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1 Säkerhet

1.1 Säkerhetsanvisningar

FARA! 
Hög risk: Den här symbolen anger omedelbar fara som "Farliga 
spänningsnivåer" inuti produkten.
Om du inte tar hänsyn till detta leder det till elektriska stötar, 
allvarliga eller livshotande kroppsskador.

VARNING! 
Mellanhög risk: Visar på en potentiellt farlig situation.
Om den inte undviks kan den leda till mindre eller måttliga 
personskador.

VIKTIGT! 
Låg risk: Visar på en potentiellt farlig situation.
Om den inte undviks kan den leda till skador på egendom eller 
risk för skador på enheten.
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1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs, följ och förvara följande säkerhetsinstruktioner för framtida 
bruk. Beakta alla varningar på enheten och i 
driftsinstruktionerna innan du använder enheten.
1. Rengöring – I allmänhet räcker det att använda en torr 

trasa när enheten ska rengöras men du kan också använda 
en fuktad, luddfri trasa eller ett sämskskinn. Använd inte 
flytande rengöringsmedel eller rengöringsmedel på 
sprejburk.

2. Värmekällor – Installera inte enheten nära värmekällor 
som radiatorer, värmeelement, kaminer eller annan 
utrustning (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

3. Vatten – Spill aldrig någon typ av vätska på enheten.
4. Blixtnedslag – Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda 

enheten mot strömsprång och blixtnedslag.
5. Justering av kontroller – Justera endast de kontroller som 

anges i driftsinstruktionerna. Felaktig justering av andra 
kontroller kan skada enheten.

6. Strömkällor – Använd enheten endast tillsammans med 
den strömkälla som anges på märketiketten.

7. Service – Försök inte själv utföra serviceåtgärder på 
enheten om du inte är kvalificerad för detta. Service ska 
endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

8. Reservdelar – Använd endast de reservdelar som 
tillverkaren anger.

9. Installation – Installationen ska utföras enligt tillverkarens 
instruktioner och enligt tillämpliga lokala föreskrifter.

10. Tillägg, ändringar eller modifieringar – Använd endast 
tillbehör som anges av tillverkaren. Ändringar av 
utrustningen som inte uttryckligen godkänts av Bosch kan 
göra garantin ogiltig eller, vid användaravtal, upphäva 
rätten att använda utrustningen.
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1.3 FCC- & ICES-överensstämmelse
FCC- & ICES-information
Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digital 
utrustning av klass B i enlighet med avsnitt 15 i FCC:s 
bestämmelser. De här gränserna har beräknats så att de ger 
rimligt skydd mot störningar när utrustningen installeras i en 
bostad. Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla 
radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar av 
radiokommunikation om den inte monteras och används i 
enlighet med instruktionerna. Dock finns det inga garantier för 
att störningar inte inträffar vid montering i ett enskilt fall. Om 
utrustningen orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning, 
vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på 
igen, rekommenderas användaren att försöka åtgärda 
problemet på ett eller flera av följande sätt:
– rikta mottagarantennen åt ett annat håll eller placera den 

på en bättre plats
– öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
– anslut utrustningen till ett uttag på en annan ledning än 

där mottagaren är ansluten
– rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-

tekniker.

Enheten uppfyller reglerna i del 15 i FCC-reglerna. Funktionen 
beror på de två följande förutsättningarna:
1. enheten kanske inte orsakar skadliga störningar och
2. enheten måste acceptera alla störningar som tas emot, 

inklusive störningar som kan orsaka försämrad 
funktionalitet.

Avsiktliga eller oavsiktliga ändringar som inte uttryckligen 
godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmelsen 
får inte utföras. Alla sådana ändringar kan upphäva användarens 
rätt att bruka utrustningen. Vid behov ska användaren rådgöra 
med återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om 
lämpliga åtgärder.
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Hjälp för användaren finns i följande broschyr från Federal 
Communications Commission: How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems. Broschyren finns att beställa 
från U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
Stock No. 004-000-00345-4.

1.4 UL-certifiering
Ansvarsfriskrivning
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestanda 
eller tillförlitlighet vad gäller säkerhet och signaler för den här 
produkten. UL har endast testat brand-, stöt- och/eller 
olycksfallsrisker enligt UL:s Standard(s) for Safety for 
Information Technology Equipment, UL 2044. UL-certifiering 
täcker inte prestanda och tillförlitlighet vad gäller säkerhet eller 
signaler för den här produkten.
UL GÖR INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER OCH 
UTFÄRDAR INGA CERTIFIKAT VAD GÄLLER PRESTANDA ELLER 
TILLFÖRLITLIGHET FÖR SÄKERHETS- OCH 
SIGNALRELATERADE FUNKTIONER FÖR DEN HÄR PRODUKTEN.

