
Microdome-kamera i 200-serien
NDC-274-P, NDC-274-PT, NDC-284-PT, NCD-274-PM

no Installasjonshåndbok





Microdome-kamera i 200-serien Innhold | no 3

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

Innhold

1 Sikkerhet 5
1.1 Sikkerhetsregler 5
1.2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 6
1.3 Samsvar med FCC og ICES 7
1.4 UL-sertifisering 8
1.5 Bosch-varslinger 8
1.6 Opphavsrett 9

2 Innledning 10
2.1 Funksjoner 10
2.2 Pakke ut 11

3 Installering 12
3.1 Demontering 12
3.2 Minnekort 13
3.3 Tørkemiddel for robuste kameraer 13
3.4 Nettverkskontakt (og strømkontakt) 14
3.5 Strømtilkobling 15
3.5.1 DC-strømtilkobling 15
3.6 Montering 16
3.7 Konfigurere kameraet 17
3.7.1 Kameraposisjonering 18
3.8 Tilbakestille kameraet 19
3.9 Lukke enheten 19

4 Tilkobling til nettleser 20
4.1 Beskyttet nettverk 20

5 Feilsøking 21
5.1 Løse problemer 21
5.2 Kundeservice 22

6 Vedlikehold 23
6.1 Reparasjoner 23
6.1.1 Overføring og avhending 23



4 no | Innhold Microdome-kamera i 200-serien

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

7 Tekniske data 24
7.1 Spesifikasjoner 24
7.1.1 Tilleggsutstyr 26



Microdome-kamera i 200-serien Sikkerhet | no 5

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

1 Sikkerhet

1.1 Sikkerhetsregler

FARE! 
Høy risiko: Dette symbolet indikerer en overhengende farlig 
situasjon, som "farlig spenning", inne i produktet.
Om situasjonen ikke unngås, vil den føre til elektrisk støt, 
alvorlig skade eller død.

ADVARSEL! 
Middels risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til lettere eller 
moderat personskade.

FORSIKTIG! 
Lav risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Hvis situasjonen ikke unngås, kan den føre til materiellskade 
eller fare for skade på enheten.
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1.2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og ta vare 
på dem for fremtidig bruk. Ta hensyn til alle advarsler på 
enheten og i bruksanvisningen før du tar enheten i bruk.
1. Rengjøring – det er vanligvis nok å bruke en tørr klut når 

du rengjør enheten, men en fuktig antistatisk klut eller et 
pusseskinn kan også brukes. Ikke bruk flytende 
rengjøringsmidler eller spray.

2. Varmekilder – ikke installer enheten i nærheten av 
varmekilder, som radiatorer, sentralvarmeanlegg, ovner 
eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert 
forsterkere).

3. Vann – søl aldri væske av noe slag på enheten.
4. Lyn – ta forholdsregler for å beskytte enheten mot 

overspenning fra kraftledninger og lynnedslag.
5. Justere kontroller – juster bare de kontrollene som er 

angitt i bruksanvisningen. Uriktig justering av andre 
kontroller kan føre til skade på enheten.

6. Strømkilder – bruk enheten bare med den 
strømkildetypen som står angitt på etiketten.

7. Service – ikke prøv å utføre service på denne enheten selv, 
med mindre du er kvalifisert. All service må utføres av 
kvalifisert servicepersonale.

