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Boschin modulaarinen AutoDome-kamerajärjestelmä on
mullistava uusi domekamerakeksintö. Järjestelmä on
paljon enemmän kuin vain sarja kameroita: se on
vaihdettavista moduuleista koostuva
domekameraympäristö, jonka päivittäminen on nopeaa ja
edullista. Yhteisten komponenttien ansiosta ensin voidaan
asentaa perustason kamerajärjestelmä, joka voidaan
myöhemmin päivittää edistyneempään malliin. Koko
domea ei tarvitse vaihtaa, koska uusi dome voi hyödyntää
vanhan järjestelmän osia.

Vaihdettavat moduulit
Koko AutoDome-järjestelmän perustana on viisi
vaihdettavaa moduulia: suoritin, kamera, kotelo,
tiedonsiirtoyksikkö ja virtalähde. Voit vaihtaa AutoDomen
moduuleja vaivattomasti, siirtyä analogisesta IP-
tiedonsiirtoon, väritilasta päivä-/yötilaan tai lisätä
liikkeentunnistustoiminnon. Ikinä ennen et ole pystynyt
mukauttamaan turvajärjestelmää kulloistenkin tarpeittesi
mukaan näin nopeasti ja edullisesti.

Samanlaisten koteloiden ansiosta kaikki järjestelmät
näyttävät ulospäin samalta, joten tarkkailtavat henkilöt
eivät tiedä millainen kamera heitä tarkkailee (tai onko
kotelossa edes kameraa). Ainutlaatuisen modulaarisen
rakenteen ansiosta kameroita voi vaihdella joustavasti eri
koteloiden välillä sen mukaan, miten käyttöpaikan
vaatimukset muuttuvat, tai tarvittaessa lisäpeittoalueita.
Esimerkiksi 18x PTZ -kamera on helposti käytön aikana
vaihdettavissa 26x päivä/yö -kameraan ilman, että virta
katkaistaan.

Perusdomen päivittäminen esimerkiksi kehittyneempään
AutoTrack II -seurantatoiminnolla varustettuun malliin käy
helposti ja nopeasti, ja domea ei tarvitse edes irrottaa tai
johdotusta uusia. AutoDomen Ethernet-
tiedonsiirtomoduulin ansiosta voit lisätä IP-toiminnot ja
säilyttää samalla yhdistettävyyden olemassa oleviin
analogisiin tuloihin ja lähtöihin.

AutoDome 200® -sarjan PTZ-
kamerajärjestelmä

▶ Taloudellinen, erittäin nopea PTZ-domekamera

▶ Täysin vaihdettavat suorittimet, kamerat, kotelot,
tiedonsiirtoyksiköt ja asennussarjat

▶ 18x värikamera

▶ Kolmikaistainen suoratoisto (samanaikaisesti
kaksitasoinen MPEG-4- ja 
M-JPEG -suoratoisto)

▶ Valinnainen hybriditoiminta mahdollistaa
samanaikaisesti analogisen (koaksiaalisen) yhteyden
ja IP-yhteyden (MPEG-4)

▶ UTP-lähetysstandardi kaikissa analogisissa malleissa

▶ Kaikki versiot on mahdollista etämäärittää ja -
päivittää

▶ Moniprotokollamahdollisuus

▶ Kehittynyt vianmääritys

▶ Kolmen vuoden takuu
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200-sarjan tärkeimmät ominaisuudet
AutoDome 200 -sarja on taloudellinen, nopea
domekamerajärjestelmä, johon kuuluu tehokas 18x color
PTZ -kamera. 200-sarja tukee useita vakiomallisia ja
valinnaisia kuvan- ja tiedonsiirtomenetelmiä, kuten Bilinx
(koaksiaali- tai UTP-yhteyden välityksellä), kuitu ja jopa
TCP/IP over Ethernet. Kaapelit mahdollistavat
etäohjauksen sekä määritysten ja päivitysten tekemisen,
joten hallitset kameroitasi ennennäkemättömällä tavalla.

