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1 Ασφάλεια

1.1 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

1.2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε, τηρήστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά όλες τις 
ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. Ακολουθήστε όλες τις 
προειδοποιήσεις στη μονάδα και στις οδηγίες χειρισμού, πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
1. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί. Μην 

χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή 
αερολύματος.

2. Η εγκατάσταση της μονάδας δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε 
πηγές θερμότητας, όπως θερμαντήρες, ανοίγματα εκροής 
θερμού αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν 
θερμότητα.

3. Μην χύνετε ποτέ κανενός είδους υγρά επάνω στη μονάδα.

KINΔΥΝΟΣ! 
Υψηλός κίνδυνος: Το σύμβολο του κεραυνού εντός τριγώνου 
είναι ένα προειδοποιητικό σήμα που αποσκοπεί να επιστήσει την 
προσοχή σας στην παρουσία "επικίνδυνης τάσης" εντός του 
προϊόντος, η οποία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.

!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μέτριος κίνδυνος: Το σύμβολο του θαυμαστικού εντός τριγώνου 
αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή του χρήστη σε 
σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Χαμηλός κίνδυνος: Ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τον κίνδυνο 
καταστροφής της μονάδας.
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4. Λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία 
της μονάδας από κεραυνούς και εξάρσεις της γραμμής 
τροφοδοσίας.

5. Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που καθορίζονται στις 
οδηγίες χειρισμού.

6. Λειτουργείτε τη μονάδα μόνο από τον τύπο πηγής 
τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην ετικέτα.

7. Εκτός εάν έχετε την απαραίτητη εκπαίδευση, μην επιχειρείτε 
να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη 
μονάδα μόνοι σας. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης 
σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης.

8. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά εξαρτήματα που 
καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

9. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς 
κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα πρόσθετα/
προαιρετικά εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. 
Αλλαγή ή τροποποίηση του εξοπλισμού μπορεί να ακυρώσει 
την εγγύηση ή την εξουσιοδότηση χειρισμού του 
εξοπλισμού.

1.3 Σύνδεση σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου

1.3.1 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας
Γείωση ομοαξονικού: Σε περίπτωση σύνδεσης ενός εξωτερικού 
συστήματος καλωδίων στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα 
είναι γειωμένο.
Μοντέλα Η.Π.Α. μόνο: Η Ενότητα 810 των Εθνικών Κανονισμών 
Ηλεκτρισμού, ANSI/NFPA No.70, παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κατάλληλη γείωση της δομής στερέωσης και υποστήριξης, τη 
γείωση του ομοαξονικού σε μία μονάδα αποφόρτισης, το μέγεθος 

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η μονάδα τροφοδοτικού χαμηλής τάσης πρέπει να 
συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/UL 60950. Το τροφοδοτικό 
πρέπει να είναι μια μονάδα SELV-LPS ή μια μονάδα SELV - 
Κλάσης 2 (ασφαλείας εξαιρετικά χαμηλής τάσης - περιορισμένης 
πηγής τροφοδοσίας). 
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των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας αποφόρτισης, τη 
σύνδεση στα ηλεκτρόδια γείωσης και τις απαιτήσεις για το 
ηλεκτρόδιο γείωσης.
Γραμμές τροφοδοσίας: Ένα σύστημα εξωτερικού χώρου δεν 
πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέριες γραμμές τροφοδοσίας, 
ηλεκτρικές λυχνίες ή κυκλώματα τροφοδοσίας, ή σε θέσεις όπου 
θα μπορούσε να έλθει σε επαφή με τέτοιες γραμμές 
τροφοδοσίας ή κυκλώματα. Κατά την εγκατάσταση ενός 
συστήματος εξωτερικού χώρου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για 
να μην αγγίζει γραμμές ή κυκλώματα τροφοδοσίας, καθώς αυτή η 
επαφή μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μοντέλα Η.Π.Α. μόνο - 
ανατρέξτε στους Εθνικούς Κανονισμούς Ηλεκτρισμού Άρθρο 820 
σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων CATV.
Πηγή τροφοδοσίας 24 VAC: Αυτή η μονάδα προορίζεται για 
λειτουργία με μια περιορισμένη πηγή τροφοδοσίας, η οποία 
πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN60950. Αυτή η 
μονάδα προορίζεται για λειτουργία στα 24 VAC. Τα καλώδια που 
παρέχονται από τον χρήστη, από το τροφοδοτικό 24 VAC προς τη 
μονάδα, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ηλεκτρικούς 
κώδικες (επίπεδα τροφοδοσίας Κλάση 2). Μη γειώνετε το 
τροφοδοτικό 24 VAC στους ακροδέκτες ή στους ακροδέκτες 
τροφοδοτικού της μονάδας.
Σύνδεση: Η μονάδα έχει τερματικά σύνδεσης σε ελεύθερα 
καλώδια. Σε εγκαταστάσεις σε υγρό περιβάλλον ή σε εξωτερικό 
χώρο, χρησιμοποιήστε το παρελκόμενο VDA-455SMB ή 
χρησιμοποιήστε ένα κιβώτιο καλωδίωσης με επίπεδο προστασίας 
Nema 3 ή IP55 ή ανώτερο. Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις μέσα 
στο υδατοστεγές διαμέρισμα. Αφού πραγματοποιηθούν οι 
συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι το υδατοστεγές διαμέρισμα είναι 
καλά κλεισμένο, και τα καλώδια και οι αγωγοί είναι κατάλληλα 
σφραγισμένοι για να αποτραπεί η εισροή νερού.

1.4 Πληροφορίες FCC
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για 
μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των 
Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί με στόχο την 
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παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές σε 
οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας 
και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε 
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δε θα 
υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν 
αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να 
εντοπιστεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
εξοπλισμού, προτείνεται στο χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει 
το πρόβλημα λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
μέτρα:
Επαναπροσανατολισμός ή τοποθέτηση σε άλλη θέση της κεραίας 
λήψης.
Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Σύνδεση του εξοπλισμού σε μία πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα 
από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Επικοινωνία με τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημείωση
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του εξοπλισμού, που δεν είναι 
ρητώς εγκεκριμένη από την Bosch, μπορεί να ακυρώσει την 
εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 
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Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μιλήσετε με έναν 
αντιπρόσωπο, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της 
Bosch Security Systems ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση www.boschsecurity.com

Απόρριψη - Το προϊόν Bosch που διαθέτετε αναπτύχθηκε και 
κατασκευάστηκε με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, 
που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Το συγκεκριμένο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές και 
ηλεκτρικές συσκευές, που έχουν φθάσει στο τέλος της 
ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, πρέπει να συλλέγονται και να 
απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. 
Συστήματα χωριστής συλλογής υφίστανται συνήθως για 
αχρηστευμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα. 
Απορρίπτετε αυτές τις μονάδες σε μία περιβαλλοντικά συμβατή 
εγκατάσταση ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή Οδηγία 
2002/96/EC.
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2 Εισαγωγή

2.1 Λειτουργίες
Η κάμερα FlexiDome2X είναι ένας μικρός, διακριτικός θόλος 
παρακολούθησης υψηλής απόδοσης, που περιέχει μια κάμερα 
αισθητήρα CCD 1/3 ιντσών υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένο 
φακό ρυθμιζόμενης εστίασης. Αυτός ο θόλος παρακολούθησης 
μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ηλεκτρικό κιβώτιο, έναν τοίχο, μια 
οροφή ή μια γωνία. Η στιβαρή κατασκευή και ο θόλος υψηλής 
αντοχής στις κρούσεις από πολυκαρβονικό προστατεύουν το 
δομοστοιχείο κάμερας από καταστροφή. Η κάμερα ενσωματώνει 
προηγμένη επεξεργασία ψηφιακού σήματος (20-bit) και 
αισθητήρα CCD με εκτεταμένο δυναμικό εύρος για εξαιρετική 
απόδοση εικόνας. 
Η κάμερα FlexiDome2X παρέχει εύκολη εγκατάσταση και είναι 
έτοιμη για χρήση, και αποτελεί την ιδανική λύση για απαιτητικές 
συνθήκες. Στα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται:
– Αισθητήρας CCD 1/3 ιντσών με εκτεταμένο δυναμικό εύρος 

(WDR) 
– Απόδοση ημέρας/νύχτας με φίλτρο υπερύθρων με 

δυνατότητα μεταγωγής 
– Ανάλυση 540 TVL
– Χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
– Συμμόρφωση με IP66 και NEMA 4X
– Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς 

(υπερβαίνει το IK10, >50J)
– Δυναμική μηχανή που συμπεριλαμβάνει Smart BLC
– Προσαρμοστική δυναμική μείωση θορύβου
– Ζώνες απορρήτου
– Autoblack
– Bilinx (αμφίδρομη ομοαξονική επικοινωνία)
– Τοποθέτηση χωνευτή, επιφανειακή, κρεμαστή σε τοίχο, 

κρεμαστή σε σωλήνα, ή τοποθέτηση σε γωνία
– Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 

(-50 έως +55 °C / -58 έως +131 °F)
– Έξι εκ των προτέρων προγραμματισμένοι τρόποι λειτουργίας
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– Προσαρμοστική δυναμική μείωση θορύβου
– Ενδείξεις επί της οθόνης σε διάφορες γλώσσες
– Ενσωματωμένη γεννήτρια δοκιμαστικού σχήματος
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3 Εγκατάσταση

3.1 Αποσυσκευασία
Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία και μεταχειριστείτε τον 
εξοπλισμό με προσοχή. 
Η συσκευασία περιέχει:
– Ενσωματωμένη μονάδα κάμερας FlexiDome
– Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
– Οδηγίες γρήγορης εγκατάστασης
– CD ROM

– Οδηγίες εγκατάστασης
– Acrobat Reader της Adobe

– Πλαστικό σακουλάκι με υλικό εξοπλισμό (τρία βύσματα 
τοποθέτησης SX8 4,5-6 mm και τρεις αντίστοιχες βίδες 
τοποθέτησης), και ειδική κεφαλή κατσαβιδιού για βίδες με 
προστασία από παραβίαση 

– Πλαστικό σακουλάκι με δύο μαύρους δακτυλίους από 
καουτσούκ για το κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια

– Καπάκι προσαρμογής φακού
Εάν ο εξοπλισμός έχει υποστεί οποιεσδήποτε ζημίες κατά την 
αποστολή, επανασυσκευάστε τον στην αρχική συσκευασία και 
ενημερώστε την εταιρεία αποστολής ή τον προμηθευτή.

!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς ηλεκτρισμού ή τοπικούς κανονισμούς.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η μονάδα κάμερας είναι μια ευαίσθητη συσκευή και η 
μεταχείρισή της πρέπει να γίνεται με προσοχή.
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3.2 Αποσυναρμολόγηση
Η έκδοση χωνευτής τοποθέτησης αποτελείται από τα ακόλουθα 
μέρη:

Η έκδοση επιφανειακής τοποθέτησης αποτελείται από τα 
ακόλουθα μέρη:

Εικόνα 3.1 Χωνευτή 

τοποθέτηση 

Δομοστοιχείο κάμερας και βάση 
τοποθέτησης

Εσωτερική επένδυση (με στεγανοποιητικό 
δακτύλιο)

Διακοσμητική στεφάνη

Θόλος
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Για να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:
1. Χρησιμοποιήστε την ειδική κεφαλή κατσαβιδιού για να 

χαλαρώσετε τις τρεις βίδες με προστασία από παραβίαση 
στη διακοσμητική στεφάνη (οι βίδες παραμένουν στη θέση 
τους).

