana pól numerycznych
Aby zmienić pole numeryczne, wykonać następujące czynności:
1. Przy użyciu joysticka przewinąć do parametru, który ma być edytowany.
2. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk Focus (Ogniskowanie). Kursor zacznie migać na 

znaku, który ma być zmieniony, sygnalizując tryb edycji.
– U dołu ekranu widoczne są maksymalne i minimalne dozwolone wartości. W 

przypadku próby wstawienia wartości spoza tego zakresu pole zastąpi ją 
odpowiednio minimalną lub maksymalną dozwoloną wartością.

– Użycie joysticka (przesunięcie w górę i w dół) ukazuje inne możliwości wyboru. Jeśli 
w jednym wierszu jest więcej niż jedno pole, konieczne jest wybranie właściwego 
pola przy użyciu ruchu joysticka w lewo lub w prawo. 

3. Po dokonaniu zmiany nacisnąć przycisk potwierdzenia (Focus) (Ogniskowanie).
– W edytowanym polu numerycznym zacznie migać pierwsza cyfra, a w ostatnim 

wierszu wyświetlacza ukaże się akceptowany zakres wartości danego pola.
– W obrębie pola można poruszać się (w lewo i w prawo) i zmieniać znak lub wartość 

numeryczną (góra i dół).
4. Aby cofnąć się o jedno menu, nacisnąć przycisk przysłony (Iris). Naciskać go aż do 

wyjścia z menu ekranowego.
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10 Konserwacja
Głowice UPH z mechanizmem uchylno-obrotowym nie wymagają szczególnych zabiegów 
konserwacyjnych.

10.1 Czyszczenie
Urządzenie należy czyścić neutralnym detergentem i miękką ściereczką. 

10.2 Wymiana bezpieczników
Na płycie połączeniowej znajdują się dwa (2) zainstalowane fabrycznie bezpieczniki. Ich 
parametry zależą od napięcia zasilacza i zostały opisane w tabeli poniżej.

Illustracja 10.1 Bezpieczniki na płycie połączeniowej

Modele standardowe: parametry bezpieczników na wypadek wymiany (informacja nr 1)
Lokalizację bezpieczników można sprawdzić powyżej na rys. Rysunek 10.1, pozycja 1.

Modele z obsługą podczerwieni: parametry bezpieczników na wypadek wymiany 
(informacja nr 2)
Lokalizację bezpieczników można sprawdzić powyżej na rys. Rysunek 10.1, pozycja 2.

Napięcie Bezpiecznik F1 Bezpiecznik F2

24 VAC 50/60 Hz T 4 A L 250 V T 6.3 A H 250 V

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

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

Napięcie Bezpiecznik F1 Bezpiecznik F2

24 VAC 50/60 Hz T 4 A L 250 V T 8 A H 250 V
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11 Rozwiązywanie problemów
Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie jest wyłączone i 
nie wykazuje śladów 
aktywności.

Błędne połączenia, 
przepalony 
bezpiecznik.

Sprawdzić prawidłowość wszystkich 
połączeń, sprawdzić bezpieczniki 
oraz, w przypadku uszkodzenia, 
wymienić je, stosując się do wartości 
widocznych w tabeli.
Uwaga: w przypadku częstego 
przepalania się bezpieczników 
skontaktować się z autoryzowanym 
punktem serwisowym.

Na ekranie brak obrazu; 
widoczne jest tylko 
niebieskie tło i komunikat 
NO VIDEO SIGNAL!!! (Brak 
sygnału wizyjnego!)

Nieprawidłowe 
okablowanie kamery 
lub modułu, awaria 
kamery.

Upewnić się, że wszystkie połączenia 
są prawidłowe dla danego modelu 
kamery i obiektywu z napędem. 

Dokładność położeń 
zaprogramowanych jest 
mniejsza niż podczas 
instalacji.

Wiatr, drgania i inne 
czynniki zewnętrzne.

Polecenie AUX On - 204 - Enter 
umożliwia ponowną kalibrację położeń 
zaprogramowanych. Jego wykonanie 
zajmuje 30-45 s.

Przy pewnych parametrach 
zoomu obudowa i osłona 
przeciwsłoneczna mogą 
zakłócać obraz (tylko 
wersje z obiektywami z 
napędem).

Kamera jest 
nadmiernie cofnięta za 
szybkę.

Dopasować położenie kamery, 
przesuwając ją aż do odnalezienia 
właściwej pozycji.

Na ekranie pojawia się 
licznik odmrażania i nie ma 
kontroli nad urządzeniem.