Valinnainen IP-tiedonsiirtojärjestelmä tukee
hybriditoimintaa, mikä suojelee sijoitustasi analogiseen
tekniikkaan ja mahdollistaa sujuvan siirtymisen täysin
digitaaliseen IP-pohjaiseen ratkaisuun. Moduulin ansiosta
IP-videon käyttöön voi siirtyä omassa tahdissa – koko
järjestelmä kerralla tai yksi kamera kerrallaan. Koska kaikki
AutoDome-moduulit ovat keskenään vaihdettavissa, kalliita
osia (esimerkiksi kameroita) tai paljon työtä vaativia osia
(esimerkiksi kiinnikkeitä tai koteloita) ei tarvitse vaihtaa.

Perustoiminnot

Seuraavassa esittelemme joitakin ominaisuuksia, joiden
ansiosta AutoDome 200 -sarja on turvallisuusalan joustavin
PTZ-domekamerajärjestelmä.

Erittäin suorituskykyinen 18x PTZ -värikamera
AutoDome 200 -sarjan PTZ-värikameroissa on 1/4 tuuman
CCD-värikenno. 200-sarja tarjoaa uskomatonta
suorituskykyä edulliseen hintaan, sillä sen vaakatarkkuus
on 470 TVL (NTSC/PAL) ja herkkyys jopa 0,5 luksia.
Lujatekoisessa moottorissa on vain vähän liikkuvia osia,
minkä ansiosta 200-sarja kuluttaa vähemmän energiaa, on
äärimmäisen luotettava ja kestää hyvin jatkuvaa käyttöä.

Erittäin nopean panorointi- ja kallistusnopeuden (360°
sekunnissa) ansiosta AutoDome 200 -sarja päihittää muut
luokkansa domejärjestelmät. Kuten kaikki AutoDome
Modular PTZ -kamerajärjestelmät, 200-sarja sisältää
patentoidut AutoScaling- (suhteellinen zoom) ja AutoPivot-
toiminnot (kääntää kameraa automaattisesti), joten
kohteen seuraaminen on helppoa. 200-sarja tukee 64
esiasetettua asentoa ja yhtä esiasetettua kierrosta.
Esiasetettuun kierrokseen voi sisältyä jopa 64 esiasetettua
asentoa, joiden välisen viiveen käyttäjä voi itse määrittää.

Tuetut valikkokielet: englanti, ranska, saksa, espanja,
portugali, italia, hollanti ja puola.

Valinnainen hybriditoiminto (analoginen/IP)
Valinnaisen hybridiliitettävyyden ansiosta AutoDome voi
samanaikaisesti suoratoistaa IP-videota lähiverkon tai
laaja-alueverkon kautta ja CVBS-videota koaksiaalikaapelin
kautta, eli järjestelmä tukee näin myös olemassa olevaa
analogista tekniikka. Verkkovideosignaalit välitetään IP-
verkoissa, ja ne voidaan näyttää Boschin digitaalisella

DiBos-videotallentimella tai VIDOS-
videohallintaohjelmistolla varustetussa tietokoneessa.
Vaihtoehtoisesti Boschin IP-videovastaanottimella voidaan
katsoa videota analogiselta CVBS- tai VGA-näytöltä. Kaiken
lisäksi videota voidaan katsoa myös Web-selaimen kautta.
BNC-liitäntä tarjoaa suoran tulon tavanomaiselle
analogiselle matriisikytkimelle tai digitaalitallentimelle,
mikä lisää AutoDomen monipuolisia katselu- ja
tallennusmahdollisuuksia entisestään. Hybridikäyttö
mahdollistaa domen ohjauksen samanaikaisesti verkon ja
kaksivaiheisten analogisten ohjainten kautta.