2. Αφαιρέστε τη διακοσμητική στεφάνη και το θόλο τραβώντας 
τα από τη βάση.

3. Αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση (με το στεγανοποιητικό 
δακτύλιο) τραβώντας την από τη βάση.

4. Αφαιρέστε το ροζ προστατευτικό αφρώδες.

3.3 Τοποθέτηση μονάδας
Υπάρχουν πολλοί τρόποι τοποθέτησης της μονάδας. Η μέθοδος 
τοποθέτησης εξαρτάται από τον τύπο της επιφάνειας και εάν 
χρησιμοποιείται άλλος εξοπλισμός τοποθέτησης, όπως ένα 

Εικόνα 3.2 Επιφανειακή 

τοποθέτηση 

Κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια

Δομοστοιχείο κάμερας και βάση 
τοποθέτησης

Εσωτερική επένδυση (με στεγανοποιητικό 
δακτύλιο)

Διακοσμητική στεφάνη

Θόλος
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ηλεκτρικό κιβώτιο, ένα κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια ή άλλα 
παρελκόμενα.

Σημείωση:
Εάν η μονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιφάνεια, τότε 
χρησιμοποιήστε το κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια (SMB). Το 
SMB πωλείται ως ξεχωριστό είδος (VDA-455SMB) ή 
περιλαμβάνεται με το FlexiDome2X με την επιλογή επιφανειακής 
τοποθέτησης. Άλλα παρελκόμενα τοποθέτησης πωλούνται επίσης 
ξεχωριστά.

3.3.1 Συμβουλές τοποθέτησης
– Χρησιμοποιήστε το πρότυπο οπών τοποθέτησης για να σας 

βοηθήσει να σημειώσετε τη σωστή θέση για την τοποθέτηση 
της κάμερας.

– Ανατρέξτε στις διαστάσεις επάνω στο πρότυπο οπών 
τοποθέτησης για να εντοπίσετε την ακριβή θέση των οπών 
για τις βίδες και την οπή εισόδου για τα καλώδια.

– Βιδώστε μερικώς δύο βίδες για τις εγκοπές σχήματος U, και 
χρησιμοποιήστε τις για να κρεμάσετε προσωρινά την κάμερα 
ενόσω πραγματοποιείτε τις συνδέσεις .

3.3.2 Χωνευτή τοποθέτηση

Εικόνα 3.3 Χωνευτή τοποθέτηση - κοίλη επιφάνεια

1. Συμπαγής επιφάνεια (ανοίξτε εκ των προτέρων τρεις οπές 
των 8mm και τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα)

2. Τρεις βίδες (παρέχονται με την κάμερα)
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Εικόνα 3.4 Χωνευτή τοποθέτηση - ηλεκτρικό κιβώτιο (4S)

3.3.3 Επιφανειακή τοποθέτηση 
Όταν χρησιμοποιείτε το κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια:
– Με μια πλευρική σύνδεση, αφαιρέστε το καπάκι που 

καλύπτει την πλευρική είσοδο.
Με τη σύνδεση στο πίσω μέρος, αφήστε το καπάκι 
τοποθετημένο.

– Συνδέστε τον αγωγό στο κουτί τοποθέτησης.
– Απελευθερώστε τα δύο κλιπ στο κάτω μέρος του 

υδατοστεγούς διαμερίσματος συνδέσεων, για να το 
αφαιρέσετε από το κουτί τοποθέτησης.

– Ανοίξτε το κάλυμμα του υδατοστεγούς διαμερίσματος στο 
κουτί τοποθέτησης απελευθερώνοντας τα πέντε κλιπ.

– Περάστε τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας και βίντεο 
μέσα από τους ξεχωριστούς δακτυλίους από καουτσούκ στο 
υδατοστεγές διαμέρισμα.

– Περάστε το καλώδιο από την κάμερα στο υδατοστεγές 
διαμέρισμα μέσα από τον παρεχόμενο δακτύλιο.

– Πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο εσωτερικό του 
υδατοστεγούς διαμερίσματος και στερεώστε με τα κλιπ το 
κάλυμμα για να το σφραγίσετε.

3. Ενσωματωμένη μονάδα κάμερας και βάση
4. Καλώδια

1. Δύο βίδες (δεν παρέχονται)
2. Ενσωματωμένη μονάδα κάμερας και βάση
3. Ηλεκτρικό κιβώτιο 4S
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Εικόνα 3.5 Κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια VDA-455SMB 

Σημείωση:
Για να διασφαλίσετε την υδατοστεγή είσοδο του καλωδίου, 
χρησιμοποιήστε καλώδια στρογγυλής διατομής 5 και 6 mm (0,2 - 
0,24 ιντσών) για τη σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας και βίντεο. 
Σημείωση:
Χρησιμοποιήστε λίγο σπρέυ σιλικόνης επάνω στο καλώδιο για την 
καλύτερη ολίσθηση των δακτυλίων επάνω σε αυτό.

Εικόνα 3.6 Επιφανειακή τοποθέτηση - πλευρική σύνδεση

1. Συμπαγής επιφάνεια (ανοίξτε εκ των προτέρων τρεις οπές 
των 8mm και τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα)

2. Τρεις βίδες (παρέχονται με την κάμερα)
3. Τρεις βίδες (M5, παρέχονται)
4. Ενσωματωμένη μονάδα κάμερας και βάση
5. Κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια (VDA-455SMB)
6. Καλώδια
7. Αγωγός
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Εικόνα 3.7 Επιφανειακή τοποθέτηση - πίσω σύνδεση

1. Συμπαγής επιφάνεια (τρεις ανοιγμένες εκ των προτέρων 
οπές των 8mm, τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα)

2. Τρεις βίδες (παρέχονται με την κάμερα)
3. Τρεις βίδες (M5, παρέχονται)
4. Ενσωματωμένη μονάδα κάμερας και βάση
5 Κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια (VDA-455SMB)
6. Καπάκι (αφαιρέστε για καλώδια πλευρικής εισόδου)
7. Αγωγός
8. Καλώδια
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4 Σύνδεση και ρύθμιση

4.1 Συνδέσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
βίντεο
Η δέσμη καλωδίων έχει μια υποδοχή σύνδεσης BNC που 
υποδέχεται το ομοαξονικό καλώδιο βίντεο (με αρσενικό 
συνδετήρα BNC) και δύο γυμνά καλώδια τροφοδοσίας χαμηλής 
τάσης για σύνδεση σε μια υποδοχή τροφοδοσίας. Ένας 
προσαρμογέας UTP (VDA-455UTP) είναι διαθέσιμος ως 
προαιρετικός εξοπλισμός, ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση ενός 
καλωδίου βίντεο UTP στην υποδοχή σύνδεσης BNC.

Ο ευκολότερος τρόπος σύνδεσης των καλωδίων είναι ως εξής:
1. Φέρτε τις συνδέσεις του κτιρίου μέσω της οπής καλωδίου 

επιφανείας, έτσι ώστε να κρέμονται ελεύθερα.
2. Εισάγετε μερικώς δύο βίδες στις ανοιγμένες εκ των 

προτέρων οπές (ή στην πλάκα προσαρμογέα).
3. Χρησιμοποιώντας μία από τις εγκοπές σχήματος U, κρεμάστε 

τη βάση τοποθέτησης του δομοστοιχείου κάμερας σε μία 
βίδα προσωρινά, και κλίνετε τη βάση ελαφρά για να έχετε 
πρόσβαση στις συνδέσεις καλωδίου. 

4. Συνδέστε την υποδοχή σύνδεσης BNC του δομοστοιχείου 
κάμερας στο ομοαξονικό καλώδιο βίντεο.

5. Συνδέστε τα γυμνά καλώδια τροφοδοσίας (κόκκινο +, καφέ 
–) στην υποδοχή τροφοδοτικού.

Σημείωση
Για παροχή συνεχούς ρεύματος (DC) η πολικότητα είναι 
σημαντική. Τυχόν εσφαλμένη πολικότητα δεν καταστρέφει την 
κάμερα, αλλά η κάμερα δεν θα ενεργοποιηθεί. Για παροχή 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC, τάση δικτύου), διατηρήστε 

!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Πριν προχωρήσετε, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από το 
καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της μονάδας 
ταιριάζει με την τάση και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου 
τροφοδοτικού.
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συνεπή πολικότητα καλωδίωσης στα συστήματα πολλαπλών 
καμερών, για να αποφύγετε ενδεχόμενη κύλιση του βίντεο της 
κάμερας.

6. Σε υγρό περιβάλλον, διασφαλίστε ότι οι συνδέσεις είναι 
στεγανές. (Το κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια και τα άλλα 
παρελκόμενα τοποθέτησης έχουν ένα στεγανό διαμέρισμα 
για το σκοπό αυτό.)

7. Σπρώξτε τις συνδέσεις μέσα από την οπή καλωδίου 
επιφανείας.

8. Ασφαλίστε τη βάση τοποθέτησης του δομοστοιχείου 
κάμερας στην επιφάνεια με τις τρεις βίδες.

4.2 Εγκατάσταση της κάμερας 

4.2.1 Θέση της κάμερας

Για ευκολότερη εγκατάσταση της κάμερας, συνδέστε μια οθόνη 
στην υποδοχή βύσματος τύπου 2,5 mm τύπου μινιατούρας (2). 
Αυτή η υποδοχή παρέχει ένα σύνθετο σήμα βίντεο (με 
συγχρονισμό). Ένα προαιρετικό καλώδιο (αρ. κωδικού S1460) 
διατίθεται για την εκτέλεση αυτής της σύνδεσης. Όταν συνδέεται 
το καλώδιο S1460, δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο στην υποδοχή 
BNC για να αποφευχθεί η παρεμβολή.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ο θερμαντήρας είναι θερμός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας - 
Μην αγγίζετε. Πάντοτε να απενεργοποιείτε το θερμαντήρα όταν 
εργάζεστε στην κάμερα, ανατρέξτε στην 
Ενότητα 4.2.4 Θερμαντήρας, Σελίδα 26 και στην 
ενότητα 5.6.2 Υπομενού Connections (Συνδέσεις), σελίδα 36.
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Εικόνα 4.1 Μέρη της κάμερας

Η φυσική προεπιλεγμένη θέση της κάμερας είναι το επάνω μέρος 
της εικόνας να αντιστοιχεί στην ένδειξη TOP. 

1. Θερμαντήρας
2. Υποδοχή βύσματος οθόνης
3. Περιστροφικοί τροχίσκοι
4. Κουμπιά πλοήγησης (5)
5. Εστιακή απόσταση
6. Εστίαση
A. Περιστροφή άξονα οριζόντιας κίνησης
B. Περιστροφή άξονα κλίσης 
C. Περιστροφή άξονα περιστροφής

A

B

C
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Η θέση του δομοστοιχείου κάμερας μπορεί να ρυθμιστεί κατά 
μήκος τριών αξόνων. Κατά τη ρύθμιση της θέσης της κάμερας, 
διασφαλίστε ότι η εμφάνιση της εικόνας στην οθόνη είναι 
επίπεδη. Ρυθμίστε την κάμερα στην επιθυμητή θέση, εκτελώντας 
τα ακόλουθα βήματα:
– Για οριζόντια ρύθμιση κατά μήκος του άξονα οριζόντιας 

κίνησης (A), περιστρέψτε το δομοστοιχείο κάμερας στη 
βάση. Μην περιστρέφετε πάνω από 360°.