1.5 Anmärkningar från Bosch

Mer information
För ytterligare information, kontakta närmaste Bosch Security 
Systems eller besök vår webbplats på www.boschsecurity.com

Kassering – Din Bosch-produkt är konstruerad och tillverkad 
av material och komponenter av hög kvalitet som kan 
återvinnas och återanvändas. Den här symbolen innebär att 
uttjänta elektroniska och elektriska apparater ska samlas in 
och inte får slängas tillsammans med hushållssopor. I 
allmänhet finns separata insamlingssystem för uttjänta 
elektroniska och elektriska produkter. Kassera dessa enheter 
på en miljövänlig återvinningsstation enligt Europeiskt direktiv 
2002/96/EG.
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1.6 Upphovsrätter
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 Inledning

2.1 Funktioner
Denna MicroDome-kamera är ett användningsklart, komplett 
nätverksvideoövervakningssystem i en kompaktkamera. 
Kameran erbjuder en kostnadseffektiv lösning för ett stort antal 
tillämpningar. Den använder H.264-komprimeringsteknik som 
ger skarpa bilder och minskar behovet av bandbredd och 
lagringsutrymme. Kameran kan användas som fristående 
videoövervakningssystem utan ytterligare utrustning, eller 
enkelt integreras med Bosch DVR-inspelningsenheter i 700-
serien. 
Funktionerna inkluderar:
– MicroSD/SDHC/SDXC-kortplats möjliggör edge-inspelning 

på upp till 2 TB
– Trippelströmning: Två H.264-strömmar och en M-JPEG-

ström samtidigt
– Progressiv skanning för skarpa bilder med rörliga motiv
– Inbyggd mikrofon (endast NDC-274-P)
– Detektering av manipulering, rörelser och ljud 
– Uppfyller ONVIF-standarden för bred kompatibilitet
– Power over Ethernet (PoE) (kompatibel med IEEE 802.3af)
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2.2 Packa upp
Packa försiktigt upp utrustningen och hantera den med 
försiktighet. 
Förpackningen innehåller:
– IP-kamera med objektiv
– Installationspappersetikett
– Snabbinstallationshandbok
– Torx-skruvmejsel för domekåpa
– Optisk skiva

– Bosch Video Client
– Dokumentation
– Verktyg

Om utrustningen har skadats under transport, packa in den i 
originalförpackningen och meddela speditören eller 
leverantören.

VARNING! 
Installationen bör endast utföras av kvalificerad servicepersonal 
i enlighet med nationella elföreskrifter eller tillämpliga lokala 
föreskrifter.

VIKTIGT! 
Kameramodulen är en känslig enhet och måste hanteras med 
varsamhet.
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3 Installation

3.1 Isärtagning
Kameran/kamerahuset består av följande delar:

Plocka isär enheten enligt följande:
1. Lossa de tre manipuleringssäkra skruvarna i domen med 

den medföljande specialskruvmejseln (skruvarna sitter 
kvar).

2. Ta av domen från sockeln.

Dome

Kameramodul och monteringssockel

x3
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3.2 Minneskort

Bild 3.1 Minneskort

1. Plocka isär kameran. 
2. För in microSD-kortet i kortplatsen. 
De flesta typer av microSD/SDHC/SDXC-kort kan användas med 
kameran. 

Obs!
Använd SD-kort med hög hastighet, klass 6 eller högre (ju högre 
läs-/skrivhastighet desto bättre).

3.3 Torkmedel för tåliga kameror

Bild 3.2 Torkmedel för kameraversion PT och PM.

1. Ta bort skyddet på torkmedelsförpackningens baksida. 
2. Fäst förpackningen på domekåpans insida enligt 

anvisningen.
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3.4 Nätverkskontakt (och strömkontakt)

Bild 3.3 Nätverksanslutning

– Anslut kameran till ett 10/100 Base T-nätverk.
– Använd en skärmad UTP kategori 5e-kabel med RJ45-

kontakter (M12-kontakter för PM-versionen).
– Strömförsörjningen till kameran kan ske via en Ethernet-

kabel som uppfyller standarden Power-over-Ethernet 
(IEEE 802.3af).