MPEG-4-lähetys
AutoDomen IP-tiedonsiirtomoduuli käyttää uusinta
MPEG-4-pakkaustekniikkaa, jonka mahdollistaa DVD-
laatuisen 4CIF-videon tuottamisen jopa 25/30 PAL-/NTSC-
kuvan sekuntivauhdilla (IPS). IP-moduulissa hyödynnetään
myös kuormanrajoitusta ja monilähetysmahdollisuuksia
kaistanleveyden ja tallennusvaatimusten tehokkaaseen
hallintaan parhaan mahdollisen kuvanlaadun ja -
tarkkuuden varmistamisen lisäksi.

Kolmikaistainen video
Boschin innovatiivisen kolmikaistaisen suoratoiston IP-
viestintämoduuleilla varustetut AutoDomet pystyvät
tuottamaan kaksi itsenäistä MPEG-4-streamia ja yhden
JPEG-streamin. Tämä ominaisuus mahdollistaa
samanaikaisesti korkealaatuisen kuvan suoratoiston
reaaliaikaista katselua varten, tallentamisen alhaisemmalla
kuvanopeudella ja JPEG-kuvien lähettämisen PDA-
etälaitteeseen.

Ylittämätöntä luotettavuutta
AutoDome perustuu Boschin yli kymmenvuotiseen
kokemukseen domekamerajärjestelmien valmistamisesta.
Kaikkien (sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen) AutoDome-
kattokiinnityskoteloiden suojausluokka on IP 66.
Ulkokäyttöön suunnattu EnviroDome-kotelo toimii jopa –
40 °C:n lämpötilassa. Lisävarusteena saatavan laajemman
lämpötilan XT-sarjan ansiosta AutoDome pystyy toimimaan
jopa –60 °C:n lämpötilassa, mikä takaa toiminnan
ankarimmissakin ympäristöissä.

Kaikissa koteloissa on vakiona kestävä
polykarbonaattikupu, upotetut kiinnitysruuvit ja upotettu
kuvun salpa, mikä vähentää vandalismista aiheutuvia
vahinkoja. Domen sisällä virransaanti, tiedot ja video on
ylijännitesuojattu.
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Vaivaton asentaa ja huoltaa
Boschin innovatiivinen ohjelmisto kuvalaitteiden
määrittämiseen (CTFID) tekee PTZ-kameroiden
säätämisen helpoksi: kamera-asetusten muutokset ja
laiteohjelmiston päivitykset voidaan tehdä käytännössä
mistä vain ilman ylimääräisiä johtoja. Uusissa Ethernet-
malleissa on sisäinen Web-palvelin, jonka kautta asentaja
voi muuttaa käyttäjäasetuksia, säätää kameraa ja päivittää
laiteohjelmiston tavallisen Internet-selaimen kautta.

AutoDomen innovatiivinen muotoilu helpottaa asennusta
ja huoltoa. AutoDome vähentää huoltokuluja, koska voit
vaihtaa yksittäisiä moduuleja kokonaisen
kamerajärjestelmän sijaan. Ota vain vanha moduuli ulos, ja
aseta uusi sisään: vaihto on lähes yhtä helppoa kuin
lampun vaihtaminen. Turvallinen ja nopea asennus ja
huolto on varmistettu korvaamalla kaikki kiinnitysvaijerit
saranoilla. Jopa sisäänrakennettuun virtalähteeseen
pääsee käsiksi domea irrottamatta.

AutoDome 200 -sarjan kehittynyt, kiinteä vianmääritys
helpottaa huoltoa ja vähentää toimintakatkoksia.
Kuvaruutuvalikon (OSD) avulla asentaja voi helposti
tarkistaa tärkeät parametrit (kuten sisäisen lämpötilan ja
syöttöjännitteen) ja varmistaa, että dome toimii oikeissa
käyttörajoissa. Jos videokuvaa ei näy, videon ja
ohjaustietojen olemassaolo voidaan tarkistaa paikallisesti
kameran kolmen vikailmoitusmerkkivalon avulla.