– Για να επιτύχετε οριζόντιο ορίζοντα (για οροφές υπό κλίση ή 
τοποθέτηση σε πλάγιο τοίχο), περιστρέψτε τη βάση του 
φακού κατά μήκος του άξονα περιστροφής (C) για να 
ευθυγραμμίσετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. 
Μην περιστρέφετε πάνω από 340°.

– Για οριζόντια ρύθμιση κατά μήκος του άξονα κλίσης (B), 
χαλαρώστε τους περιστροφικούς τροχίσκους, τοποθετήστε 
την κάμερα, και στη συνέχεια σφίξτε απαλά τους 
περιστροφικούς τροχίσκους για να ασφαλίσετε την κάμερα. 
Μην περιστρέφετε πάνω από 90°.

4.2.2 Πλοήγηση στο μενού
Πέντε πλήκτρα, που βρίσκονται στον πλαϊνό πίνακα, 
χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο σύστημα μενού.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι αισθητήρες εικόνας CCD είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και 
απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα προκειμένου να έχουν υψηλή 
απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε καμία περίπτωση να μην 
εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ισχυρές φωτεινές 
πηγές, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται ή όχι σε λειτουργία. 
Αποφύγετε την ύπαρξη ισχυρών φωτεινών πηγών στο οπτικό 
πεδίο της κάμερας.
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– Πατήστε το πλήκτρο μενού/επιλογής (κέντρο) για πρόσβαση 
στα μενού ή για μετακίνηση στο επόμενο ή στο 
προηγούμενο μενού.

– Πατήστε το πλήκτρο μενού/επιλογής για περίπου 2 
δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το μενού Install 
(Εγκατάσταση).

– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω, για κύλιση σε ένα 
μενού.

– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερά ή δεξιά, για 
μετακίνηση στις επιλογές ή για τη ρύθμιση παραμέτρων.

– Όταν βρίσκεστε σε ένα μενού, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο 
μενού/επιλογής δύο φορές για να επαναφέρετε το 
επιλεγμένο στοιχείο στην εργοστασιακή προεπιλογή του.

– Για να κλείσετε όλα τα μενού μαζί από οποιοδήποτε μενού, 
επιλέξτε το στοιχείο Exit (Έξοδος) και κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο μενού/επιλογής μέχρι να εξαφανιστεί το 
παράθυρο μενού.

4.2.3 Εστιακή απόσταση και εστίαση
Πριν τη ρύθμιση της εστιακής απόστασης ή της εστίασης, 
τοποθετήστε το καπάκι προσαρμογής φακού στο φακό για να 
διασφαλίσετε ότι η ευκρίνεια της εικόνας είναι η ίδια όπως όταν ο 
θόλος είναι τοποθετημένος στη θέση του. 
1. Συνδέστε μια οθόνη ή άλλη συσκευή εμφάνισης είτε στην 

υποδοχή BNC της κάμερας είτε στο προαιρετικό καλώδιο 
(S1460) στο βύσμα οθόνης. (Εάν συνδεθεί το S1460, δεν 
υπάρχει σήμα στην υποδοχή BNC.)

Εικόνα 4.2 Πλοήγηση 

Πλήκτρο επάνω
Πλήκτρο μενού/επιλογής (κέντρο)

Πλήκτρο δεξιά

Πλήκτρο κάτω
Πλήκτρο αριστερά
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2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μενού/επιλογής 
(κέντρο) μέχρι να εμφανιστεί το μενού Install 
(Εγκατάσταση).
– Το στοιχείο Set focus (Ρύθμιση εστίασης) είναι 

επισημασμένο. Μην αλλάξετε αυτήν την επιλογή, καθώς 
η κάμερα βρίσκεται τώρα σε ειδικό τρόπο λειτουργίας 
για τη ρύθμιση της εστίασης.

3. Για να ρυθμίσετε το οπτικό πεδίο του φακού ρυθμιζόμενης 
εστίασης, χαλαρώστε τη βίδα εστιακής απόστασης και 
στρέψτε το μηχανισμό μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη 
προβολή στην οθόνη. (Η εικόνα γίνεται μη εστιασμένη.)

4. Εστιάστε την εικόνα στην οθόνη χαλαρώνοντας τη βίδα 
εστίασης και στρέφοντας το μηχανισμό μέχρι να εστιαστεί η 
εικόνα.

5. Επαναρρυθμίστε το εστιακό μήκος όπως απαιτείται.
6. Επαναλάβετε αυτές τις δύο ρυθμίσεις μέχρι να είναι 

εστιασμένη η επιθυμητή προβολή.
7. Σφίξτε και τις δύο βίδες.
8. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μεταβείτε στο 

Exit (Έξοδος) και πατήστε το κεντρικό κουμπί μέχρι να 
εξαφανιστεί το μενού.

9. Αφαιρέστε το καπάκι προσαρμογής φακού από το φακό και 
αποσυνδέστε την οθόνη.

4.2.4 Θερμαντήρας
Όταν η κάμερα χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, θέστε 
τη ρύθμιση θερμαντήρα στο Auto (Αυτόματο) στο μενού Install 
(Εγκατάσταση). Ο θερμαντήρας ενεργοποιείται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος χαμηλότερη από 0°C (+32°F).

4.2.5 Κλείσιμο της μονάδας
Όταν η θέση της κάμερας ρυθμιστεί και έχουν γίνει όλες οι 
ρυθμίσεις, κλείστε τη μονάδα.
1. Τοποθετήστε την εσωτερική επένδυση στη θέση της (με το 

στεγανοποιητικό δακτύλιο τοποθετημένο), 
ευθυγραμμίζοντας το πτερύγιό της με το βραχίονα στη βάση.
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2. Τοποθετήστε το θόλο επάνω στη βάση και περιστρέψτε 
μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. (Εάν είναι απαραίτητο, 
καθαρίστε την επιφάνειά του με ένα μαλακό πανί.)

3. Τοποθετήστε τη διακοσμητική στεφάνη επάνω στο θόλο.
4. Ευθυγραμμίστε τις βίδες με προστασία από παραβίαση στη 

διακοσμητική στεφάνη με τα άκρα με σπειρώματα στη βάση 
τοποθέτησης.

5. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ειδική κεφαλή κατσαβιδιού 
για να σφίξετε τις τρεις βίδες με προστασία από παραβίαση.
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5 Διαμόρφωση
Η κάμερα κανονικά παρέχει βέλτιστη εικόνα χωρίς ανάγκη για 
περαιτέρω ρυθμίσεις. Υπάρχουν έξι προκαθορισμένοι τρόποι 
λειτουργίας με ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διαμόρφωση. Οι 
προχωρημένες επιλογές εγκατάστασης είναι διαθέσιμες σε ένα 
σύστημα μενού για τη λήψη βέλτιστων αποτελεσμάτων υπό 
ειδικές συνθήκες. 
Η κάμερα υλοποιεί τις αλλαγές σας αμέσως, επιτρέποντας την 
εύκολη σύγκριση των ρυθμίσεων πριν και μετά.

5.1 Πρόσβαση στα μενού
Χρησιμοποιήστε τα πέντε κουμπιά πλοήγησης επάνω στην 
κάμερα για επιλογή και πλοήγηση στα διάφορα μενού. Υπάρχουν 
δύο μενού ανώτερου επιπέδου: ένα μενού Main (Κύριο) και ένα 
μενού Install (Εγκατάσταση). Τα μενού περιλαμβάνουν 
λειτουργίες οι οποίες μπορούν να επιλεγούν απευθείας, ή 
υπομενού για λεπτομερέστερη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά για πλοήγηση.

5.1.1 Κύριο μενού
Για πρόσβαση στο μενού Main (Κύριο), πατήστε το κουμπί 
μενού/επιλογής (κέντρο) για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Το 
μενού Main (Κύριο) εμφανίζεται στην οθόνη. Το μενού Main 
(Κύριο) επιτρέπει την επιλογή και ρύθμιση των λειτουργιών 
βελτίωσης της εικόνας. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τις 
επιλογές σας, μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε τις 
προεπιλεγμένες τιμές για τον τρόπο λειτουργίας.

Κουμπί Πάνω
Κουμπί Menu/Select (Μενού/Επιλογή) 
(κέντρο)

Κουμπί Δεξιά

Κουμπί Κάτω
Κουμπί Αριστερά
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5.1.2 Μενού Install (Εγκατάσταση)
Η κάμερα διαθέτει επίσης ένα μενού Install (Εγκατάσταση), το 
οποίο επιτρέπει την εκτέλεση ρυθμίσεων εγκατάστασης. Για 
πρόσβαση στο μενού Install (Εγκατάσταση), πατήστε το κουμπί 
μενού/επιλογής (κέντρο) για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

5.2 Προκαθορισμένοι τρόποι λειτουργίας
Υπάρχουν έξι προκαθορισμένοι τρόποι λειτουργίας με ρυθμίσεις 
που διευκολύνουν τη διαμόρφωση. Μπορείτε να επιλέξετε έναν 
από τους έξι προκαθορισμένους τρόπους λειτουργίας στο 
υπομενού Install/Mode (Εγκατάσταση/Τρόπος λειτουργίας). Οι 
τρόποι λειτουργίας καθορίζονται ως εξής:
1. 24-hour (24-ωρο)

Προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας εγκατάστασης για την 
παροχή σταθερών εικόνων σε μια περίοδο 24 ωρών. Αυτές 
οι ρυθμίσεις είναι βελτιστοποιημένες για άμεση 
εγκατάσταση.

2. Traffic (Κίνηση)
Λήψη αντικειμένων σε υψηλή ταχύτητα με χρήση 
προεπιλεγμένου κλείστρου σε μεταβλητές συνθήκες 
φωτισμού.

3. Low light (Χαμηλός φωτισμός)
Παροχή πρόσθετης βελτίωσης, όπως AGC και SensUp για τη 
λήψη χρησιμοποιήσιμων εικόνων σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού.

4. Smart BLC (Ευφυές BLC)
Οι ρυθμίσεις είναι βελτιστοποιημένες για τη λήψη 
λεπτομερειών σε συνθήκες υψηλής αντίθεσης και 
υπερβολικά φωτεινές-σκοτεινές συνθήκες.

5. Low noise (Χαμηλός θόρυβος)
Ρύθμιση βελτιώσεων για τη μείωση του θορύβου της 
εικόνας. Χρήσιμο για υπό όρους ανανέωση DVR και 
συστημάτων αποθήκευσης IP, καθώς η μείωση του θορύβου 
μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης.
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6. Analog systems (Αναλογικά συστήματα)
Χρησιμοποιήστε τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας εάν η 
κάμερα είναι συνδεδεμένη σε ένα καθαρά αναλογικό 
σύστημα (π.χ. μεταγωγέας μητρώου με VCR) ή σε ένα 
μόνιτορ CRT. Χρήσιμος τρόπος λειτουργίας για την 
αξιολόγηση/επίδειξη της κάμερας όταν είναι απευθείας 
συνδεδεμένη σε ένα μόνιτορ CRT.

