
Videomegfigyelő rendszerek | AutoDome® 200-as sorozatú PTZ-kamerarendszer

A Bosch AutoDome moduláris kamerarendszere a
dómkamerák alkalmazásának forradalmian új megoldását
kínálja. Több, mint egy egyszerű kameracsalád: ez egy
intelligens, egymással felcserélhető modulokra épülő
dómplatform, amely lehetővé teszi a kamerák
funkcionalitásának gyors és költséghatékony bővítését. A
közös összetevők használata lehetővé teszi kezdetben egy
alapszintű kamerarendszer telepítését, majd később egy
fejlettebb változatra váltását anélkül, hogy az egész dómot
cserélnie kellene, ezáltal a kezdeti befektetés nem vész
kárba.

Felcserélhető modulok
Az egész AutoDome rendszer öt, egymással felcserélhető
modulra épül: a CPU, a kamera, a ház, a kommunikációs
elemek, valamint a tápegység. Az AutoDome cserélhető
moduljainak egyszerű kicserélésével gyorsan fejlesztheti a
rendszert analógról IP-re, színesről nappali/éjszakai
módúra, vagy akár mozgáskövetési funkcióval is bővítheti.
A biztonsági rendszereket korábban soha nem lehetett
ennyire gyorsan és olcsón a változó igényekhez igazítani.

Ugyanazt a készülékház-részegységet használva minden
telepítésnek hasonló a külseje, és a szemlélő nem tudja
megállapítani, milyen kamera (ha van egyáltalán) figyeli őt.
Ez a páratlan moduláris kialakítás lehetővé teszi a kamerák
rugalmas áthelyezését az egyes burkolatok között, amikor
különleges lefedettségre van szükség, vagy amennyiben az
alaprajz követelményei módosulnak. Például egy adott
területet lefedő 18x PTZ-kamera egyszerűen, a tápellátás
kikapcsolása nélkül, „menet közben" kicserélhető egy 26x
nappali/éjszakai kamerára.

Egy alapszintű dóm cseréje fejlett tulajdonságú, például
AutoTrack II mozgáskövető funkciót biztosító típusra a
dóm eltávolítása, vagy kábelezés nélkül végrehajtható. Az
AutoDome Ethernet kommunikációs modulja lehetővé
teszi az IP-funkciók meglévő analóg bemenetek és
kimenetek megtartása melletti hozzáadását.

A 200-as sorozat fő jellemzői
Az AutoDome 200-as sorozat egy gazdaságos, nagy
sebességű dómkamera, amely nagy teljesítményű 18x
színes PTZ-kamerát használ. A 200-as sorozat többféle
standard és opcionális video- és adatátviteli módszert
támogat, többek között a Bilinx (koaxiális vagy UTP-
kábelen keresztül), üvegszálas és akár Ethernet kábelen
keresztüli TCP/IP-átvitelt is. A távvezérlés, konfiguráció és

AutoDome® 200-as sorozatú PTZ-
kamerarendszer

▶ Gazdaságos, nagy sebességű PTZ-dómkamera

▶ Teljesen felcserélhető processzorok, kamerák, házak,
kommunikációs eszközök és rögzítőelemek

▶ 18x színes kamera

▶ Háromszoros jelátvitel (egyidejű kettős MPEG-4 és 
M-JPEG adatfolyam)

▶ Az opcionális hibrid működés egyidejű analóg
(koaxiális) és IP (MPEG-4) kapcsolatot tesz lehetővé

▶ Az UTP-kábelen történő átvitel lehetősége minden
típusnál alapfunkció

▶ Mindegyik változat lehetővé teszi a távoli
konfigurálást és frissítést

▶ Több protokoll használatára képes

▶ Fejlett diagnosztika

▶ Három év garancia
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készülékszoftver-frissítések szintén megvalósíthatók e
kábeleken keresztül, a kamerák páratlan vezérlési
lehetőségét biztosítva.

Az opcionális IP-kommunikációs modul hibrid működésű,
ezzel megőrizhető a meglévő analóg technológia,
miközben tiszta és stabil átállási lehetőséget biztosít a
teljesen digitális, IP-alapú megoldásokra történő
átálláshoz. Ez lehetővé teszi a felhasználó saját
tempójának megfelelő átállást az IP-videotechnológiára,
akár egy lépésben, akár kameránként. És mivel az összes
AutoDome modul teljesen felcserélhető, nincs szükség a
költséges (pl. kamerák) vagy munkaigényes (pl.
szerelvények és házak) összetevők cseréjére.

Főbb funkciók

Az AutoDome 200-as sorozatot az alábbi néhány jellemző
teszi a biztonságtechnikai piac legrugalmasabb PTZ-
dómkamerájává.

Nagy teljesítményű 18x PTZ színes kamera
Az AutoDome 200-as sorozatú PTZ színes kamerák 1/4"-os
színes CCD-képérzékelővel rendelkeznek. A 470/460 TVL
(NTSC/PAL) vízszintes felbontás és akár 0,5 lux
érzékenység kivételes teljesítményt kölcsönöz a 200-
as sorozatnak, megfizethető áron. Egy masszív motor
kevesebb mozgó alkatrésszel adja a 200-as sorozat
alacsonyabb fogyasztását és kimagasló megbízhatóságát.