Ominaisuuksien vertailutaulukko
Seuraava taulukko antaa yleiskuvan AutoDome-
kameraperheestä ja eri mallien ominaisuuksista:

Esiasetetut kuvat                   64                    99                     99

Nopea PTZ

Vaihdettavat moduulit

Päivä-/yökäyttö

Erittäin tarkka kamera

Hälytystulot/-lähdöt                      7/4                     7/4

Valvontakierros

Erinomainen herkkyys SensUp-tekniikalla

IR-herkkyys

Kaapelikorjain

Bilinx-etämääritys*

Analoginen/IP-hybridiyhteys

UTP-/koaksiaalilähetys

Vahvistettu, vandaalisuojattu kotelo

Käytön aikana vaihdettavat kameramoduulit

Videoliiketunnistus

AutoTrack II -liiketunnistus

Kehittyneet toiminnot

AutoDome
100-sarja

AutoDome  
200-sarja  

AutoDome  
300-sarja  

AutoDome  
500i-sarja  

Vakio-ominaisuudet

Kehittynyt hälytysten hallinta

Yksityisalueiden peitto ja pimennetyt sektorit

Kuvan vakautus

*Yhteensopiva vain koaksiaali- ja UTP-lähetyksen kautta. Etämääritys IP-

yhteyden ja selainliittymän kautta.

Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE VG4-1ab-cdefgh, VG4-2ab-cdefgh,
VG4-3ab-cdefgh, VG4-5ab-cdefgh, VG4-
A-PAxx, VG4-A-PSUxx

EMC Directive, Low-Voltage Directive

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)

FCC Part 15-, ICES-003- ja CE-säädösten mukai-
nen, mukaan lukien EN50130-4 ja EN50121-4

Tuotteen turvaluokitus CE-vaatimukset, UL-, CSA-, EN- ja IEC-standardit

Patentit D424,087, 7,111,998, 7,217,045,
7,306,383, D561,808

Suunnittelu

Tilausopas

1 Kuvamuoto 6 Virta

1 PTZ PAL 0 24 VAC1

2 PTZ NTSC 1 120 VAC

2 Kameratyyppi 2 230 VAC

1 18x PTZ -värikamera 7 Kiinnitys

3 Kotelo W Seinä

C Sisäkatto2 M Tanko

P Riippuva, sisätiloissa C Kulma

E Riippuva, ulkotiloissa R Katto4

4 Kupu P Putki

C Kirkas vahvistettu 8 Kuituoptiikka

T Värillinen vahvistettu _ Ei kuituoptiikkaa

5 Tiedonsiirto F Kuitu3

S Vakio (koaksiaalinen/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Ei sisällä muuntajaa. Käyttäjän on itse hankittava 24 VAC:n rajoitettu

virtalähde (VG4-A-PSUx tai vastaava).

2 Upotettu kattokotelo ei vaadi sarjavalintoja viitenumeroille 6, 7 ja 8.

www.boschsecurity.fi
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3 Kuituoptiikka-vaihtoehto on monitilainen ja kaksivaiheinen Vaatii

järjestelmältä LTC 4629:n.

4 Kattokiinnike asennetaan pystysuoraan kaiteeseen. Jos haluat

kiinnittää laitteen tasakattoon, tilaa erillinen LTC 9230/01 -

tasakattokiinnike.

Tekniset tiedot

18x-värikamera

Kameratekniikka 1,4 tuuman Exview HAD CCD

(752 x 582 PAL) / (768 x 494 NTSC)

Objektiivi 18-kertainen zoom (4,1–73,8 mm)
F1,4 – F3,0

Tarkentaminen Automaattinen, manuaalinen ohitus

Iiris Automaattinen, manuaalinen ohitus

Tarkkailualue 2,7°–48°

Videolähdöt 1,0 Vp-p, 75 ohmia

Vahvistuksen hallinta Ei käytössä/automaattinen (säädettävä raja)

Synkronointi Line-lock-verkkolukko (pystyjakson säätö –
120° - 120°) tai sisäinen kide

Aukon säätö Vaaka- ja pystysuunnassa

Vaakaerottelukyky 470 TVL (NTSC, PAL) tyypillinen

Herkkyys (tyypillinen) 30 IRE 50 IRE

F1,4, 1/60 (1/50) 
suljin, enint. AGC

0,5 luksia 0,8 luksia

SNR >50 dB

Valkotasapaino 2 000 - 10 000 K

Mekaaninen/sähköinen

Malli Sisäkatto Sisäkäyttöön
Riippuva

EnviroDome®

Paino 2,66 kg 2,88 kg 3,32 kg

Panorointialue 360° jatk. 360° jatk. 360° jatk.