5.3 Μεταγωγή ημέρας/νύχτας
Η κάμερα αυτή διαθέτει ένα ηλεκτροκίνητο φίλτρο υπερύθρων 
(IR). Το μηχανικό φίλτρο υπερύθρων μπορεί να απενεργοποιηθεί 
σε εφαρμογές χαμηλού φωτισμού ή υπέρυθρου φωτισμού μέσω 
ρυθμίσεων διαμόρφωσης.
Εάν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας μεταγωγής Auto 
(Αυτόματο), η κάμερα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φίλτρο 
αυτόματα, σύμφωνα με το μετρούμενο επίπεδο φωτισμού. Το 
επίπεδο μεταγωγής είναι προγραμματιζόμενο. Στον τρόπο 
λειτουργίας μεταγωγής Auto (Αυτόματο), η κάμερα δίνει 
προτεραιότητα στην κίνηση (η κάμερα δίνει ευκρινείς εικόνες 
χωρίς "κούνημα" λόγω κίνησης του θέματος , εφόσον το 
επιτρέπει η στάθμη φωτισμού) ή στην έγχρωμη λειτουργία (η 
κάμερα δίνει έγχρωμες εικόνες, εφόσον το επιτρέπει η στάθμη 
φωτισμού). Η κάμερα αναγνωρίζει τα σκηνικά που φωτίζονται 
από υπέρυθρο φως, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
ανεπιθύμητη μεταγωγή σε έγχρωμο τρόπο λειτουργίας. 
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου του φίλτρου 
υπερύθρων:
– μέσω εισόδου συναγερμού, 
– μέσω επικοινωνίας Bilinx, 
– αυτόματα, βάσει των μετρούμενων επιπέδων φωτισμού, ή
– στα πλαίσια του προγραμματισμένου προφίλ τρόπου 

λειτουργίας.

5.4 Επικοινωνία ελέγχου κάμερας (Bilinx)
Αυτή η κάμερα είναι εξοπλισμένη με πομποδέκτη ομοαξονικών 
επικοινωνιών (που αναφέρεται επίσης ως Bilinx). Σε συνδυασμό 
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με το VP-CFGSFT, η ρύθμιση της κάμερας μπορεί να αλλάξει από 
οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του ομοαξονικού καλωδίου. 
Όλα τα μενού είναι προσβάσιμα από απόσταση παρέχοντας 
πλήρη έλεγχο της κάμερας. Με αυτήν τη μέθοδο επικοινωνίας, 
είναι επίσης δυνατή η απενεργοποίηση των τοπικών πλήκτρων 
στην κάμερα. Για να αποφευχθεί η απώλεια της επικοινωνίας σε 
μια εγκατεστημένη κάμερα, η επιλογή Communication On/Off 
(Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επικοινωνίας) δεν είναι 
διαθέσιμη ενόσω χρησιμοποιείται απομακρυσμένος έλεγχος. 
Αυτή η λειτουργία είναι προσβάσιμη μόνο με τα κουμπιά της 
κάμερας. Οι επικοινωνίες Bilinx μπορούν να απενεργοποιηθούν 
μόνο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στην κάμερα.

Απενεργοποιημένα κουμπιά κάμερας
Όταν η ζεύξη επικοινωνιών Bilinx είναι ενεργή, τα κουμπιά στην 
κάμερα είναι απενεργοποιημένα. 
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5.5 Δομή του κύριου μενού

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Mode (Τρόπος 
λειτουργίας)

Υπομενού Ρυθμίζει τους τρόπους λειτουργίας 1 
έως 6

ALC Υπομενού Έλεγχος στάθμης βίντεο 

Shutter/AGC 
(Κλείστρο/
AGC)

Υπομενού Έλεγχος κλείστρου και αυτόματου 
κέρδους 

Day/Night 
(Ημέρας/
νύχτας)

Υπομενού Ημέρας/νύχτας για έγχρωμη/
ασπρόμαυρη λειτουργία

Enhance / 
Dynamic 
Engine 
(Βελτίωση / 
Δυναμική 
μηχανή)

Υπομενού Βελτίωση εικόνας και απόδοση

Color 
(Έγχρωμη)

Υπομενού Ισορροπία λευκού και απόδοση 
χρώματος

VMD Υπομενού Ανίχνευση κίνησης στο βίντεο



34 el | Διαμόρφωση FlexiDome2X

AR18-08-B010 | v1.0 | 2009.03 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Security Systems

5.5.1 Υπομενού τρόπου λειτουργίας

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Mode (Τρόπος 
λειτουργίας)

1 έως 6 Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας.

Mode ID  
(Αναγνωριστικ
ό τρόπου 
λειτουργίας)

Αλφαριθμητι
κό 

Όνομα τρόπου λειτουργίας (11 
χαρακτήρες μέγιστο)

Copy active 
mode 
(Αντιγραφή 
ενεργού 
τρόπου 
λειτουργίας)

Διαθέσιμοι 
αριθμοί 
τρόπου 
λειτουργίας

Αντιγράφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις 
τρόπου λειτουργίας στον επιλεγμένο 
αριθμό τρόπου λειτουργίας.

Default mode 
(Προεπιλεγμέν
ος τρόπος 
λειτουργίας)

Υπομενού Επαναφέρει την κάμερα στις 
εργοστασιακές προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.
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5.5.2 Υπομενού ALC

Είδος Επιλογή Περιγραφή

ALC level 
(Επίπεδο ALC)

-15 έως +15 Επιλέγει το εύρος εντός του οποίου θα 
λειτουργεί το ALC. Μια θετική τιμή 
χρησιμεύει περισσότερο για συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού, ενώ μια αρνητική 
τιμή χρησιμεύει περισσότερο για 
συνθήκες υπερβολικού φωτισμού.
Κάποια προσαρμογή του ALC μπορεί να 
βελτιώσει το περιεχόμενο του σκηνικού 
όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart/
BLC.

Peak/average 
(Κορυφής/
μέσος όρος)

-15 έως +15 Ρυθμίστε την ισορροπία ανάμεσα στον 
έλεγχο τιμής κορυφής και μέσης τιμής 
βίντεο. Μια αρνητική τιμή δίνει 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στη μέση 
στάθμη φωτισμού, ενώ μια θετική τιμή 
δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη 
στάθμη φωτισμού κορυφής. Φακός 
video iris: επιλέξτε μια μέση στάθμη για 
βέλτιστα αποτελέσματα (ρυθμίσεις 
κορυφής μπορεί να προκαλέσουν 
ταλαντώσεις).

ALC speed 
(Ταχύτητα 
ALC)

Slow (αργό), 
medium 
(μεσαίο), 
fast 
(γρήγορο)

Ρυθμίζει την ταχύτητα του βρόχου 
ελέγχου στάθμης βίντεο. Για τα 
περισσότερα σκηνικά, πρέπει να 
παραμένει στην προεπιλεγμένη τιμή.
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5.5.3 Υπομενού Shutter/AGC (Κλείστρο/AGC)

DVR/IP 
Encoder (DVR/
Κωδικοποιητής 
IP)

On, Off 
(Ενεργοποίη
ση, 
απενεργοποί
ηση)

On (Ενεργοποίηση) - Η έξοδος της 
κάμερας είναι βελτιστοποιημένη για 
σύνδεση σε ένα DVR ή κωδικοποιητή IP 
για την αντιστάθμιση μεθόδων 
συμπίεσης.
Off (Απενεργοποίηση) - Η έξοδος της 
κάμερας είναι βελτιστοποιημένη για 
σύνδεση σε ένα αναλογικό σύστημα 
(μεταγωγέα μητρώου ή μόνιτορ).

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Shutter 
(Κλείστρο)

AES, FL, 
Fixed 
(Σταθερό)

AES (αυτόματο κλείστρο) - η κάμερα 
αυτόματα ρυθμίζει τη βέλτιστη ταχύτητα 
κλείστρου. FL - τρόπος λειτουργίας 
χωρίς "τρεμόπαιγμα", αποφεύγει την 
παρεμβολή από φωτεινές πηγές. FIXED 
(Σταθερό) - επιτρέπει μια ταχύτητα 
κλείστρου καθοριζόμενη από το χρήστη.

Default (AES) 
shutter 
[Προεπιλεγμέν
ο (AES) 
κλείστρο] 
ή
Fixed shutter 
(Σταθερό 
κλείστρο)

1/50 (PAL), 
1/60 (NTSC) 
1/100, 1/
120, 1/250, 
1/500, 1/
1000, 1/
2000, 1/
5000, 1/10K 

Στον τρόπο λειτουργίας AES, η κάμερα 
επιχειρεί να διατηρήσει σταθερή την 
επιλεγμένη ταχύτητα κλείστρου για όσο 
διάστημα η στάθμη φωτισμού του 
σκηνικού είναι αρκετά υψηλή.
Στον τρόπο λειτουργίας Fixed 
(Σταθερό), επιλέγει την ταχύτητα 
κλείστρου.
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Actual shutter 
(Τρέχον 
κλείστρο)

Εμφανίζει την τρέχουσα τιμή κλείστρου 
από την κάμερα, για την ευκολότερη 
σύγκριση της στάθμης φωτισμού και τη 
βέλτιστη ταχύτητα κλείστρου κατά τη 
διάρκεια της ρύθμισης.

Gain control 
(Έλεγχος 
κέρδους)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Fixed 
(Σταθερό)

On (Ενεργοποίηση) - η κάμερα ρυθμίζει 
αυτόματα το κέρδος (απολαβή) στη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή που απαιτείται 
για τη διατήρηση μιας καλής εικόνας.
Fixed (Σταθερό) - ρυθμίζει την τιμή 
Fixed AGC (Σταθερό AGC).

Maximum AGC 
(Μέγιστο AGC)
ή
Fixed AGC 
(Σταθερό 
AGC)

0 έως 30 dB Επιλέγει τη μέγιστη δυνατή τιμή 
κέρδους, κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας AGC.
Επιλέγει τη ρύθμιση κέρδους για 
λειτουργία κέρδους Fixed (Σταθερό) (0 
αντιστοιχεί σε απουσία κέρδους).

Actual AGC 
(Τρέχον)

Εμφανίζει την τρέχουσα τιμή AGC από 
την κάμερα για την ευκολότερη 
σύγκριση της στάθμης κέρδους με τη 
στάθμη φωτισμού και την απόδοση της 
εικόνας.

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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SensUp 
Dynamic 
(Δυναμική 
αύξηση 
ευαισθησίας)

Off 
(Απενεργοπο
ίηση), 2x, 
3x, …, 10x

Επιλέγει τον συντελεστή αύξησης της 
ευαισθησίας της κάμερας. Είναι 
δυναμική, συνεπώς ενεργοποιείται μόνο 
όταν η στάθμη φωτός είναι χαμηλή.
Όταν είναι ενεργή, ενδέχεται να 
εμφανιστεί θόρυβος ή κουκκίδες στην 
εικόνα. Αυτή η συμπεριφορά της 
κάμερας είναι φυσιολογική και δεν 
αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Αυτό 
μπορεί επίσης να προκαλέσει "κούνημα" 
σε κινούμενα αντικείμενα.

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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5.5.4 Υπομενού Day/Night (Ημέρας/νύχτας)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Day/Night 
(Ημέρας/
νύχτας)

Auto 
(Αυτόματο), 
Color 
(Έγχρωμη), 
Monochrom
e 
(Ασπρόμαυρ
η)

Auto (Αυτόματο) - η κάμερα 
ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το 
φίλτρο υπερύθρων ανάλογα με τη 
στάθμη φωτισμού του σκηνικού.
Monochrome (Μονόχρωμη) - το φίλτρο 
υπερύθρων αφαιρείται, παρέχοντας 
πλήρη ευαισθησία υπερύθρων. 
Color (Έγχρωμη) - η κάμερα παράγει 
πάντοτε έγχρωμο σήμα ανεξάρτητα από 
τη στάθμη φωτισμού. 

