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1 Turvallisuus

1.1 Turvallisuushuomautuksia

VAARA! 
Suuri vaara: Tämä symboli tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta 
laitteen sisällä (esimerkiksi vaarallinen jännite).
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa sähköiskun, vakavia 
vammoja tai jopa kuolemanvaaran.

VAROITUS! 
Keskisuuri vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista 
tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa lieviä ruumiinvammoja.

VAROITUS! 
Pieni vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai 
vahingoittaa laitetta.
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1.2 Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue ja säilytä kaikki turvallisuusohjeet. Noudata ohjeita 
huolellisesti. Huomioi kaikki laitteessa ja käyttöohjeissa olevat 
varoitukset ennen laitteen käyttöä.
1. Puhdistaminen - Tavallisesti puhdistukseen riittää kuiva 

kangasliina, mutta voit käyttää myös kosteaa 
nukkaamatonta liinaa tai säämiskäliinaa. Älä käytä 
puhdistusnesteitä tai aerosoleja.

2. Lämmönlähteet - Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, 
kuten lämpöpattereiden, liesien tai muiden lämpöä 
tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), 
lähettyville.

3. Vesi - Laitteen päälle ei saa läikyttää mitään.
4. Ukkonen - Suojaa laite salamoilta ja ylijännitteiltä.
5. Ohjaimien säätö - Säädä vain käyttöohjeissa määritettyjä 

ohjaimia. Muiden ohjainten virheelliset säädöt voivat 
vahingoittaa laitetta.

6. Virtalähteet - Käytä laitetta vain merkinnän osoittaman 
virtalähdetyypin kanssa.

7. Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse, ellet kuulu 
valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Anna valtuutetun 
huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista.

8. Varaosat - Käytä vain valmistajan määrittämiä varaosia.
9. Asennus - Asennus on suoritettava valmistajan ohjeiden ja 

sähkölaitteiden turvallisuutta koskevien paikallisten 
määräysten mukaisesti.

10. Kiinnitystarvikkeet ja muokkaukset - Käytä vain 
valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita ja 
lisävarusteita. Kaikki laitteistoon tehdyt muutokset, joita 
Bosch ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä takuun tai 
valtuudet käyttää laitteistoa.
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1.3 FCC- ja ICES-yhteensopivuus
FCC- JA ICES-TIEDOT
Tämä laite on testattu, ja se on todettu liittovaltion 
tietoliikennekomission (FCC) säädösten osan 15 luokan B 
digitaalilaitteille asetettujen määräysten mukaiseksi. 
Määräysten tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja 
häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Laite tuottaa, käyttää ja 
voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä 
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksissä. 
Takeita siitä, ettei jossakin asennuksessa esiintyisi häiriöitä, ei 
kuitenkaan ole. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisiolähetyksiin ja asia voidaan todeta katkaisemalla 
laitteesta virta ja kytkemällä se uudestaan, käyttäjän kannattaa 
kokeilla jotain seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai asenna se 

uuteen paikkaan.
– Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
– Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin 

pistorasioihin.
– Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- tai 

TV-asentajalta.

Tämä laite on yhteensopiva liittovaltion viestintäkomission 
(FCC) säädösten 15. osan kanssa. Käyttöä säätelevät seuraavat 
kaksi ehtoa:
1. laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
2. laitteen on hyväksyttävä vastaanotetut häiriöt, myös 

häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tahalliset tai tahattomat muutokset, joita yhteensopivuudesta 
vastuussa oleva taho ei ole erikseen hyväksynyt, ovat kiellettyjä. 
Muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeudet käyttää 
laitteistoa. Käyttäjän on tarvittaessa kysyttävä neuvoa 
jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- tai TV-asentajalta.
Käyttäjä voi saada lisäapua FCC:n tekemästä oppaasta How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Kuinka 
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tunnistaa ja ratkaista radio- ja TV-häiriöongelmia). Opas on 
tilattavissa osoitteesta U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, USA (viitenumero 004-000-00345-4).