8. Reservedeler – bruk bare reservedeler som er godkjent av 
produsenten.

9. Installering – installer enheten i henhold til produsentens 
instruksjoner og gjeldende lokale forskrifter.

10. Ekstrautstyr, endringer eller modifiseringer – bruk bare 
ekstra-/tilleggsutstyr som er angitt av produsenten. Alle 
endringer eller modifiseringer av utstyret som ikke er 
uttrykkelig godkjent av Bosch, kan gjøre garantien ugyldig, 
eller, hvis en autorisasjonsavtale gjelder, det kan det føre 
til at brukeren mister godkjenningen til å bruke utstyret.
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1.3 Samsvar med FCC og ICES
FCC- og ICES-informasjon
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med 
grensene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av 
del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er utformet for å gi 
rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en 
boliginstallasjon. Dette utstyret utvikler, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi og kan føre til skadelig interferens på 
radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i 
henhold til instruksjonene. Det kan imidlertid ikke garanteres at 
interferens ikke kan forekomme i en bestemt installasjon. Hvis 
dette utstyret fører til skadelig interferens på radio- eller tv-
mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, 
anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen ved å 
utføre ett eller flere av følgende tiltak:
– endre retning på eller flytte mottaksantennen
– øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
– koble utstyret til et vegguttak som er i en annen krets enn 

den som mottakeren er koblet til
– få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCCs regelverk. 
Følgende to betingelser gjelder for bruk:
1. Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens 

som kan forårsake uønskede virkninger.

Det skal ikke foretas verken tilsiktede eller utilsiktede 
modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av 
samsvarsansvarlig part. Alle slike modifiseringer kan 
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Om nødvendig 
bør brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/TV-
tekniker for å få utført korrigerende inngrep.
Heftet, How to Identify and Resolve Radio-TV Interference, som er 
laget av Federal Communications Commission, kan være nyttig 
for brukeren. Dette heftet kan bestilles fra USA Government 
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Printing Office, Washington, DC 20402, lagernr. 004-000-00345-
4.

1.4 UL-sertifisering
Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den 
sikkerhetsmessige ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de 
signalmessige sidene ved dette produktet. UL har kun testet 
faren for brann, støt og/eller ulykker i henhold til ULs 
Standard(s) for Safety for Closed Circuit Television Equipment, 
UL 2044. UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige 
ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige 
sidene ved dette produktet.
UL GIR INGEN FREMSTILLINGER, GARANTIER ELLER 
SERTIFISERINGER OVERHODET FOR YTELSEN ELLER 
PÅLITELIGHETEN TIL SIKKERHETSMESSIGE ELLER 
SIGNALRELATERTE FUNKSJONER I DETTE PRODUKTET.

1.5 Bosch-varslinger

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med 
nærmeste Bosch Security Systems-avdeling eller gå til 
www.boschsecurity.no.

Kassering – Bosch-produktet er utviklet og produsert med 
materialer og deler av høy kvalitet som kan gjenvinnes og 
brukes på nytt. Dette symbolet betyr at elektroniske og 
elektriske apparater ved endt levetid må samles inn og 
kasseres separat fra husholdningsavfall. Det finnes vanligvis 
egne innsamlingssystemer for innlevering av elektroniske og 
elektriske produkter. Disse enhetene skal kasseres på en 
miljøvennlig gjenvinningsstasjon i henhold til EU-direktiv 2002/
96/EF.
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1.6 Opphavsrett
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.
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2 Innledning

2.1 Funksjoner
Microdome-kameraet er et komplett nettverksbasert 
videoovervåkingssystem i ett kompakt kamera, klart til bruk. 
Kameraet har en kostnadseffektiv løsning for en rekke 
bruksområder. Det bruker H.264-komprimeringsteknologi for å 
gi klare bilder, noe som reduserer båndbredde og lagring. 
Kameraet kan brukes som et frittstående 
videoovervåkingssystem uten ekstrautstyr, eller det kan enkelt 
integreres med Boschs DVR-opptakere i 700-serien. 
Funksjonene omfatter:
– Kortspor for MicroSD/SDHC/SDXC støtter opptak inni 

kameraet opp til 2 TB
– Tri-streaming: To H.264 streamer og én M-JPEG-stream
– Progressiv skanning gir skarpe bilder av objekter i 

bevegelse
– Innebygd mikrofon (bare NDC-274-P)
– Sabotasje-, bevegelse- og lyddeteksjon 
– Oppfyller kravene til ONVIF-standarden for bred 

kompatibilitet
– strøm via Ethernet (IEEE 802.3af-kompatibel)
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2.2 Pakke ut
Pakk ut utstyret forsiktig, og behandle det med varsomhet. 
Pakken inneholder følgende:
– IP-kamera med objektiv
– Papiretikett for installering
– Hurtiginstallasjonsveiviser
– Torx-skrutrekker for domedeksel
– Optisk disk

– Bosch Video Client
– Dokumentasjon
– Verktøy

Hvis utstyret er skadet under sending, bes du pakke det i 
originalemballasjen igjen og varsle transportøren eller 
leverandøren.