Switch level 
(Επίπεδο 
μεταγωγής)

-15 έως +15 Θέτει τη στάθμη βίντεο στον τρόπο 
λειτουργίας Auto (Αυτόματο), στον 
οποίο η κάμερα αλλάζει σε 
ασπρόμαυρη λειτουργία. 
Μια χαμηλή (αρνητική) τιμή σημαίνει ότι 
η κάμερα αλλάζει σε ασπρόμαυρη 
λειτουργία σε χαμηλότερη στάθμη 
φωτισμού. Μια υψηλή (θετική) τιμή 
σημαίνει ότι η κάμερα αλλάζει σε 
ασπρόμαυρη λειτουργία σε υψηλότερη 
στάθμη φωτισμού.

Priority 
(Προτεραιότητ
α)

Motion 
(Κίνηση), 
Color 
(Έγχρωμη)

Στον τρόπο λειτουργίας AUTO 
(Αυτόματο): Color (Έγχρωμη) - η 
κάμερα δίνει εικόνα χρώματος εφόσον 
το η στάθμη φωτισμού το επιτρέπει. 
Motion (Κίνηση) - η κάμερα αποφεύγει 
το "κούνημα" σε κινούμενα αντικείμενα 
εφόσον το η στάθμη φωτισμού το 
επιτρέπει (αλλάζει σε ασπρόμαυρη 
λειτουργία νωρίτερα από ό,τι με την 
προτεραιότητα Color (Έγχρωμη)).
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IR contrast 
(Αντίθεση IR) 

Enhanced 
(Βελτιωμένη
), Normal 
(Κανονική)

Enhanced (Βελτιωμένη): Η κάμερα 
βελτιστοποιεί την αντίθεση σε 
εφαρμογές με υψηλά επίπεδα 
φωτισμού στο υπέρυθρο φάσμα. 
Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας 
για φωτεινές πηγές υπερύθρων (730 
έως 940 nm) και για σκηνικά με γρασίδι 
και πράσινο φύλλωμα.

Normal (Κανονική): Η κάμερα 
βελτιστοποιεί την αντίθεση σε 
ασπρόμαυρες εφαρμογές με φωτισμό 
στο ορατό φάσμα.

Color burst 
(Ριπή 
χρώματος) 
(ασπρόμαυρη 
λειτουργία)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Off (Απενεργοποίηση) - η ριπή 
χρώματος στο σήμα βίντεο είναι 
απενεργοποιημένη στον τρόπο 
ασπρόμαυρης λειτουργίας. On 
(Ενεργοποίηση) - η ριπή χρώματος 
παραμένει ενεργή ακόμα και στον 
τρόπο ασπρόμαυρης λειτουργίας 
(απαιτείται από ορισμένα DVR και 
κωδικοποιητές IP).

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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5.5.5 Υπομενού Enhance / Dynamic Engine (Βελτίωση / 
Δυναμική μηχανή)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Dynamic 
Engine 
(Δυναμική 
μηχανή)

Off 
(Απενεργοπο
ίηση), XF-
DYN, 2X-
DYN, 
SmartBLC 
(Ευφυές 
BLC)

Off (Απενεργοποίηση): - απενεργοποιεί 
όλες τις αυτόματες λεπτομέρειες του 
σκηνικού και τις βελτιώσεις (συνιστάται 
μόνο για δοκιμή).
XF-DYN: - επιπλέον εσωτερική 
επεξεργασία ενεργοποιείται για 
εφαρμογές χαμηλού φωτισμού 
(κυκλοφορία κ.λπ.).
2X-DYN: - Η λειτουργία 2X-Dynamic 
προσθέτει διπλή έκθεση αισθητήρα στα 
χαρακτηριστικά XF-DYN. Σε αντίξοες 
συνθήκες φωτισμού, εικονοστοιχεία 
από κάθε έκθεση αναμιγνύονται για να 
δώσουν μια λεπτομερέστερη εικόνα 
(χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 2X-DYN 
όταν δεν απαιτείται SmartBLC).
SmartBLC (Ευφυές BLC): - Το 
παράθυρο BLC και ο παράγοντας 
στάθμισης καθορίζονται αυτόματα. Η 
κάμερα ρυθμίζει δυναμικά αυτά τα δύο 
στοιχεία για μεταβαλλόμενες συνθήκες 
φωτισμού. Περιλαμβάνει όλα τα 
πλεονεκτήματα του 2X-DYN.

Autoblack On 
(Ενεργοποίη
ση, Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το 
χαρακτηριστικό Autoblack αυτόματα 
αυξάνει την ορατότητα των 
λεπτομερειών όταν η αντίθεση του 
σκηνικού είναι μικρότερη από το πλήρες 
εύρος, λόγω ομίχλης, υγρασίας, κ.λπ.
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Black level 
(Στάθμη 
μαύρου)

-50 έως +50 Ρυθμίζει τη στάθμη απόκλισης μαύρου.
Μια χαμηλή (αρνητική) τιμή κάνει τη 
στάθμη σκοτεινότερη. Μια υψηλή 
(θετική) τιμή κάνει τη στάθμη 
φωτεινότερη και μπορεί να αναδείξει 
περισσότερες λεπτομέρειες σε 
σκοτεινότερες περιοχές.

Sharpness 
(Ευκρίνεια)

-15 έως +15 Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας. 0 
αντιστοιχεί στην προεπιλεγμένη θέση.
Μια χαμηλή (αρνητική) τιμή κάνει την 
εικόνα λιγότερο ευκρινή. Η αύξηση της 
ευκρίνειας αναδεικνύει περισσότερες 
λεπτομέρειες. 
Επιπλέον ευκρίνεια μπορεί να βελτιώσει 
τις λεπτομέρειες των πινακίδων 
κυκλοφορίας, των χαρακτηριστικών του 
προσώπου και των άκρων ορισμένων 
επιφανειών.

Dynamic noise 
reduction 
(Δυναμική 
μείωση 
θορύβου)

Auto 
(Αυτόματο), 
Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Στον τρόπο λειτουργίας AUTO 
(Αυτόματο), η κάμερα αυτόματα μειώνει 
το θόρυβο στην εικόνα. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει "κούνημα" 
σε αντικείμενα που κινούνται 
υπερβολικά γρήγορα απευθείας 
μπροστά από την κάμερα. Αυτό μπορεί 
να διορθωθεί διευρύνοντας το οπτικό 
πεδίο ή επιλέγοντας Off 
(Απενεργοποίηση).

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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Peak White 
Invert 
(Αναστροφή 
λευκού στην 
τιμή κορυφής)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Peak 
White Invert (Αναστροφή λευκού στην 
τιμή κορυφής) για να μειώσετε την 
αντανάκλαση από την οθόνη CRT/LCD. 
Χρησιμοποιήστε το στις εφαρμογές 
ANPR/LPR για να μειώσετε την 
αντανάκλαση προβολέων. (Δοκιμάστε 
το χαρακτηριστικό επί τόπου για να 
διασφαλίσετε ότι ωφελεί πραγματικά 
την εφαρμογή και δεν αποσπά την 
προσοχή των χειριστών του συστήματος 
ασφαλείας.)

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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5.5.6 Υπομενού Color (Έγχρωμη λειτουργία)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

White balance 
(Ισορροπία 
λευκού)

ATW, 
AWBhold, 
Manual (Μη 
αυτόματο)

ATW (Αυτόματη παρακολούθηση 
ισορροπίας λευκού) - Επιτρέπει στην 
κάμερα να προσαρμόζεται συνεχώς για 
τη βέλτιστη αναπαραγωγή χρωμάτων. 
AWBhold (AWB, κράτηση) - Θέτει τη 
λειτουργία ATW σε κράτηση και 
αποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρώματος. 
Manual (Μη αυτόματο) - Το κέρδος 
κόκκινου, πράσινου και μπλε μπορεί να 
ρυθμιστεί μη αυτόματα στην επιθυμητή 
θέση.

Speed 
(Ταχύτητα)

Fast 
(Γρήγορο), 
Medium 
(Μεσαίο), 
Slow (Αργό)

Προσαρμόζει την ταχύτητα του βρόχου 
ελέγχου της ισορροπίας λευκού. 

Red gain 
(Κέρδος 
κόκκινου)

-5 έως +5

-50 έως +50

ATW και AWBhold - Προσαρμόζει το 
κέρδος της κόκκινης συνιστώσας για τη 
βελτίωση της λευκής κουκκίδας.
Manual (Μη αυτόματο) - Προσαρμόζει 
το κέρδος της κόκκινης συνιστώσας.

Blue gain 
(Κέρδος μπλε) 

-5 έως +5

-50 έως +50

ATW και AWBhold - Προσαρμόζει το 
κέρδος της μπλε συνιστώσας για τη 
βελτίωση της λευκής κουκκίδας.
Manual (Μη αυτόματο) - Προσαρμόζει 
το κέρδος της μπλε συνιστώσας.

Green gain 
(Κέρδος 
πράσινου) 

-50 έως +50 Manual (Μη αυτόματο) - Προσαρμόζει 
το κέρδος της πράσινης συνιστώσας.
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5.5.7 Υπομενού VMD

Saturation 
(Κορεσμός)

-15 έως +5 Προσαρμόζει τον κορεσμό χρώματος. -
15 δίνει ασπρόμαυρη εικόνα. 

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Είδος Επιλογή Περιγραφή

VMD Off 
(Απενεργοπο
ίηση), Silent 
(Άηχος), 
OSD

Off (Απενεργοποίηση) - Η ανίχνευση 
κίνησης στο βίντεο (VMD) είναι 
απενεργοποιημένη.
Silent (Άηχος) - Η κίνηση βίντεο 
παράγει άηχο συναγερμό.
OSD - Η κίνηση βίντεο παράγει 
συναγερμό μηνύματος κειμένου στην 
οθόνη.

VMD area 
(Περιοχή VMD)

Υπομενού Επιλέξτε το για είσοδο στο μενού 
ρύθμισης περιοχής, για να καθορίσετε 
την περιοχή ανίχνευσης.

Motion 
indicator 
(Ένδειξη 
κίνησης)

Υποδηλώνει την τιμή κορυφής της 
μετρηθείσας κίνησης μέσα στην 
επιλεγμένη περιοχή. Πατήστε είτε το 
δεξί, αριστερό ή κεντρικό κουμπί 
πλοήγησης για επαναφορά.

VMD 
sensitivity 
(Ευαισθησία 
VMD)

Ρυθμίζει την ευαισθησία για κίνηση στο 
επιθυμητό επίπεδο. Όσο μακρύτερη 
είναι η λευκή γραμμή, τόσο 
περισσότερη κίνηση απαιτείται για την 
ενεργοποίηση του συναγερμού VMD. 
Κίνηση πάνω από αυτό το επίπεδο 
πυροδοτεί συναγερμό.
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Επιλογή περιοχής για μασκάρισμα VMD 
Για να καθορίσετε μια περιοχή για μασκάρισμα VMD, 
προσπελάστε το μενού περιοχής, επιλέγοντας VMD Area 
(Περιοχή VMD) από το μενού VMD. Κατά την είσοδό σας στο 
μενού Area (Περιοχή), η τρέχουσα περιοχή εμφανίζεται με την 
επάνω αριστερή γωνία να αναβοσβήνει. Η γωνία της εικόνας που 
αναβοσβήνει μπορεί να μετακινηθεί με τα πλήκτρα βέλους Πάνω, 
Κάτω, Αριστερά και Δεξιά. Το πάτημα του πλήκτρου Menu/Select 
(Μενού/Επιλογή), μετακινεί τον δρομέα που αναβοσβήνει στην 
απέναντι γωνία, η οποία τώρα μπορεί να μετακινηθεί. Το πάτημα 
του πλήκτρου Menu/Select (Μενού/Επιλογή) ξανά παγώνει την 
περιοχή και πραγματοποιεί έξοδο από το μενού περιοχής.
Υπάρχει μία προγραμματιζόμενη περιοχή VMD.