1.4 UL-sertifikaatti
Vastuuvapauslauseke
Underwriter Laboratories Inc. (UL) ei ole testannut tämän 
tuotteen turva- tai signaaliominaisuuksien suorituskykyä tai 
luotettavuutta. UL on testannut ainoastaan tulipalo-, sähköisku- 
ja tapaturmavaarat kameravalvontalaitteiden 
turvallisuusstandardien Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044 mukaisesti. UL-sertifikaatti ei 
kata tämän tuotteen turva- ja signaaliominaisuuksien 
suorituskykyä tai luotettavuutta.
UL EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TAI SERTIFIKAATTEJA, JOTKA 
LIITTYVÄT TÄMÄN TUOTTEEN TURVA- JA 
SIGNAALITOIMINTOJEN SUORITUSKYKYYN TAI 
LUOTETTAVUUTEEN.

1.5 Boschin ilmoitukset

Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Bosch Security 
Systems -jälleenmyyjään tai käy osoitteessa 
www.boschsecurity.com

Hävittäminen - Bosch-tuote on suunniteltu ja valmistettu 
laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voi kierrättää ja 
käyttää uudelleen. Tämä symboli osoittaa, että käyttöikänsä 
loppuun tulleet elektroniset ja sähkölaitteet täytyy kerätä ja 
hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä. Elektronisille ja 
sähkölaitteille on yleensä erilliset keräysjärjestelmät. Hävitä 
laitteet asianmukaisessa kierrätyslaitoksessa (direktiivi 2002/
96/EY).
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1.6 Tekijänoikeudet
The firmware 4.1 uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-
Normal--24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-
Helvetica-Bold-R-Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under 
the following copyright:
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this 
software and its documentation for any purpose and without 
fee is hereby granted, provided that the above copyright 
notices appear in all copies and that both those copyright 
notices and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the names of Adobe Systems and 
Digital Equipment Corporation not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission.

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.



10 fi | Johdanto 200-sarjan MicroDome-kamerat

AR18-10-B012 | v1.55 | 2012.07 Asennusopas Bosch Security Systems

2 Johdanto

2.1 Ominaisuudet
MicroDome-kamera on käyttövalmis, täydellinen 
verkkovideovalvontajärjestelmä, joka on asennettu kompaktin 
kameran sisään. Kamera tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun 
moniin eri käyttösovelluksiin. H.264-pakkaustekniikan ansiosta 
saat tarkkoja kuvia ja säästät kaistanleveyttä sekä tallennustilaa. 
Kameraa on helppo käyttää erillisenä 
videovalvontajärjestelmänä: se toimii ilman lisälaitteita ja se on 
helppo integroida Boschin DVR 700 -sarjan tallentimiin. 
Toiminnot:
– MicroSD/SDHC/SDXC-korttipaikkaan voi tallentaa 

paikallisesti jopa 2 Tt
– Kolme taajuutta: kaksi H.264-virtaa ja yksi M-JPEG-virta
– Progressiivinen skannaus tuottaa terävät kuvat liikkuvista 

kohteista
– Sisäänrakennettu mikrofoni (vain NDC-274-P)
– Liike- ja äänitunnistus sekä väärinkäytön tunnistus 
– Kamera on ONVIF-standardin mukainen, mikä takaa 

yhteensopivuuden kolmansien osapuolten laitteiden 
kanssa

– Power over Ethernet (IEEE 802.3af -yhteensopiva)
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2.2 Pakkauksen purkaminen
Pura pakkaus huolellisesti ja käsittele laitteita varoen. 
Pakkauksen sisältö:
– IP-kamera ja objektiivi
– Asennustarra
– Pika-asennusopas
– Torx-ruuvitaltta kameran suojusta varten
– Asennuslevy

– Bosch Video Client
– Käyttöoppaat
– Työkalut

Jos laite on vahingoittunut lähetyksen aikana, pakkaa se 
alkuperäiseen pakkaukseen ja ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen 
tai tavarantoimittajaan.

VAROITUS! 
Asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen 
saanut huoltohenkilö kansallisten tai paikallisten 
sähkölaitteiden turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

VAROITUS! 
Kameramoduuli on herkkä laite, jota on käsiteltävä varoen.
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3 Asennus

3.1 Purkaminen
Kamera/koteloyksikkö koostuu seuraavista osista:

Pura yksikkö seuraavasti:
1. Löysää kupolikehyksen kolme varkaussuojattua ruuvia 

käyttämällä mukana toimitetun ruuvitaltan erikoiskärkeä 
(ruuvit jäävät paikoilleen).