ADVARSEL! 
Installering bør bare foretas av kvalifisert servicepersonale i 
henhold til National Electrical Code eller gjeldende lokale 
forskrifter.

FORSIKTIG! 
Kameramodulen er en sensitiv enhet som må behandles med 
varsomhet.
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3 Installering

3.1 Demontering
Kameraet/huset består av følgende deler:

Slik demonterer du enheten:
1. Bruk spesialskrutrekkerinnsatsen som følger med, til å 

løsne de tre sabotasjesikre skruene i domen (skruene 
forblir på plass).

2. Fjern domen fra sokkelen.

Kuppel

Kameramodul og monteringssokkel

x3
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3.2 Minnekort

Illustrasjon 3.1 Minnekort

1. Demonter kameraet. 
2. Skyv microSD-kortet inn i sporet. 
Kameraet støtter de fleste microSD-/SDHC-/SDXC-kort. 

Merk:
Bruk SD-kort med høy hastighet, klasse 6 eller høyere (jo 
høyere lese-/skrivehastighet, jo bedre).

3.3 Tørkemiddel for robuste kameraer

Illustrasjon 3.2 Tørkemiddel for PT- og PM-kameraversjoner.

1. Fjern bakstykket på tørkemiddelpakken. 
2. Fest pakken på innsiden av domedekselet som angitt.
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3.4 Nettverkskontakt (og strømkontakt)

Illustrasjon 3.3 Nettverkstilkobling

– Koble kameraet til et 10/100 Base-T-nettverk.
– Bruk en skjermet UTP-kabel i kategori 5e med RJ45-

kontakter (M12-kontakt for PM-versjon).
– Kameraet kan tilføres strøm via en Ethernet-kabel som er 

kompatibel med standarden Power-over-Ethernet 
(IEEE 802.3af).

RJ45

Ethernet (PoE)

M12

Ethernet (PoE)
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3.5 Strømtilkobling
Kameraet kan godta strøm fra både DC 12 / 24 V-
strøminngangen og Ethernet-inngangen samtidig. (Hvis 
strømkilden endres, kan det det hende at kameraet starter på 
nytt.)

3.5.1 DC-strømtilkobling
(Finnes ikke på NDC-274-PM-versjonen.)

Illustrasjon 3.4 DC-strømtilkobling

1. Skyv pluggadapteren som passer til strømuttaket, på 
strømforsyningen.

2. Sett strømkontakten fra strømforsyningen inn i DC 12 / 
24 V-kontakten på kameraet.

3. Koble strømforsyningen til et strømforsyningsuttak på 
enten 230 VAC eller 120 VAC.

Merk:
Det følger ikke med en strømforsyning i pakken.

5 mm 
(0.2 in)

12 VDC
24 VDC

22AWG
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3.6 Montering

Illustrasjon 3.5 Montere kameraet

Montere kameraet på en vegg eller i taket:
1. Fest det medfølgende papirklistremerket for installasjon 

på overflaten, og pass på å snu det riktig vei. 
2. Bor to hull med en diameter på 6 mm.
3. Sett inn de medfølgende pluggene i hullene.
4. Fest kameraet og sokkelenheten godt på overflaten ved 

hjelp av de to medfølgende M3-skruene. 