Σημείωση:
Όταν το VMD είναι ενεργοποιημένο, οι κανονικές διακυμάνσεις 
φωτισμού ή περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να 
συνεισφέρουν σε ψευδείς θετικούς συναγερμούς. Για το λόγο 
αυτό, συνιστάται να μην συνδέετε την έξοδο συναγερμού 
πυροδοτούμενου από VMD της κάμερας σε ένα 
παρακολουθούμενο σύστημα συναγερμού, καθώς οι ψευδείς 
θετικοί συναγερμοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ενόχληση.

OSD alarm 
text (Κείμενο 
συναγερμού 
OSD)

Αλφαριθμητι
κό

Κείμενο για συναγερμό επί της οθόνης 
(16 χαρακτήρες μέγιστο).

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο κύριο μενού.

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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5.6 Δομή του μενού Install (Εγκατάσταση)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Language 
(Γλώσσα)

Υπομενού Επιλογή της γλώσσας των ενδείξεων επί 
της οθόνης (OSD)

Synchronization 
(Συγχρονισμός)

Υπομενού Ρυθμίζει τις παραμέτρους 
συγχρονισμού.

Connections 
(Συνδέσεις)

Υπομενού Παράμετροι συνδέσεων

Test signal 
(Δοκιμαστικό 
σήμα)

Υπομενού Δοκιμαστικά σχήματα και κείμενα

Camera ID 
(Αναγνωριστικό 
κάμερας)

Υπομενού Επιλέξτε το για πρόσβαση στο υπομενού 
ID (Αναγνωριστικό)

Privacy masking 
(Μασκάρισμα 
απορρήτων 
σημείων)

Υπομενού Ρυθμίζει μια περιοχή μασκαρίσματος
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Default ALL 
(Προεπιλεγμένα 
ΟΛΑ)

Υπομενού Επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις για όλους 
τους τρόπους λειτουργίας στις 
εργοστασιακές προεπιλογές

Set backfocus 
now (Ρύθμιση 
οπίσθιας 
εστίασης τώρα)

Επιλέξτε το για να κλείσετε το μενού 
Install (Εγκατάσταση) και να ανοίξετε τη 
δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης 
τύπου φακού (lens wizard). Ρυθμίστε 
την εστίαση όπως περιγράφεται στην 
ενότητα 4.2.3 Εστιακή απόσταση και 
εστίαση.
Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, 
πατήστε το κουμπί πλοήγησης Πάνω ή 
Κάτω για έξοδο από τη δυνατότητα 
αυτόματης αναγνώρισης τύπου φακού 
και για να ανοίξετε ξανά το μενού του 
προγράμματος εγκατάστασης.

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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5.6.1 Υπομενού Language (Γλώσσα)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Language 
(Γλώσσα)

English 
(Αγγλικά)
Spanish 
(Ισπανικά)
French 
(Γαλλικά)
German 
(Γερμανικά)
Portuguese 
(Πορτογαλικ
ά)
Polish 
(Πολωνικά)
Italian 
(Ιταλικά)
Dutch 
(Ολλανδικά)
Russian 
(Ρωσικά)

Εμφανίζει τα μενού στις ενδείξεις επί 
της οθόνης (OSD) στην επιλεγμένη 
γλώσσα.

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο μενού Install 
(Εγκατάσταση).
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5.6.2 Υπομενού Connections (Συνδέσεις)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Notch filter 
(Φίλτρο 
εγκοπής)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φίλτρο 
εγκοπής. Το φίλτρο εγκοπής μπορεί να 
αφαιρέσει ένα σχήμα Moiré ή 
τεχνουργήματα χρώματος που 
προκαλούνται από κατακόρυφες 
γραμμές ή αντικείμενα με μικρή 
απόσταση μεταξύ τους (π.χ. 
κατακόρυφες μπάρες ασφαλείας 
μπροστά από παράθυρα).

Heater 
(Θερμαντήρας) 

Off 
(Απενεργοπο
ίηση), Auto 
(Αυτόματο)

Επιλέξτε Auto (Αυτόματο) για να 
ενεργοποιήσετε την ελεγχόμενη με 
θερμοστάτη λειτουργία θερμαντήρα. Ο 
θερμαντήρας ενεργοποιείται σε 
θερμοκρασία περίπου 0 °C (+32 °F).

Bilinx Comms. 
(Επικοινωνίες 
Bilinx)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Σε κατάσταση Off (Απενεργοποίηση), οι 
επικοινωνίες Bilinx είναι 
απενεργοποιημένες.

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο μενού Install 
(Εγκατάσταση).
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5.6.3 Υπομενού Test signal (Δοκιμαστικό σήμα)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Show camera 
ID (Εμφάνιση 
αναγνωριστικο
ύ κάμερας)

Off 
(Απενεργοπο
ίηση), On 
(Ενεργοποίη
ση)

Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) για να 
υπερθέσετε το αναγνωριστικό κάμερας 
στο δοκιμαστικό σήμα βίντεο.

Test pattern 
(Δοκιμαστικό 
σχήμα)

Color bars 
100% 
(Ράβδοι 
χρώματος 
100%), 
Grayscale 
11-step 
(Κλίμακα 
του γκρι 11 
βημάτων), 
Sawtooth 
2H 
(Πριονωτό 
σχήμα 2H), 
Checker 
board 
(Σκακιέρα), 
Cross hatch 
(Διασταυρού
μενη 
γραμμοσκία
ση), UV 
plane 
(Επίπεδο 
UV)

Επιλέξτε το επιθυμητό δοκιμαστικό 
σχήμα για καλύτερη εγκατάσταση και 
εύρεση προβλημάτων.

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο μενού Install 
(Εγκατάσταση).
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5.6.4 Υπομενού Camera ID (Αναγνωριστικό κάμερας)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Camera ID 
(Αναγνωριστικ
ό κάμερας)

Εισάγετε ένα όνομα κάμερας 17 
χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε Left/
Right (Αριστερά/Δεξιά) για να αλλάξετε 
θέση στη σειρά χαρακτήρων, 
χρησιμοποιήστε Up/Down (Επάνω/
Κάτω) για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. 
Χρησιμοποιήστε Select (Επιλογή) για 
έξοδο.

Display ID pos. 
(Εμφάνιση 
θέσης 
κάμερας)

Off 
(Απενεργοπο
ίηση), Top 
left (Επάνω 
αριστερά), 
Top right 
(Επάνω 
δεξιά), 
Bottom left 
(Κάτω 
αριστερά), 
Bottom right 
(Κάτω δεξιά)

Επιλέξτε τη θέση οθόνης του 
αναγνωριστικού κάμερας.

Camera ID 
border 
(Περίγραμμα 
αναγνωριστικο
ύ κάμερας)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Εμφανίζει ένα γκρι περίγραμμα πίσω 
από το αναγνωριστικό κάμερας για να το 
καταστήσει πιο ευανάγνωστο.

MAC address 
(Διεύθυνση 
MAC)

Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC 
(ρυθμισμένη από το εργοστάσιο, δεν 
μπορεί να αλλαχθεί).
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Ticker bars 
(Ράβδοι 
"χαρακτηρισμο
ύ μετοχών")

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Η ράβδος "χαρακτηρισμού μετοχών" 
κινείται συνεχώς για να υποδείξει ότι η 
εικόνα είναι ζωντανή και όχι παγωμένη 
ή σε αναπαραγωγή.

Display mode 
ID (Εμφάνιση 
αναγνωριστικο
ύ του τρόπου 
λειτουργίας)

Off 
(Απενεργοπο
ίηση), Top 
left (Επάνω 
αριστερά), 
Top right 
(Επάνω 
δεξιά), 
Bottom left 
(Κάτω 
αριστερά), 
Bottom right 
(Κάτω δεξιά)

Ο τρόπος λειτουργίας της κάμερας 
εμφανίζεται στην οθόνη στην 
επιλεγμένη θέση.

EXIT (Έξοδος) Επιστρέφει στο μενού Install 
(Εγκατάσταση).

Είδος Επιλογή Περιγραφή
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5.6.5 Υπομενού Privacy masking (Μασκάρισμα 
απορρήτων σημείων)

Επιλογή περιοχής για μασκάρισμα απορρήτων σημείων 
Για να καθορίσετε μια περιοχή για μασκάρισμα απορρήτων 
σημείων, προσπελάστε το μενού περιοχής, επιλέγοντας Area 
(Περιοχή) από το μενού μασκαρίσματος απορρήτων σημείων. 
Κατά την είσοδό σας στο μενού Area (Περιοχή), η τρέχουσα 
περιοχή εμφανίζεται με την επάνω αριστερή γωνία να 
αναβοσβήνει. Η γωνία της εικόνας που αναβοσβήνει μπορεί να 
μετακινηθεί με τα πλήκτρα βέλους Πάνω, Κάτω, Αριστερά και 
Δεξιά. Το πάτημα του πλήκτρου Select (Επιλογή), μετακινεί τον 
δρομέα που αναβοσβήνει στην απέναντι γωνία, η οποία τώρα 
μπορεί να μετακινηθεί. Το πάτημα του πλήκτρου Select 
(Επιλογή) ξανά παγώνει την περιοχή και πραγματοποιεί έξοδο 
από το μενού περιοχής.

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Pattern 
(Σχήμα)

Black 
(Μαύρο), 
Grey (Γκρι), 
White 
(Λευκό), 
Noise 
(Θόρυβος)

Επιλέγει το σχήμα για όλες τις μάσκες.

Mask (Μάσκα) 1, 2, 3, 4 Είναι δυνατό να μασκαριστούν τέσσερις 
διαφορετικές περιοχές.

Active 
(Ενεργό)

On 
(Ενεργοποίη
ση), Off 
(Απενεργοπο
ίηση)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί καθεμία 
από τις τέσσερις μάσκες.

Window 
(Παράθυρο)

Υπομενού Επιλέξτε το για να ανοίξετε ένα 
παράθυρο στο οποίο θα ορίσετε την 
περιοχή μάσκας.
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Υπάρχουν τέσσερις προγραμματιζόμενες περιοχές 
μασκαρίσματος απορρήτων σημείων.

5.6.6 Υπομενού Defaults (Προεπιλογές)

Είδος Επιλογή Περιγραφή

Restore All 
(Αποκατάστασ
η όλων)

No (Όχι), 
Yes (Ναι)

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις των έξι 
τρόπων λειτουργίας στις 
προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές 
τους. Επιλέξτε YES (Ναι) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουμπί Menu/
Select (Μενού/Επιλογή) για να 
αποκαταστήσετε όλες τις τιμές. 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
εμφανίζεται το μήνυμα RESTORED! 
(Αποκαταστάθηκαν!).
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6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

6.1 Επίλυση προβλημάτων
Ο πίνακας που ακολουθεί έχει στόχο να σας βοηθήσει να 
εντοπίσετε τα αίτια πιθανών δυσλειτουργιών και να τις 
αποκαταστήσει, όταν αυτό είναι εφικτό.