2. Irrota kupu alustasta.

Dome

Kameramoduuli ja kiinnitysalusta

x3
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3.2 Muistikortti

Kuva 3.1 Muistikortti

1. Avaa kamera. 
2. Liu'uta microSD-kortti korttipaikkaan. 
Kamera tukee useimpia microSD/SDHC/SDXC-kortteja. 

Huomautus:
Käytä nopeita, vähintään luokan 6 SD-kortteja (mitä suurempi 
luku-/tallennusnopeus, sitä parempi).

3.3 Kuivausaine erikoisolosuhteiden 
kameroille

Kuva 3.2 Kuivausaine PT- ja PM-kameroille.

1. Irrota kuivausainepakkauksen takaosa. 
2. Kiinnitä pakkaus kameran suojuksen sisään kuvan 

osoittamalla tavalla.
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3.4 Verkkoliitäntä (ja virtaliitäntä)

Kuva 3.3 Verkkoliitäntä

– Kytke kamera 10/100 Base-T-verkkoon.
– Käytä suojattua UTP-luokan 5e kaapelia, jossa on RJ45-

liittimet (PM-kamerassa M12-liitin).
– Kameraan voidaan syöttää virtaa Power-over-Ethernet 

(IEEE 802.3af) -standardin mukaisella Ethernet-kaapelilla.

RJ45

Ethernet (PoE)

M12

Ethernet (PoE)



200-sarjan MicroDome-kamerat Asennus | fi 15

Bosch Security Systems Asennusopas AR18-10-B012 | v1.55 | 2012.07

3.5 Virtaliitäntä
Kamera voi saada virtaa sekä DC 12 / 24 V -virtalähteestä että 
Ethernet-liitännästä samanaikaisesti. (Virtalähteen vaihtaminen 
saattaa käynnistää kameran uudelleen.)

3.5.1 Tasavirtaliitäntä
(Ei mallissa NDC-274-PM.)

Kuva 3.4 Tasavirtaliitäntä

1. Liitä pistorasiaan sopiva pistoke virtalähteeseen.
2. Aseta virtalähteeseen liitetty virtaliitin kameran DC 12 /

24 V-liitäntään.
3. Liitä virtalähde 230 VAC:n tai 120 VAC:n pistorasiaan.

Huomautus:
Virtalähde ei sisälly pakkaukseen.

5 mm 
(0.2 in)

12 VDC
24 VDC

22AWG
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3.6 Kiinnitys

Kuva 3.5 Kameran asentaminen

Kameran kiinnittäminen seinään tai kattoon:
1. Kiinnitä mukana toimitettu asennustarra haluttuun pintaan, 

jotta asentaminen oikeaan kohtaan onnistuu paremmin. 
2. Poraa kaksi halkaisijaltaan 6 mm:n reikää.
3. Aseta mukana toimitetut tulpat reikiin.
4. Kiinnitä kamera ja perusyksikkö tukevasti kahdella mukana 

toimitetulla M3-ruuvilla. 

M3 (Ø2.5 mm)

Ø6 mm

x2

x2

Outer 6.0mm 2 Holes
(FOR PLASTIC ANCHOR)

CABLE

Inner 2.5mm 2 Holes
(M3 TYPE SCREW)

FRONT

0~

90°

180°

270°

CUT LINECAMERA
OUTLINE

VAROITUS! 
Älä kohdista kameraa/objektiivia suoraan auringonpaisteeseen, 
sillä se voi vahingoittaa kennoja.
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3.7 Kameran asentaminen
Voit helpottaa kameran asentamista liittämällä monitorin 
2,5 mm:n pienoisliitinpistokkeeseen S1460-monitorikaapelilla, 
jonka voi tilata erikseen. Tämä monitorin liitinpistoke ja sen 
tuottama komposiittivideosignaali (NTSC) on tarkoitettu vain 
asennuskäyttöön.