RJ45

Ethernet (PoE)

M12

Ethernet (PoE)
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3.5 Strömanslutning
Kameran kan ta emot ström via både DC12/24 V-strömingången 
och Ethernet-ingången samtidigt. (Om strömkällan ändras kan 
det hända att kameran startas om.)

3.5.1 DC-strömanslutning
(Finns inte på NDC-274-PM-versionen.)

Bild 3.4 DC-strömanslutning

1. Skjut på kontaktadaptern som matchar ditt uttag på 
strömförsörjningsenheten.

2. Sätt i strömförsörjningsenhetens strömkontakt i DC12/
24 V-uttaget på kameran.

3. Anslut strömförsörjningsenheten till ett strömuttag på 
antingen 230 V AC eller 120 V AC.

Obs!
Strömförsörjningsenhet ingår inte i paketet.

5 mm 
(0.2 in)

12 VDC
24 VDC

22AWG



16 sv | Installation MicroDome-kamera i 200-serien

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

3.6 Montering

Bild 3.5 Montering av kameran

Montera kameran på väggen eller i taket:
1. Fäst den medföljande installationspappersetiketten på 

underlaget och var noga med att placera den korrekt. 
2. Borra två hål med en diameter på 6 mm.
3. Sätt i de medföljande pluggarna i hålen.
4. Fäst kameran och sockelenheten ordentligt på underlaget 

med de två medföljande M3-skruvarna. 

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

VIKTIGT! 
Rikta inte kameran/objektivet direkt mot solen, eftersom detta 
kan skada sensorerna.
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3.7 Kamerainstallation
Som hjälp för att installera kameran kan en monitor anslutas till 
miniuttaget på 2,5 mm med en S1460-monitorkabel som kan 
beställas separat. Monitoruttaget tillhandahåller en 
kompositvideosignal (NTSC) som endast är avsedd att 
användas i installationssyfte.

S1460 Monitor Cable
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3.7.1 Kameraplacering
Kameramodulens position kan justeras längs med två axlar. Vid 
justering av kamerapositionen, se till att bilden på monitorn 
inte lutar. 

Placera kameran i önskad position genom att utföra följande 
steg:
1. För horisontell justering (panorering) vrider du 

kameramodulen i sockeln. Vrid inte mer än 350°.
2. För vertikal justering (lutning) vrider du kameran. Vrid inte 

mer än 55°. 

VIKTIGT! 
Bildsensorerna är mycket känsliga och måste hanteras försiktigt 
för att bästa prestanda och livslängd ska uppnås. Utsätt inte 
kameran för direkt solljus eller starka strålkastare, varken då 
den är i drift eller då den är avstängd. Undvik starka ljuskällor i 
kamerans siktfält.
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3.8 Återställa kameran 
Om kameran inte kan anslutas på grund av att IP-adressen har 
ändrats håller du återställningsknappen intryckt (cirka 
7 sekunder) för att återställa de fabriksinställda värdena. Den 
fabriksinställda IP-adressen är 192.168.0.1

Bild 3.6 Återställningsknapp

3.9 Stänga av enheten
Stäng av enheten när kamerapositionen är inställd och alla 
justeringar har gjorts.
1. Dra ur monitorkabeln ur uttaget. 
2. Rengör vid behov ytan på domens insida med en mjuk 

trasa.
3. Placera domen på sockeln genom att passa in de två 

skruvhållarna med flänsar mot öppningarna bredvid 
skruvfattningarna och tryck den på plats.

4. Använd den medföljande specialskruvmejselbiten för att 
dra fast de tre manipuleringssäkra skruvarna.
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4 Webbläsaranslutning
En dator med Microsoft Internet Explorer kan användas för att 
ta emot realtidsbilder från kameran, styra kameran och spela 
upp sparade videosekvenser. Kameran konfigureras över 
nätverket via webbläsaren. 

Obs!
Kameran kan också konfigureras med medföljande Bosch Video 
Client eller Bosch Video Management System.

4.1 Skyddat nätverk
Om en RADIUS-server används för kontroll av nätverksåtkomst 
(802.1x-behörighetskontroll), måste kameran konfigureras 
först. För att konfigurera kameran för ett Radius-nätverk 
ansluter du den direkt till en PC via en korsad nätverkskabel 
och konfigurerar de två parametrarna ID och Lösenord. Först 
efter att dessa har konfigurerats kan man kommunicera med 
kameran via nätverket.
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5 Felsökning

5.1 Problemlösning
Följande tabell är avsedd att hjälpa dig identifiera orsakerna till 
felfunktioner och, om möjligt, åtgärda dem.