Kallistuskulma 1° horisontin yli 18° horisontin yli 18° horisontin yli

Vaihteleva no-
peus

0,1°/s-120°/s 0,1°/s-120°/s 0,1°/s-120°/s

Esiasetettu no-
peus

Panorointi: 360°/
s
Kallistus: 100°/s

Panorointi: 360°/
s
Kallistus: 100°/s

Panorointi: 360°/
s
Kallistus: 100°/s

Esiasetettu tark-
kuus

± 0,1° tyyp. ± 0,1° tyyp. ± 0,1° tyyp.

Virta 21–30 VAC
50/60 Hz

21–30 VAC
50/60 Hz

21–30 VAC
50/60 Hz

Virrankulutus (tyyp.):

Analoginen 
Mallit

10 W 10 W 46 W5

Ethernet-mal-
lit

14 W 14 W 50 W5

5 Lisää 16 W, jos käytössä on VG4-SHTR-XT-sarja.

Ylijännitesuoja

Videon suoja Enimmäisvirta 10 kA (kaasupurkausputki), enim-
mäisteho 1000 W (10/1000 μ)

Suojattu 
RS-232/485, kaksi-
vaiheinen

Enimmäisvirta 10 A, enimmäisteho 300 W (8/20 μ)

Hälytystulojen suoja Enimmäisvirta 17 A, enimmäisteho 300 W (8/20 μ)

Hälytyslähtöjen suo-
ja

Enimmäisvirta 2 A, enimmäisteho 300 W (8/20 μ)

Relelähtöjen suoja Enimmäisvirta 7,3 A, enimmäisteho 600 W
(10/1000 μ)

Virransyötön suoja
(dome)

Enimmäisvirta 7,3 A, enimmäisteho 600 W
(10/1000 μ)

Virranlähdön suoja
(varren virtalähde)

Enimmäisvirta 21,4 A, enimmäisteho 1500 W
(10/1000 μ)

Ympäristötiedot

Malli Sisäkatto Sisäkäyttöön
Riippuva

EnviroDome®

Suojaus Plenum IP66 IP66

Käyttö-
lämpötila

–10 °C...50 °C –10 °C...50 °C –40 °C...50 °C

Säilytys-
lämpötila

–40 °C...60 °C –40 °C...60 °C –40 °C...60 °C

Kosteus 0–90 % suhteelli-
nen, tiivistymätön

0–90 % suhteelli-
nen, tiivistymätön

0–100 % suhteelli-
nen, tiivistyvä

Sekalaista

Sektorit/kallistus 16 itsenäistä sektoria, jokaiselle sektorille 16-merkki-
nen nimi

Kameran määri-
tys ja ohjaus

Kaksivaiheinen, RS-232, RS-485, Bilinx6 (koaksiaali)

Tiedonsiirron yh-
teyskäytännöt

Kaksivaiheinen, Bilinx6, Pelco P ja Pelco D

Esiasetukset 64, jokaiselle 16-merkkinen nimi

Esiasetettu kier-
ros

Yksi (1), koostuu 64 peräkkäisestä vaiheesta

Tuetut kielet englanti, ranska, saksa, espanja, portugali, puola, italia
ja hollanti

6 Bilinx ei ole saatavilla Ethernet-malleissa.

Käyttäjän liittymät

Jännite (kamera) 21–30 VAC, 50/60 Hz

Jännite (lämmitin) 21–30 VAC, 50/60 Hz

Kaksivaiheinen ± Ohjaustiedot

Äänituloliitäntä7 9 K Ohm tyyp., 5,5 Vp-p max

RS-232 RX/TX tai RS-485 ± – valinnaiset ohjaustiedot
(valittavissa DIP-kytkimellä)

Video BNC/UTP8

7 Ethernet-malleissa kaksivaiheista ± voidaan valinnaisesti käyttää äänen

tuloliitäntänä.
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8 Ethernet-malleissa ei ole analogista UTP-lähtöä, vaan ainoastaan BNC

(koaksiaali).