S1460 Monitor Cable
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3.7.1 Kameran kohdistaminen
Kameramoduulin kohdistusta voi säätää kahdessa suunnassa. 
Kun kameran kohdistusta säädetään, varmista, että monitorin 
kuva on vaakasuorassa. 

Aseta kamera haluttuun asentoon seuraavasti:
1. Säädä kameran suuntaa vaakatasossa (panorointi) 

kiertämällä kameramoduulia alustalla. Älä kierrä yli 350 
astetta.

2. Säädä kameran asentoa kiertämällä pystysuunnassa 
(kallistus). Älä kierrä yli 55 astetta. 

VAROITUS! 
Kuvakennot ovat herkkiä, ja niitä on käsiteltävä erityisen 
huolellisesti, jotta ne kestäisivät kauan hyvässä kunnossa. Älä 
anna suoran auringonvalon tai kirkkaiden kohdevalojen osua 
kameraan sen ollessa toimintatilassa tai poissa käytöstä. Vältä 
kirkkaiden valojen tuomista kameran kuva-alaan.
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3.8 Kameran oletusasetusten palauttaminen 
Jos kameraa ei voi liittää muuttuneen IP-osoitteen vuoksi, 
palauta oletusasetus pitämällä palautuspainiketta painettuna 
(noin 7 sekuntia). Oletusarvoinen IP-osoite on 192.168.0.1

Kuva 3.6 Palautuspainike

3.9 Yksikön sulkeminen
Kun kameran kohdistus on asetettu ja kaikki säädöt on tehty, 
sulje yksikkö.
1. Irrota monitorikaapeli liitinpistokkeesta. 
2. Puhdista tarvittaessa kuvun sisäpuoli pehmeällä liinalla.
3. Aseta kupu alustan päälle ja kohdista samalla kaksi 

reunallista ruuvipidikettä ruuvi-istukan vieressä oleviin 
aukkoihin.

4. Kiristä kolme varkaussuojattua ruuvia mukana toimitetulla 
ruuvitaltan erikoiskärjellä.
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4 Selainyhteys
Microsoft Internet Explorer -selaimella varustettua tietokonetta 
voidaan käyttää reaaliaikaisen kuvan vastaanottamiseen 
kamerasta, kameroiden ohjaamiseen ja tallennettujen jaksojen 
toistamiseen. Kamera määritetään verkon kautta selaimella. 

Huomautus:
Kamera voidaan määrittää myös mukana toimitetun Bosch 
Video Client -ohjelmiston tai Bosch Video Management System -
videonhallintajärjestelmän avulla.

4.1 Suojattu verkko
Jos verkon käyttöoikeuksien hallintaan käytetään RADIUS-
palvelinta (802.1x-todennus), kamera on määritettävä ensin. 
Määritä kamera Radius-verkkoon liittämällä se suoraan 
tietokoneeseen ristiinkytketyllä verkkokaapelilla, ja määritä 
parametrit Identity (Tunnus) ja Password (Salasana). Vasta 
näiden määrittämisen jälkeen voit muodostaa yhteyden 
kameraan verkon kautta.
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5 Vianmääritys

5.1 Ongelmien ratkaiseminen
Seuraava taulukko auttaa sinua toimintahäiriöiden syiden 
tunnistamisessa ja korjaamisessa.

Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Ratkaisu

Ei kuvien siirtoa 
etäsijaintiin.

Kaapeleita ei ole kytketty 
oikein.

Tarkista kaikki kaapelit, 
liittimet, koskettimet ja 
liitännät.

Yhteyttä ei ole 
muodostettu, kuvia 
ei siirretä.

Yksikön määritys. Tarkista kaikki 
määritysparametrit.

Virheellinen asennus. Tarkista kaikki kaapelit, 
liittimet, koskettimet ja 
liitännät.
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5.2 Asiakaspalvelu
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys tavarantoimittajaan, 
järjestelmäintegraattoriin tai suoraan Bosch Security Systems -
asiakaspalveluun.