6.2 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών
Εάν δεν είστε σε θέση να αποκαταστήσετε μια δυσλειτουργία, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή ή υπεύθυνο 
ενσωμάτωσης ή επικοινωνήστε απευθείας με την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Bosch Security Systems.

Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να καταγράψει όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
παραπομπή της για κάλυψη εγγύησης ή επισκευή. Οι αριθμοί 
έκδοσης firmware (υλικολογισμικού) και άλλες πληροφορίες 
κατάστασης εμφανίζονται κατά την εκκίνηση της μονάδας ή κατά 

Δυσλειτουργία Πιθανά αίτια Λύση

Δε μεταδίδεται 
εικόνα στην 
απομακρυσμένη 
τοποθεσία.

Ελαττωματική κάμερα. Συνδέστε στην κάμερα μια 
τοπική οθόνη και ελέγξτε 
τη λειτουργία της.

Ελαττωματικές συνδέσεις 
καλωδίων.

Ελέγξτε όλα τα καλώδια, 
τα βύσματα, τις επαφές 
και τις συνδέσεις.
Κατά τη χρήση 
τροφοδοσίας συνεχούς 
ρεύματος (DC), 
βεβαιωθείτε ότι η 
πολικότητα είναι σωστή.

Δεν επιτυγχάνεται 
σύνδεση, δε 
μεταδίδεται εικόνα.

Η διαμόρφωση της 
μονάδας.

Ελέγξτε όλες τις 
παραμέτρους.

Ελαττωματική 
εγκατάσταση.

Ελέγξτε όλα τα καλώδια, 
τα βύσματα, τις επαφές 
και τις συνδέσεις.
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το άνοιγμα του μενού Install (Εγκατάσταση). Σημειώστε αυτές τις 
πληροφορίες, καθώς και τις πληροφορίες που βρίσκονται στην 
ετικέτα της κάμερας, προτού επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών.
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7 Συντήρηση

7.1 Επισκευές

7.1.1 Μεταφορά και απόρριψη
Η κάμερα θα πρέπει να παραδίδεται πάντοτε στους επόμενους 
χρήστες της μαζί με το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η μονάδα 
περιέχει υλικά επικίνδυνα για το περιβάλλον, τα οποία πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Ελαττωματικές ή πλεονάζουσες συσκευές και μέρη πρέπει να 
απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο ή να παραδίδονται στο 
τοπικό σημείο συλλογής επικίνδυνων υλικών.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της κάμερας. Η μονάδα δεν 
περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευής από το χρήστη. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής 
εκτελούνται μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό (ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή ειδικούς στην 
τεχνολογία δικτύων). Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε 
στο κέντρο σέρβις της αντιπροσωπείας.
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8 Τεχνικά δεδομένα

8.1 Προδιαγραφές

Όλες οι εκδόσεις

Αριθμός τύπου VDN-498V03 VDN-498V09

Εστιακή 
απόσταση 
φακού

2,8 έως 10 mm 9 έως 22 mm

F-stop F1.2 F1.4

Ελάχιστος 
φωτισμός

0,28 (0,027) lux (fc), 30IRE
0,099 (0,0092), mono

0,32 (0,03) lux (fc), 30IRE
0,11 (0,01), mono

Ενεργά pixel 752 x 582 (PAL - 11), 768 x 494 (NTSC - 21)

Ονομαστική 
τάση 
τροφοδοσίας

24 VAC (±10%) ή 
+12 VDC (±10%)

Αισθητήρας 
εικόνας

CCD 1/3" τύπου Interline

Ανάλυση 540 TVL

SNR > 50 dB

Έξοδος βίντεο 1 Vpp, 75 Ohm

Συγχρονισμός Εσωτερικός ή με δυνατότητα επιλογής κλειδώματος 
γραμμής

Κλείστρο AES (1/60 [1/50] έως 1/10000) με δυνατότητα επιλογής 
από τον πελάτη
AES (1/60 [1/50] έως 1/15000) αυτόματο
χωρίς "τρεμούλιασμα", με δυνατότητα επιλογής σταθερού

Ημέρας/νύχτας Έγχρωμη, μονόχρωμη, αυτόματη λειτουργία

Sens Up Με δυνατότητα επιλογής από Off (Απενεργοποίηση) έως 
10x

AGC (Αυτόματος 
έλεγχος 
κέρδους)

AGC On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) (0 dB) 
με δυνατότητα επιλογής
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Dynamic engine 
(Δυναμική 
μηχανή)

XF-Dynamic, 2X-Dynamic, SmartBLC

DNR Με δυνατότητα επιλογής On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση) αυτόματου φιλτραρίσματος θορύβου

Ευκρίνεια Δυνατότητα επιλογής επιπέδου βελτίωσης ευκρίνειας

Ισορροπία 
λευκού

ATW, AWBhold και μη αυτόματο (2500 έως 10000K) 

Κορεσμός 
χρωμάτων

Ρυθμιζόμενος από ασπρόμαυρο (0%) έως 133% έγχρωμο

Φακός ALC DC iris 

Γεννήτρια 
δοκιμαστικού 
σχήματος

Color bars 100% (Ράβδοι χρώματος 100%), Grayscale 11-
step (Κλίμακα του γκρι 11 βημάτων), Sawtooth 2H 
(Πριονωτό σχήμα 2H), Checker board (Σκακιέρα), Cross 
hatch (Διασταυρούμενη γραμμοσκίαση), UV plane 
(Επίπεδο UV)

Ανίχνευση 
κίνησης στην 
εικόνα (VMD)

Μία περιοχή, πλήρως προγραμματιζόμενη

Μασκάρισμα 
απορρήτων 
σημείων

Τέσσερις ανεξάρτητες περιοχές, πλήρως 
προγραμματιζόμενες: μαύρο, λευκό, γκρι, θόρυβος

Επικοινωνία Αμφίδρομη Bilinx (δύο κατευθύνσεων)

Γλώσσες 
(Ενδείξεις επί 
της οθόνης - 
OSD)

Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, 
Πολωνικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ρωσικά

Τρόποι 
λειτουργίας

6 προγραμματιζόμενοι (προκαθορισμένοι) τρόποι 
λειτουργίας: 24-hour (24-ωρο), Traffic (Κυκλοφορία), 
Low-light (Χαμηλός φωτισμός), SmartBLC (Ευφυές BLC), 
Low noise (Χαμηλός θόρυβος), Analogue systems 
(Αναλογικά συστήματα)
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Peak White 
Invert 
(Αναστροφή 
λευκού στην 
τιμή κορυφής)

Καταστέλλει τα έντονα σημεία στα σκηνικά

Διάφορα Notch filter (Φίλτρο εγκοπής), Actual AGC (Τρέχον AGC), 
Actual shutter (Τρέχον κλείστρο), IR contrast (Αντίθεση 
IR)

Κατανάλωση 
ισχύος

12 VDC 400 mA
24 VDC 330 mA

Βάρος 550 g (1,21 lb)

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

-30 °C έως +55 °C (-22 °F έως +131 °F) 
(-50 °C [-58 °F] με ενεργοποιημένο θερμαντήρα)

Στοιχεία 
ελέγχου

Λειτουργία OSD με προγραμματιζόμενα πλήκτρα



64 el | Τεχνικά δεδομένα FlexiDome2X

AR18-08-B010 | v1.0 | 2009.03 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Security Systems

8.1.1 Διαστάσεις

Εικόνα 8.1 Διαστάσεις - Χωνευτή τοποθέτηση
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Εικόνα 8.2 Διαστάσεις - Επιφανειακή τοποθέτηση

8.1.2 Παρελκόμενα
– Πομποδέκτης BNC σε UTP
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– Κουτί τοποθέτησης σε επιφάνεια (SMB)
– Κρεμαστή τοποθέτηση σε τοίχο
– Κρεμαστή τοποθέτηση στην οροφή
– Τοποθέτηση σε γωνία
– Κουτί διασύνδεσης επικοινωνίας Bilinx και λογισμικό
Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Bosch στην περιοχή σας 
για τα τελευταία διαθέσιμα παρελκόμενα ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.boschsecurity.com 
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Γλωσσάριο

A
AES

Automatic Electronic Shutter - Αυτόματο ηλεκτρονικό κλείστρο 
(Βλ. Ηλεκτρονική ίριδα).

Άνοιγμα
Το μέγεθος του ανοίγματος στην ίριδα του φακού, το οποίο 
ελέγχει την ποσότητα του φωτός που φθάνει στον αισθητήρα 
CCD. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός F, τόσο λιγότερο φως 
φθάνει στον αισθητήρα. Μια αύξηση του ενός F-stop, μειώνει στο 
μισό την ποσότητα του φωτός που φθάνει στον αισθητήρα.

AutoBlack
Μια τεχνική για την ενίσχυση της στάθμης του σήματος βίντεο, 
για την παραγωγή σήματος βίντεο πλήρους πλάτους, ακόμα και 
όταν η αντίθεση του σκηνικού είναι μικρότερη από το πλήρες 
εύρος (αντανάκλαση, ομίχλη, υγρασία κ.λπ.).  

Automatic Gain Control (AGC - Αυτόματος έλεγχος κέρδους )
Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που ρυθμίζουν το κέρδος (απολαβή) 
ή ενίσχυση του σήματος βίντεο. Το χαρακτηριστικό AGC 
χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με την ίριδα 
τελείως ανοικτή.

AutoIris
Το άνοιγμα ίριδας του φακού ρυθμίζεται αυτόματα, επιτρέποντας 
το σωστό φωτισμό του αισθητήρα της κάμερας. Με ένα φακό 
ίριδας άμεσης οδήγησης (DC iris), η κάμερα ελέγχει το μέγεθος 
του ανοίγματος. Ένας φακός video iris περιέχει το κύκλωμα 
ελέγχου στον ίδιο το φακό.

Auto Level Control (ALC - Αυτόματος έλεγχος στάθμης)
Η ρύθμιση της στάθμης βίντεο για την επίτευξη του επιθυμητού 
επιπέδου φωτεινότητας. Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή 
μέσω ελέγχου ίριδας.

Auto White Balance (AWB - Αυτόματη παρακολούθηση ισορροπίας λευκού)
Ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε μια έγχρωμη κάμερα να 
ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα εξόδου για την απόδοση φυσικού 
χρώματος, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο φωτισμό.
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B
Backfocus (Οπίσθια εστίαση)

Η απόσταση μεταξύ του επιπέδου εικόνας και του πίσω τμήματος 
του φακού. Η σωστή ρύθμιση της οπίσθιας εστίασης διασφαλίζει 
ότι η κάμερα παραμένει εστιασμένη υπό διαφορετικές συνθήκες.

Bilinx
Ένα πρωτόκολλο επικοινωνιών το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση 
απομακρυσμένου ελέγχου, διαμόρφωσης και ενημερώσεων μέσω 
του καλωδίου βίντεο (ομοαξονικό ή  παθητικό UTP).

Διεύθυνση Bilinx
Η διεύθυνση μπορεί να ρυθμιστεί τοπικά χρησιμοποιώντας το 
Bilinx Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID - Εργαλείο 
διαμόρφωσης για συσκευές απεικόνισης).