Felfunktion Möjliga orsaker Lösning

Ingen bildöverföring 
till fjärrplatsen.

Fel på kabelanslutningar. Kontrollera alla kablar, 
pluggar, kontakter och 
anslutningar.

Ingen anslutning har 
upprättats, ingen 
bildöverföring.

Enhetens konfiguration. Kontrollera alla 
konfigurationsparametrar
.

Fel på installation. Kontrollera alla kablar, 
pluggar, kontakter och 
anslutningar.
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5.2 Kundtjänst
Om du inte kan lösa ett fel ska du kontakta leverantören eller 
systemintegratören, eller kontakta Bosch Security Systems 
kundtjänst direkt.

Installatören bör anteckna all information rörande enheten som 
kan vara användbar vid garanti- eller reparationsärenden. Den 
fasta programvarans versionsnummer och annan 
statusinformation kan du se när enheten startar eller genom att 
öppna menyn Service. Skriv ned den här informationen och 
informationen som finns på kameraetiketten innan du kontaktar 
kundtjänst.
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6 Underhåll

6.1 Reparationer

6.1.1 Leverans och avfallshantering
Kameran ska bara levereras tillsammans med den här 
installationsguiden. Enheten innehåller miljöfarliga material 
som måste kasseras i enlighet med regler för avfallshantering. 
Trasiga eller överflödiga enheter och delar ska kasseras på ett 
professionellt sätt eller tas till en lokal insamlingsstation för 
miljöfarligt avfall.

VIKTIGT! 
Öppna aldrig kamerans hölje. Enheten innehåller inte några 
delar som användaren kan laga. Se till att allt underhåll och alla 
reparationer utförs av kvalificerad personal (elingenjörer eller 
specialister på nätverksteknologi). Om du är osäker så kontakta 
din leverantörs tekniska servicecenter.
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7 Tekniska data

7.1 Specifikationer

Inspänning +12 V DC, +24 V DC eller Power-over-Ethernet

Effektförbrukning 3,84 W (max)

Sensortyp 1/2,7-tums CMOS
1/3,2-tums CMOS (NDC-284-PT)

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

Känslighet 0,3 lx 

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

Videokomprimering H.264 MP (huvudprofil); 
M-JPEG 

Max. 
bildrutefrekvens

30 bilder/sekund
5 megapixlar, 1080p vid 12 bilder/sekund (NDC-
284-PT)
(M-JPEG-bildhastigheten kan variera beroende på 
systembelastningen)

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

Ljudingång Inbyggd mikrofon (endast NDC-274-P)

Ljudkomprimering G.711, L16 (direktspelning och inspelning)

Analog videoutgång 2,5 mm-uttag för endast installation (NTSC)
(inte för NDC-274-PM)
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Minneskortsfack Kan hantera upp till 32 GB microSDHC/2 TB 
microSDXC-kort
(Ett SD-kort av klass 6 eller bättre 
rekommenderas vid HD-inspelning)

Inspelning Kontinuerlig inspelning, ringinspelning. larm/
händelse/schemaläggningsinspelning

Enhetskonfiguration Via webbläsare eller 
datorövervakningsprogramvara

Protokoll 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)

Kryptering TLS 1.0, SSL

Ethernet 10/100 Base-T, automatisk avkänning, halv/full 
duplex

Ethernet-anslutning RJ45 
D-kodad M12-hona (NDC-274-PM)

PoE Kompatibel med IEEE 802.3af

Dimensioner
(NDC-274-P)

Diameter: 105 mm
Höjd: 56 mm

Vikt
(NDC-274-P)

Cirka 255 g

Dimensioner Diameter: 110 mm
Höjd: 55 mm

Vikt Cirka 330 g

IP-skydd IP66 (endast version PT och PM)

Stötskydd IK08 (endast version PT och PM)
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7.1.1 Tillbehör

Kontakta en Bosch-representant i ditt område om de senaste 
tillbehören som är tillgängliga eller besök vår webbplats på 
www.boschsecurity.com

Drifttemperatur -20 ºC till +50 ºC

Förvaringstemperat
ur

-20 ºC till +70 ºC

Luftfuktighet 10 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande)
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