Jest zbyt zimno, aby 
można było 
bezpiecznie korzystać 
z głowicy UPH.

Odczekać na zakończenie procedury 
odmrażania (30-105 minut).

Transfer danych zatrzymuje 
się.

Skok/wahanie 
napięcia lub fałszywy 
szum na linii wizyjnej/
linii danych.

Zresetować zasilanie głowicy UPH, co 
spowoduje powrót urządzenia do 
normalnego stanu. Pewne zmiany w 
obrębie menu ekranowego OSD mogą 
jednak zostać utracone i może 
zaistnieć konieczność ich ponownego 
wprowadzenia.
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Uwaga! Czynniki środowiskowe, takie jak wiatr i wibracje, mogą z czasem powodować 
odchylenie położeń zaprogramowanych od ich pozycji podczas instalacji. W celu skorygowania 
tego użyć polecenia AUX ON - 204 - Enter. Wykonanie tego procesu zajmuje 30–45 sekund. W 
tym czasie użytkownik jest pozbawiony możliwości sterowania. Gdy proces dobiegnie końca i 
wpływ czynników zewnętrznych zostanie skompensowany, użytkownik odzyskuje pełną 
kontrolę.

11.1 Niskie i wysokie temperatury
Włączanie systemów z linii UPH odbywa się po prostu poprzez podłączenie zasilacza, a w celu 
ich wyłączenia należy odłączyć zasilacz. Gdy głowica UPH zostanie połączona do zasilania przy 
temperaturze otoczenia poniżej 0°C, urządzenie sprawdzi własne podzespoły, aby stwierdzić, 
czy są wystarczająco rozgrzane, żeby móc podjąć pracę bez ryzyka uszkodzenia. Jeśli 
temperatura tych podzespołów będzie za niska, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat 
ostrzegawczy, głowica UPH automatycznie przejdzie w tryb odmrażania. W trybie odmrażania 
zasilanie głowicy UPH jest włączone w celu podniesienia jej temperatury wewnętrznej. Na 
ekranie wyświetlany jest licznik, który odlicza czas pozostały do zakończenia procedury 
odmrażania.

Na monitorze zawsze 
widoczna jest wersja 
oprogramowania 
układowego wraz z 
komunikatem Dip-switch 
upgrade ON 
(Mikroprzełącznik 
uaktualnień w poz. Wł.)

Mikroprzełącznik 
programowania w 
pozycji włączonej 
(położenie do góry).

Wyłączyć funkcje obrotu i pochylenia, 
wyłączyć (położenie w dole) 
mikroprzełącznik „PROGRAM.” 
(Programowanie) (mikroprzełącznik nr 
1 w sekcji Do użytku producenta), a 
następnie ponownie włączyć 
urządzenie

Brak obrazu wideo. Przewody mogą być 
niepoprawnie 
zainstalowane.

Ustawienie wejścia 
monitora może być 
nieprawidłowe.

Silnik może działać 
nieprawidłowo.

Ponownie sprawdzić wszystkie żyły i 
kable, aby mieć pewność, że są 
odpowiednio zabezpieczone.

Upewnić się, że na monitorze są 
wyświetlane prawidłowe ustawienia 
wejścia.

Odłączyć, a następnie ponownie 
podłączyć zasilanie urządzenia i 
zaczekać na ukończenie przez nie fazy 
naprowadzania.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Rozwiązanie

UWAGA! 
Odmrażanie może zająć od 30 do 105 minut. Po tym czasie urządzenie jest gotowe do pracy, o 
ile uda się osiągnąć bezpieczną temperaturę roboczą. W przeciwnym wypadku jest zbyt zimno, 
aby głowica UPH mogła bezpiecznie pracować i urządzenie pozostaje wyłączone.
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11.2 Wymiary i zakres ruchu

UWAGA! 
Negatywny wpływ na obraz z kamery mogą także mieć wysokie temperatury. Jeśli temperatura 
otoczenia (powietrza na zewnątrz) przekroczy 40 stopni Celsjusza, system HSPS będzie 
działać, jednak w sygnale wizyjnym mogą pojawić się pewne nietypowe zjawiska. Są to skazy 
mające formę bardzo drobnych, białych kropek na obrazie. Zazwyczaj można je dostrzec tylko 
w porze zmierzchu i kilka godzin później, gdy całkowity poziom jasności sceny spada, a 
nagrzana od słońca obudowa urządzenia nie zdążyła jeszcze całkowicie ostygnąć.
Długotrwałe wystawianie systemu HSPS na nadmierne temperatury powietrza na zewnątrz 
będzie mieć wpływ na jego długoterminową niezawodność, skazy na obrazie staną się bardzie 
poważne, a w sygnale wizyjnym może się pojawić szum stały (FPN).