Back Light Compensation (BLC - Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού)
Ενισχύει επιλεκτικά μέρη της εικόνας για να αντισταθμίσει για 
μεγάλες διαφορές αντίθεσης, όταν μόνο ένα μέρος της εικόνας 
είναι φωτισμένο έντονα (π.χ. άτομο σε είσοδο που φωτίζεται από 
τον ήλιο). Βλ. επίσης Smart BLC.

C
Charged Coupled Device (CCD - Διάταξη συζευγμένου φορτίου)

Ένα CCD είναι ένας τύπος αισθητήρα εικόνας στερεάς 
κατάστασης που χρησιμοποιείται σε κάμερες CCTV. Ο 
αισθητήρας μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρικά 
σήματα.

Μορφή CCD
Υποδεικνύει το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου αισθητήρα 
κάμερας. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αισθητήρας, τόσο πιο 
ευαίσθητη είναι η κάμερα και καλύτερη η ποιότητα της εικόνας. 
Η μορφή δηλώνεται σε ίντσες, για παράδειγμα 1/3 ή 1/2 ιντσών.

Χρωματική θερμοκρασία
Ένα μέτρο του σχετικού χρώματος του φωτισμού. Γενικά 
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη διόρθωση ισορροπίας 
χρώματος μιας κάμερας για την επίτευξη εικόνας με φυσικό 
χρώμα.
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D
Ημέρας/νύχτας (με ευαισθησία στις υπέρυθρες)

Μια κάμερα που έχει κανονική έγχρωμη λειτουργία σε συνθήκες 
όπου υπάρχει επαρκής φωτισμός (συνθήκες ημέρας), αλλά η 
ευαισθησία της μπορεί να αυξηθεί όταν υπάρχει λίγο διαθέσιμο 
φως (συνθήκες νύχτας). Αυτό επιτυγχάνεται αφαιρώντας το 
φίλτρο υπερύθρων που απαιτείται για καλή απόδοση χρώματος. Η 
ευαισθησία μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω ενσωματώνοντας 
έναν αριθμό πεδίων για τη βελτίωση του λόγου σήματος-προς-
θόρυβο της κάμερας (αυτό μπορεί να προκαλέσει "κούνημα").

Προεπιλεγμένη ρύθμιση κλείστρου
Ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας 
κλείστρου σε γρήγορη ταχύτητα για εξάλειψη του "κουνήματος" 
σε κινούμενα αντικείμενα, και για την επίτευξη λεπτομερούς και 
ευκρινούς εικόνας γρήγορα κινούμενων αντικειμένων εφόσον 
υπάρχει επαρκής φωτισμός. Όταν μειώνεται η φωτεινότητα, και 
δεν υπάρχει δυνατότητα επιτυχούς προσαρμογής, το κλείστρο 
επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση διατηρώντας την 
εξαιρετική ευαισθησία της κάμερας.

Βάθος πεδίου
Η απόσταση από το εγγύτερο μέχρι το απώτερο σημείο που 
εμφανίζεται εστιασμένο. Όσο μικρότερο είναι το άνοιγμα, τόσο 
μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου.

Dynamic Noise Reduction (DNR - Δυναμική μείωση θορύβου)
Μια τεχνική επεξεργασίας του ψηφιακού σήματος, η οποία μετρά 
το θόρυβο (τεχνουργήματα εικόνας) στην εικόνα και τον μειώνει 
αυτόματα.

E
Ηλεκτρονική ίριδα

Η ηλεκτρονική ίριδα (ή AES - Automatic Electronic Shutter - 
Αυτόματο ηλεκτρονικό κλείστρο) ρυθμίζει την ταχύτητα 
κλείστρου της κάμερας για να αντισταθμίσει τις μεταβολές στο 
φωτισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να εξαλείψει 
την ανάγκη για φακό αυτόματης ίριδας.
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F
Αριθμός F

Το τυπικό μέτρο του ανοίγματος του φακού, το οποίο είναι η 
διάμετρος της ίριδας, διαιρούμενη δια την εστιακή απόσταση του 
φακού. Όσο μικρότερο είναι το μέγιστο άνοιγμα (Αριθμός F ή F-
Stop), τόσο περισσότερο φως περνά μέσα από το φακό.

F-stop Βλ. Αριθμός F
Οπτικό πεδίο

Το μέτρο της ορατής περιοχής εντός του οπτικού πεδίου της 
κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο 
μικρότερο είναι το οπτικό πεδίο. Όσο μικρότερη είναι η εστιακή 
απόσταση, τόσο ευρύτερο είναι το οπτικό πεδίο.

Εστιακή απόσταση
Η απόσταση από το οπτικό κέντρο του φακού μέχρι την εικόνα 
ενός αντικειμένου που βρίσκεται σε άπειρη απόσταση από το 
φακό. Μεγάλες εστιακές αποστάσεις (π.χ. φαινόμενο τηλεφακού) 
δίνουν μικρό οπτικό πεδίο, ενώ μικρές εστιακές αποστάσεις 
δίνουν ευρυγώνια προβολή.

I
Φωτισμός υπερύθρων

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φως) με μακρύτερο μήκος 
κύματος από ό,τι είναι ορατό στον ανθρώπινο οφθαλμό. Ο 
φωτισμός υπερύθρων (IR) είναι έντονος κατά τη δύση και την 
ανατολή, καθώς και στους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Οι διατάξεις 
φωτισμού υπερύθρων απαντώνται με τη μορφή λαμπτήρων με τα 
κατάλληλα φίλτρα, LED, ή λέιζερ. Οι αισθητήρες CCD είναι 
λιγότερο ευαίσθητοι στο υπέρυθρο από ό,τι στο ορατό φως, αλλά 
το υπέρυθρο φως μπορεί να αυξήσει σημαντικά το συνολικό 
επίπεδο φωτισμού, οδηγώντας σε πολύ καλύτερη ποιότητα 
εικόνας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

IRE (Institute of Radio Engineers - Ινστιτούτο Ραδιομηχανικών)
Ένα μέτρο του πλάτους βίντεο που χωρίζει την περιοχή από το 
χαμηλότερο σημείο συγχρονισμού μέχρι τη στάθμη λευκού 
κορυφής σε 140 ίσες μονάδες - 140 IRE ισούται με 1V από 
κορυφή σε κορυφή. Τι εύρος των ενεργών βίντεο είναι 100 IRE. 
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L
Lens wizard (Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης τύπου φακού)

Η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης τύπου φακού 
χρησιμοποιείται κατά τη ρύθμιση της οπίσθιας εστίασης. Ανοίγει 
τελείως την ίριδα, ενώ διατηρεί τη σωστή στάθμη βίντεο 
χρησιμοποιώντας AES.

Lux
Η διεθνής (SI) μονάδα μέτρησης της έντασης του φωτός. Ισούται 
με το φωτισμό μιας επιφάνειας σε απόσταση ενός μέτρου από 
ένα μοναδικό κερί.

O
OSD (On-screen Display - Ενδείξεις επί της οθόνης)

Πρόκειται για τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη των 
μόνιτορ.

P
Μασκάρισμα απορρήτων σημείων

Η δυνατότητα μασκαρίσματος μιας συγκεκριμένης περιοχής για 
να αποφευχθεί η προβολή της, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία περί απορρήτου και με ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης τοποθεσίας.

PWIE
Peak White Inverse Engine (Μηχανή αναστροφής λευκού στην 
τιμή κορυφής): Λευκά υπερτονισμένα σημεία γίνονται αυτόματα 
μαύρα για να μειωθούν οι φωτεινές κηλίδες. Χρήσιμο σε 
εφαρμογές κυκλοφορίας και στάθμευσης αυτοκινήτων.

R
Περιοχή ενδιαφέροντος

Μια συγκεκριμένη περιοχή εντός ενός οπτικού πεδίου, η οποία 
χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο ανίχνευσης κίνησης για την 
αναγνώριση της κίνησης.

Ανάλυση
Το μέτρο της μικρής λεπτομέρειας που μπορεί να είναι ορατή σε 
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μια εικόνα. Για αναλογικά συστήματα, αυτό τυπικά μετράται σε 
οριζόντιες γραμμές τηλεόρασης (Television Lines ή TVL). Όσο 
υψηλότερη είναι η ονομαστική τιμή TVLτόσο υψηλότερη είναι η 
ανάλυση.

S
Κορεσμός

Το πλάτος του σήματος χρωμικότητας που επηρεάζει τη 
ζωηρότητα του χρώματος.

Ευαισθησία
Ένα μέτρο της ποσότητας του φωτός που απαιτείται για την 
παροχή ενός τυπικού σήματος βίντεο. Οι τιμές ευαισθησίας 
δηλώνονται σε lux (βλ. Lux).

SensUp (Αύξηση ευαισθησίας)
Αυξάνει την ευαισθησία της κάμερας αυξάνοντας το χρόνο 
ενσωμάτωσης στο CCD (μείωση του χρόνου κλείστρου από 1/
50 s σε 1/5 s σε PAL ή 1/60 s έως 1/6 s σε NTSC). Αυτό 
επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το σήμα από έναν αριθμό 
διαδοχικών πεδίων βίντεο, με σκοπό τη μείωση του θορύβου 
σήματος.

Λόγος σήματος-προς-θόρυβο
Ο λόγος μεταξύ του ωφέλιμου σήματος βίντεο και του 
ανεπιθύμητου θορύβου μετρούμενου σε dB.

Smart BLC (Ευφυής αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού)
Η ευφυής αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού επιτρέπει στην 
κάμερα να αντισταθμίζει αυτόματα τις φωτεινές περιοχές ενός 
σκηνικού υψηλής αντίθεσης χωρίς να απαιτείται ο καθορισμός 
ενός παραθύρου ή περιοχής.

U
UTP (Unshielded Twisted Pair - Μη θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος)

Μια παραλλαγή της καλωδίωσης συνεστραμμένου ζεύγους, το 
καλώδιο UTP δεν περιβάλλεται από καμία θωράκιση. Τα σύρματα 
σε ένα καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους είναι συνεστραμμένα 
το ένα γύρω από το άλλο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
παρεμβολής από τα άλλα συνεστραμμένα ζεύγη στο καλώδιο. Το 
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UTP είναι ο κύριος τύπος καλωδίου για τηλεφωνική χρήση και ο 
συχνότερα χρησιμοποιούμενος τύπος καλωδίου δικτύου.

V
VMD Video Motion Detection (Ανίχνευση κίνησης στο βίντεο): Ένας 

αλγόριθμος για ανίχνευση κίνησης, στον οποίο η κάμερα 
συγκρίνει την τρέχουσα εικόνα με μια εικόνα αναφοράς, και 
μετρά τον αριθμό των εικονοστοιχείων (πίξελ) που έχουν αλλάξει 
μεταξύ των δύο εικόνων. Όταν ο αριθμός των αλλαγών στα 
εικονοστοιχεία υπερβαίνει ένα κατώφλι που έχει διαμορφωθεί 
από το χρήστη, παράγεται ένας συναγερμός.

W
WDR (Wide Dynamic Range - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος)

Το δυναμικό εύρος μιας κάμερας είναι η διαφορά μεταξύ της 
ελάχιστης και της μέγιστης αποδεκτής στάθμης σήματος. Για το 
σωστό χειρισμό και την παραγωγή χρήσιμης εικόνας ενός 
σκηνικού με πολύ χαμηλή και πολύ υψηλή στάθμη φωτισμού, 
απαιτείται μια κάμερα με εκτεταμένο δυναμικό εύρος.
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