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

FORSIKTIG! 
Ikke pek kameraet/objektivet direkte mot solen. Dette kan 
skade sensorene.
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3.7 Konfigurere kameraet
Du kan koble en monitor til miniatyrkontakten på 2,5 mm ved 
hjelp av en S1460-monitorkabel som kan bestilles separat, som 
en hjelp til å konfigurere kameraet. Denne monitorkontakten gir 
et komposittvideosignal (NTSC) i forbindelse med 
installasjonen.

S1460 Monitor Cable
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3.7.1 Kameraposisjonering
Posisjonen til kameramodulen kan justeres langs to akser. Når 
du justerer kameraposisjonen, må du passe på at bildevisningen 
på monitoren er vannrett. 

Plasser kameraet i ønsket posisjon ved å gjøre følgende:
1. For horisontal justering (panorering) roterer du 

kameramodulen i sokkelen. Ikke roter mer enn 350°.
2. For vertikal justering (tilting) roterer du kameraet. Ikke 

roter mer enn 55°. 

FORSIKTIG! 
Bildesensorene er svært følsomme og krever spesiell 
behandling for å gi riktig ytelse og vare lenger. De må ikke 
utsettes for direkte sollys eller skarpe lyskastere verken under 
bruk eller oppbevaring. Unngå skarpt lys i kameraets synsfelt.
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3.8 Tilbakestille kameraet 
Hvis kameraet ikke kan kobles til fordi IP-adressen er endret, 
holder du inne tilbakestillingsknappen (ca. 7 sekunder) for å 
gjenopprette standard fabrikkinnstillinger. Standard IP-adresse 
er 192.168.0.1.

Illustrasjon 3.6 Tilbakestillingsknapp

3.9 Lukke enheten
Lukk enheten når du har angitt kameraposisjonen og gjort alle 
justeringene.
1. Ta monitorkabelen ut av kontakten. 
2. Rengjør den indre overflaten av domen med en myk klut 

ved behov.
3. Plasser domen på sokkelen ved å justere de to 

skrueholderne med lameller med åpningene ved siden av 
skruekontaktene, og skyv den på plass.

4. Bruk spesialskrutrekkerinnsatsen som følger med, til å skru 
fast de tre sabotasjesikre skruene.
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4 Tilkobling til nettleser
En datamaskin med Microsoft Internet Explorer kan brukes til å 
motta sanntidsbilder fra kameraet, kontrollere kameraet og 
spille av lagrede sekvenser. Kameraet konfigureres over 
nettverket ved hjelp av nettleseren. 

Merk:
Kameraet kan også konfigureres ved hjelp av medfølgende 
Bosch Video Client eller Bosch Video Management System.

4.1 Beskyttet nettverk
Hvis en RADIUS-server brukes til å kontrollere nettverkstilgang 
(802.1x-autentisering), må kameraet konfigureres først. Du 
konfigurerer kameraet for et Radius-nettverk ved å koble det 
direkte til en PC via en krysset nettverkskabel og konfigurere de 
to parameterne Identitet og Passord. Først når disse er 
konfigurert, kan kameraet kommunisere med nettverket.
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5 Feilsøking

5.1 Løse problemer
Følgende tabell er ment å hjelpe med å identifisere årsakene til 
feil og korrigere dem der det er mulig.

Feilfunksjon Mulige årsaker Løsning

Ingen 
bildeoverføring til 
eksternt sted.

Defekte kabeltilkoblinger. Kontroller alle kabler, 
plugger, kontakter og 
tilkoblinger.

Tilkobling ikke 
opprettet, bilde 
overføres ikke.

Enhetens konfigurasjon. Kontroller alle 
konfigurasjonsparameter
ne.

Defekt installasjon. Kontroller alle kabler, 
plugger, kontakter og 
tilkoblinger.
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5.2 Kundeservice
Hvis du ikke finner noen løsning på en feil, kontakter du 
forhandleren eller systemadministratoren. Du kan også 
kontakte kundeservice hos Bosch Security Systems direkte.