Asennustoiminto tallentaa muistiin kaikki laitteen tiedot, joten 
ne voi tarkistaa takuuta tai korjausta varten. Laiteohjelmiston 
versionumero ja muut tilatiedot tulevat näkyviin käynnistyksen 
yhteydessä, ja ne näkyvät myös Service (Huolto) -valikossa. Lue 
nämä ja kameran tarran tiedot ennen kuin otat yhteyttä 
asiakaspalveluun.
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6 Ylläpito

6.1 Korjaukset

6.1.1 Kuljettaminen ja hävittäminen
Kameran mukana on aina toimitettava tämä asennusopas. 
Yksikkö sisältää ympäristölle vaarallisia aineita, jotka on 
hävitettävä lakien mukaisesti. Vialliset tai ylimääräiset laitteet ja 
osat on toimitettava asiantuntijoiden hävitettäväksi tai 
paikalliseen ongelmajätekeräykseen.

VAROITUS! 
Älä koskaan avaa kameran koteloa. Käyttäjä ei voi huoltaa 
mitään yksikön osia. Ylläpito- ja huoltotöitä saa tehdä vain 
koulutettu henkilökunta (sähkö- tai verkkotekniikan 
asiantuntijat). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys 
jälleenmyyjän tekniseen tukeen.
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7 Tekniset tiedot

7.1 Tekniset tiedot

Tulojännite +12 VDC, +24 VDC tai Power-over-Ethernet

Virrankulutus 3,84 W (enint.)

Kennon tyyppi 1/2,7 tuuman CMOS
1/3,2 tuuman CMOS (NDC-284-PT)

Kennon pikselit 1920 x 1080
2592 x 1944 (NDC-284-PT)

Herkkyys 0,3 luksia 

Videokuvan 
tarkkuus

1080p, 720p, 480p, 240p
5 megapikseliä, 1080p, 720p, 480p, 240p (NDC-
284-PT)

Videokuvan pakkaus H.264 MP (Main Profile), 
M-JPEG 

Enimmäiskuvataajuu
s

30 fps
5 megapikseliä, 1080p taajuudella 12 fps (NDC-
284-PT)
(M-JPEG-kuvataajuus voi vaihdella järjestelmän 
kuormituksen mukaan)

Objektiivityyppi 4,37 mm:n kiinteä, F2,0
3,74 mm:n kiinteä, F2,0 (NDC-284-PT)

Äänitulo Sisäänrakennettu mikrofoni (vain NDC-274-P)

Äänenpakkaus G.711, L16 (live ja tallennus)

Analoginen 
videolähtö

2,5 mm:n liitin vain asennukseen (NTSC)
(ei mallissa NDC-274-PM)
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Muistikorttipaikka Jopa 32 Gt:n microSDHC / 2 Tt:n microSDXC -
korttien tuki
(HD-tallennukseen suositellaan vähintään luokan 
6 SD-korttia).

Tallennus Jatkuva tallennus, kierrättävä tallennus, 
hälytyksen/tapahtuman/aikataulun tallennus

Yksikön 
määrittäminen

Internet-selaimella ja tietokoneen 
valvontaohjelmistolla

Yhteyskäytännöt IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP 
V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, 
SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, 
UPnP (SSDP)

Salaus TLS 1.0, SSL

Ethernet 10/100 Base-T, vuorosuuntaisuuden tai täyden 
kaksisuuntaisuuden tunnistava

Ethernet-liitin RJ45 
M12 D-koodattu naaras (NDC-274-PM)

PoE IEEE 802.3af -yhteensopiva

Mitat
(NDC-274-P)

Halkaisija: 105 mm
Korkeus: 56 mm

Paino
(NDC-274-P)

noin 255 g

Mitat Halkaisija: 110 mm
Korkeus: 55 mm

Paino noin 330 g

IP-suojaus IP66 (vain mallissa PT ja PM)

Iskunkestävyys IK08 (vain mallissa PT ja PM)
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7.1.1 Lisävarusteet

Pyydä Boschin edustajalta lisätietoa uusimmista lisävarusteista 
tai käy osoitteessa www.boschsecurity.com

Käyttölämpötila -20 ºC...+50 ºC

Säilytyslämpötila -20 ºC...+70 ºC

Kosteus 10–80 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
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