Kiinnikkeet/lisävarusteet

Riippuvat kiinnikkeet

Kiinnitysvarret

Seinäkiinnitysvarsi (ei muuntajaa) VG4-A-PA0

Seinäkiinnitysvarsi (120/230 VAC -muun-
taja)

VG4-A-PA1 / VG4-A-PA2

Seinäkiinnitysvarsi (120/230 VAC -muun-
taja ja kuituoptiikka)

VG4-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Ylimääräiset kiinnityslevyt kiinnitysvarsia varten

Kulmakiinnityslevy LTC 9542/01

Pylväskiinnityslevy LTC 9541/01

Putkikiinnikkeet

Putkikiinnikkeen suojus VG4-A-9543

Kattokiinnikkeet

Katto- tai kaidekiinnike VG4-A-9230

Riippuvat kiinnikkeet

Ylimääräiset kiinnityslevyt kattokiinnikettä varten

Tasakattosovitin kaidekiinnikkeeseen LTC 9230/01

Virtalähteet

Virtalähderasia ulkokäyttöön
(120/230 VAC -muuntaja)

VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2

Virtalähderasia ulkokäyttöön
(120/230 VAC -muuntaja ja kuituoptiikka)

VG4-A-PSU1F / VG4-A-
PSU2F

Laajennetun lämpötila-alueen
lämmitysmoduuli jatkaa toiminta-aluetta –
60 °C:een asti, vain EnviroDome®-mallit

VG4-SHTR-XT

Kuituoptiikkamallit

Optiset ominaisuudet
Yhteensopivuus kui-
dun kanssa

50/125 mm, 62,5/125 mm, pienihäviöinen mo-
nitilainen lasikuitu, arvioitu vähintään 20 MHz:n
järjestelmäkaistanleveydelle
(video 850 nm / ohjaus 1300 nm)

Suurin etäisyys 4 km
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Sisäkäyttöön tarkoitetun järjestelmän mitat
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Viite Kuvaus

1 Seinäasennus – kuva sivulta, virtalähde ja tasausrengas irro-
tettu

2 Seinäasennus – kuva edestä, virtalähde ja tasausrengas kiin-
nitettynä

3 Seinäasennus – kuva takaa, virtalähde ja tasausrengas kiin-
nitettynä

4 Putkiasennus

Viite Kuvaus

5 Kattoasennus – edestä

6 Kattoasennus – sivulta

Ø

Ulkokäyttöön tarkoitetun järjestelmän mitat

Viite Kuvaus

1 Seinäasennus – kuva sivulta, virtalähde ja tasausrengas kiin-
nitettynä

2 Seinäasennus – kuva edestä, virtalähde ja tasausrengas kiin-
nitettynä

3 Seinäasennus – kuva takaa, virtalähde ja tasausrengas kiin-
nitettynä

4 Putkiasennus

5 Pylväsasennus

6 Kulma-asennus

7 Kattoasennus

Viite Kuvaus

8 Tasakattokiinnike

9 Virtalähde putkiin ja kattoihin asennettaviin malleihin
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Tilaustiedot

AutoDome 200® -sarjan PTZ-
kamerajärjestelmä
Ota yhteyttä Bosch Security Systems Inc. -
edustajaan, jolta saat täydelliset tilausohjeet.

VG4-200

Ohjelmiston lisävarusteet

Bilinx-määritystyökalu VP-CFGSFT
määritystyökalu, jossa on USB-sovitin

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.fi
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Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi
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