Rozwiązanie: za pośrednictwem połączenia Bilinx zmienić w kamerze ustawienie funkcji 
SensUp na OFF (Wył.). Zmniejszy to liczbę skaz obrazu i ich natężenie.

258 (10.16)
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Illustracja 11.1 Wymiary i zakres ruchu

90º

-40º

514 (20.24)

73
(2.87)

72
4 

(2
8.

50
)

37
4 

(1
4.

72
)

R350(13.78)

R385 (15.16)



System szybkiego pozycjonowania  Dodatek A: Informacje ogólne na temat okablowania | pl 73

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.491 | 2.0 | 2010.02

12 Dodatek A: Informacje ogólne na temat okablowania
Standard

Lp. Opis

F1 Doprowadzenie 1, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza

F2 Doprowadzenie 2, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza

AL1 Wejście alarmowe 1, wyzwalane przez napięcie DC z zewnętrznego źródła

AL2 Wejście alarmowe 2, wyzwalane przez napięcie DC z zewnętrznego źródła

AL3 Wejście alarmowe 3, wyzwalane przez napięcie DC z zewnętrznego źródła

AL4 Wejście alarmowe 4, wyzwalane przez napięcie DC z zewnętrznego źródła

Com Wspólne uziemienie alarmów

O1 Wyjście 1, normalnie otwarte, beznapięciowy styk wyjścia przekaźnikowego

C1 Wspólny styk 1, dla wyjścia 1

O2 Wyjście 2, normalnie otwarte, beznapięciowy styk wyjścia przekaźnikowego

C2 Wspólny styk 2, dla wyjścia 2

GND Uziemienie sygnału wizyjnego, oplot kabla koncentrycznego

WIDEO „Wyjście wizyjne, środkowa żyła kabla koncentrycznego (protokół BILINX)”

RS-485-1 Niewykorzystane

A Niewykorzystane

B Niewykorzystane

RS-485-2 Protokół Pelco D, 2400 b/s, 8, N, 1

A Dane (podłączyć do wyjścia TX - sterownika Pelco)

B Dane (podłączyć do wyjścia TX + sterownika Pelco)

B+ Biphase + (protokół OSRD)

B- Biphase - (protokół OSRD)

IR

Lp. Opis

F1 Doprowadzenie 1, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza

F2 Doprowadzenie 2, 24 VAC dla opcjonalnego spryskiwacza

AL1 Wejście alarmowe 1, wyzwalane przez napięcie DC z zewnętrznego źródła

AL2 Wejście alarmowe 2, wyzwalane przez napięcie DC z zewnętrznego źródła

LNO Zewnętrzny czujnik IR, styk normalnie otwarty

AGND Wspólne uziemienie alarmów i zewnętrzny czujnik IR

O1 Wyjście 1, normalnie otwarte, beznapięciowy styk wyjścia przekaźnikowego

C1 Wspólny styk 1, dla wyjścia 1

GND Uziemienie sygnału wizyjnego, oplot kabla koncentrycznego

WIDEO „Wyjście wizyjne, środkowa żyła kabla koncentrycznego (protokół BILINX)”

RS-485-1 Niewykorzystane

A Niewykorzystane

B Niewykorzystane

RS-485-2 Protokół Pelco D, 2400 b/s, 8, N, 1

A Dane (podłączyć do wyjścia TX - sterownika Pelco)

B Dane (podłączyć do wyjścia TX + sterownika Pelco)
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B+ Biphase + (protokół OSRD)

B- Biphase - (protokół OSRD)

IR

Lp. Opis
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13 Dodatek B: Podłączanie pompy

Illustracja 13.1 Złącze J7 na płytce połączeniowej urządzenia uchylno-obrotowego. Funkcja dostępna we 
wszystkich modelach.

13.1 Podłączanie układu spryskiwacza w urządzeniu HAC-WAS05-20
Połączenia opisano w instrukcji instalacji produktu.

OSTRZEZENIE! 
Przedstawione poniżej połączenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez 
pracowników dysponujących odpowiednimi umiejętnościami i ściśle przestrzegających 
wszelkich instrukcji w zakresie okablowania i zasilania. Zlekceważenie tego zalecenia może 
spowodować poważne zagrożenie dla operatora i spowoduje unieważnienie gwarancji.

Nr Opis

1 Styk włączania pompy. O1 - C1: Styk wyjścia beznapięciowego do uruchamiania 
pompy wody (maks. 50 VDC/30 VAC, 1 A).
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