Igen gyors, másodpercenként 360°-os pásztázási és dőlési
sebességével az AutoDome 200-as sorozat felülmúlja
kategóriája egyéb dómkameráit. Mint az AutoDome
moduláris PTZ-kamerarendszerei, a 200-as sorozat is
tartalmazza szabadalmaztatott AutoScaling (arányos
nagyítás) és AutoPivot (a kamera automatikus forgatása és
átfordítása) funkciókat, a téma követése ezáltal
könnyedén megvalósítható. A 200-as sorozat 64 előre
beállított pozíciót, valamint egy előre beállított őrjáratot
támogat. Az őrjárat akár 64 előre beállított pozíciót
tartalmazhat, a pozíciók közötti beállítható nyugalmi
időkkel.

A menük támogatott nyelvei többek között az angol,
francia, német, spanyol, portugál, olasz, holland és
lengyel.

Opcionális analóg/IP hibrid működés
Az opcionális hibrid kapcsolódás lehetővé teszi, hogy az
AutoDome egyszerre közvetítsen IP-protokollon
videofelvételt egy helyi vagy nagy kiterjedésű hálózaton,
valamint CVBS-videojelet koaxiális kábelen keresztül a
meglévő analóg berendezések támogatása érdekében. A
hálózati videoátvitel IP-hálózatokon keresztül történik, és
a Bosch DiBos digitális videorögzítőjén vagy egy VIDOS
videokezelő szoftvert futtató számítógépen tekinthető

meg. A Bosch IP-videodekóder emellett a videokép analóg
CVBS- vagy VGA-monitoron történő megjelenítésére is
használható. A legkönnyebb hozzáférhetőség érdekében a
videokép webböngészőn is megjeleníthető. A BNC
csatlakozás közvetlen jelet szolgáltat egy hagyományos
analóg mátrixkapcsolatos rendszer vagy DVR számára,
tovább növelve az AutoDome megjelenítési és képrögzítési
rugalmasságát. A hibrid működés egyszerre teszi lehetővé
a dóm hálózaton keresztüli és kétfázisú analóg vezérlőkön
keresztüli irányítását.

MPEG-4 kódolás
Az AutoDome IP-kommunikációs modulja a legkorszerűbb
MPEG-4 tömörítési technológiát alkalmazza, amely DVD-
minőségű 4CIF-videoképet biztosít akár másodpercenkénti
25/30 PAL/NTSC-képkocka (IPS) sebességgel. Az IP-modul
növeli a sávszélességet és a multicasting lehetőséget is,
hogy lehetővé tegye a sávszélesség és tárolási igények
hatékony kezelését, miközben a legjobb képminőséget és
felbontást biztosítja.

Háromszoros videojelfolyam
A Bosch innovatív háromszoros videojelfolyam funkciója
lehetővé teszi az opcionális IP-kommunikációs modullal
felszerelt AutoDome kamerák számára, hogy egy időben
két független MPEG-4 jelfolyamot, valamint egy JPEG-
jelfolyamot generáljanak. Ez lehetővé teszi csúcsminőségű
képek továbbítását élőképes nézethez, miközben
csökkentett képkockaszámmal készít felvételt; ezzel egy
időben JPEG-képek küldhetők egy távoli PDA-eszközre.

Felülmúlhatatlan megbízhatóság
Az AutoDome a Bosch több mint 10 éves dómkamera-
rendszerek fejlesztése terén szerzett tapasztalatára épül.
Minden AutoDome függesztett készülékház (beltéri és
kültéri) IP 66 védettségű. A kültéri EnviroDome házak akár
–40°C alsó üzemi hőmérséklethatárt garantálnak. Az
opcionális „XT” különleges hőmérsékleti készlet akár –
60°C üzemi hőmérsékletet tesz lehetővé az AutoDome
számára, megbízható működést biztosítva a legszigorúbb
környezetben is.

Minden készülékház alapfelszereltsége a masszív
polikarbonát bura, süllyesztett csavarok és süllyesztett
burazár amelyek csökkentik a rongálásból adódó sérülés
kockázatát. A dómon belül a táp-, adat és videokábelek
mind védettek a túlfeszültség ellen.

Egyszerű felszerelés és szervizelés
A Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID), a Bosch
innovatív szoftvere lehetővé teszi a kezelők és technikusok
számára a PTZ vezérlését, a kamera beállításainak
módosítását vagy akár a készülékszoftver frissítését szinte
bárhol anélkül, hogy újabb vezetékekre lenne szükség. Az
új, Ethernet protokollt támogató változatoknál a
beágyazott webkiszolgáló teszi lehetővé a telepítést végző



AutoDome® 200-as sorozatú PTZ-kamerarendszer | 3

személyek számára a kamera beállításainak vagy a
készülékszoftver frissítésének hagyományos
webböngészőn keresztüli elvégzését.