Installatøren må skrive ned all informasjon som berører 
enheten, slik at det kan brukes som henvisning ved eventuelle 
garanti- eller reparasjonsspørsmål. Firmwarens versjonsnumre 
og annen statusinformasjon vises når enheten starter eller ved å 
åpne menyen Service. Skriv ned denne informasjonen og 
informasjonen på etiketten på kameraet før kundeservice 
kontaktes.
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6 Vedlikehold

6.1 Reparasjoner

6.1.1 Overføring og avhending
Kameraet skal bare overføres sammen med denne 
installasjonshåndboken. Enheten inneholder miljøfarlige 
materialer som må avhendes i henhold til forskrifter. Defekte 
eller overflødige enheter og deler skal kasseres på en 
profesjonell måte eller leveres inn på et innsamlingssted for 
farlige materialer.

FORSIKTIG! 
Ikke åpne huset på kameraet. Enheten inneholder ingen deler 
som kan repareres av brukeren. Vedlikehold eller 
reparasjonsarbeid må bare utføres av kvalifisert personale 
(elektromontører eller spesialister på nettverksteknologi). 
Kontakt forhandlerens tekniske servicesenter hvis du er i tvil.
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7 Tekniske data

7.1 Spesifikasjoner

Inngangsspenning 12 VDC, 24 VDC eller Power-over-Ethernet

Strømforbruk 3,84 W (maks.)

Sensortype 1/2,7" CMOS
1/3,2" CMOS (NDC-284-PT)

Sensorpiksler 1920 x 1080
2592 x 1944 (NDC-284-PT)

Følsomhet 0,3 lux 

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

Videokomprimering H.264 MP (main profile) 
M-JPEG 

Største 
bildefrekvens

30 bilder/sek
5 megapiksler, 1080p ved 12 bilder/sek (NDC-
284-PT)
(M-JPEG-bildefrekvens kan variere, avhengig av 
systembelastning)

Objektivtype 4,37 mm fast, F2.0
3,74 mm fast, F2.0 (NDC-284-PT)

Lydinngang Innebygd mikrofon (bare NDC-274-P)

Lydkomprimering G.711, L16 (sanntid og opptak)

Analog videoutgang 2,5 mm kontakt bare til bruk ved installering 
(NTSC)
(ikke for NDC-274-PM)
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Minnekortspor Støtter opptil 32 GB microSDHC / 2 TB 
microSDXC-kort
(SD-kort av klasse 6 eller høyere anbefales for HD-
opptak)

Opptak Kontinuerlig opptak, ringopptak. alarmopptak / 
hendelsesopptak / planlagt opptak

Enhetskonfigurering Via nettleser eller PC-overvåkingsprogramvare

Protokoller IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, 
IGMPV2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, 
SNTP,SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, 
UPnP(SSDP)

Koding TLS 1.0, SSL

Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, halv/hel dupleks

Ethernet-kontakt RJ45 
M12 D-kodet hunn (NDC-274-PM)

PoE IEEE 802.3af-kompatibel

Mål
(NDC-274-P)

Diameter: 105 mm (4,13")
Høyde: 56 mm (2,2")

Vekt
(NDC-274-P)

ca. 255 g (8.99 oz)

Mål Diameter: 110 mm (4,33")
Høyde: 55 mm (2,17")

Vekt ca. 330 g (11.64 oz)

IP-beskyttelse IP66 (bare PT- og PM-versjoner)

Støtbeskyttelse IK08 (bare PT- og PM-versjoner)

Driftstemperatur –20 til 50 ºC (–4 til 122 ºF)
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7.1.1 Tilleggsutstyr

Ta kontakt med en lokal Bosch-representant for informasjon om 
det nyeste tilgjengelige tilleggsutstyret, eller gå til websiden vår 
på www.boschsecurity.com 

Lagringstemperatur –20 til 70 ºC (–4 til 158 ºF)

Luftfuktighet 10 til 80 % relativ luftfuktighet (ikke-
kondenserende)
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