Az AutoDome innovatív kialakítása megkönnyíti a
felszerelést és a szervizelést. Az AutoDome csökkenti a
karbantartási költségeket, mivel az egyes modulok
egyenként, a teljes kameraegység cseréje nélkül
cserélhetők. Egyszerűen pattintsa ki a régi modult, és
csúsztassa be az újakat: majdnem olyan egyszerű, mint
egy villanykörte cseréje. Minden pántot zsanérra
cseréltünk, hogy a telepítés és szervizelés biztonságosabb
és egyszerűbb legyen. A beépített tápegység is
hozzáférhető a dóm levétele nélkül.

Az AutoDome 200-as sorozat fejlett, beépített
diagnosztikai funkciókkal rendelkezik, ezzel megkönnyítve
a szervizelést és minimálisra csökkentve az üzemszünetet.
A képernyőn megjelenő feliratok (OSD) segítségével a
technikusok gyorsan és egyszerűen ellenőrizhetik a
kritikus paramétereket (mint pl. a belső hőmérséklet vagy
a bemeneti feszültségszint), meggyőződve arról, hogy a
dóm elfogadható üzemi határértékeken belül működik. Ha
nincs videojel, a kamera három LED-jének helyszínen
történő szemrevételezése lehetővé teszi a video- és
vezérlési adatok meglétének ellenőrzését.

Jellemzők összehasonlító táblázata
Az alábbi táblázat az AutoDome kameracsalád és a
kamerák jellemzőinek áttekintését tartalmazza:

Előre beállított pozíciók                   64                    99                     99

Nagysebességű PTZ

Cserélhető modulok

Nappali/éjszakai üzem

Nagyfelbontású kamera

Riasztási bemenetek/kimenetek                     7/4                     7/4

Őrjárat

SensUp megnövelt érzékenység

Infravörös érzékenység

Kábelkompenzáció

Bilinx távoli beállítás*

Hibrid analóg/IP-csatlakozás

UTP/koaxiális átvitel

Strapabíró, vandálbiztos burkolat

Menet közben cserélhető kameramodulok

Video-mozgásérzékelés

AutoTrack II mozgáskövetés

Bővített funkciók

AutoDome
100-as sorozat

AutoDome
200-as sorozat

AutoDome
300-as sorozat

AutoDome
  500i sorozat

Szabványos jellemzők

Fejlett riasztásvezérlés

Adatvédelmi maszkolás és szektorkitakarás

*Csak koaxiális és UTP-átvitellel kompatibilis. Távoli, webes felületen

történő konfigurálás IP-hálózaton keresztül.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

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

EMC Directive, Low-Voltage Directive

Elektromágneses kom-
patibilitás (EMC)

Megfelel az FCC 15. része, az ICES-003, és a CE
szabályozásainak

Termékbiztonság Megfelel a CE előírásoknak és az UL, CSA, EN és
IEC szabványoknak

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Rendelési útmutató

1 Videoformátum 6 Tápellátás

1 PTZ PAL 0 24 V AC1

2 PTZ NTSC 1 120 V AC

2 Kameratípus 2 230 V AC

1 18x színes PTZ 7 Rögzítés

3 Burkolat W Fali

C Mennyezetben2 M Oszlop

P Beltéri függesztett C Sarok

E Kültéri függesztett R Tető4

4 Bura P Cső

C Átlátszó masszív 8 Száloptika

T Színezett masszív _ Nincs üvegszál

5 Kommunikáció F Üvegszál3

S Standard (koaxiális/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Nem tartalmaz transzformátort A megrendelő feladata egy elfogadott

24 V AC feszültségű, áramhatárolt tápegységet biztosítani (VG4-A-PSUx

vagy ennek megfelelő). Opcionális száloptikával nem érhető el.

2 A süllyesztetten mennyezetbe szerelhető készülékházakhoz nem

szükségesek a 6, 7, ill. 8. számú opciók.

www.boschsecurity.hu
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3 Az opcionális száloptika többmódusú, kétfázisú. LTC 4629 szükséges a

rendszernél.

4 A tetőre történő rögzítés függőleges parapetre történik. Lapos tetőre

történő szerelés esetén egy további LTC 9230/01 lapostető-

adapterlemez rendelése szükséges.

Műszaki specifikációk

Kamera 18x színes

Képérzékelő 1/4 hü. Exview HAD CCD

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

Optika 18x Zoom (4,1–73,8 mm)
F1,4 – F3.0

Fókusz Automatikus kézi felülbírálással

Rekesz Automatikus kézi felülbírálással

Látómező 2,7° – 48°

Videokimenet 1,0 Vp-p, 75 Ohm

Erősítésszabályozás Ki/automatikus (beállítható határértékkel)

Szinkronizálás Hálózati szinkron (–120° – 120° függőleges
fázisbeállítás) vagy belső kristály

Rekeszkorrekció Vízszintes és függőleges

Vízszintes felbontás 470 TVL (NTSC)/460 TVL (PAL)

Érzékenység (jellemző) 30 IRE 50 IRE

F1,4, 1/60 (1/50) 
zár, max AGC

0,5 lx 0,8 lx

Jel-zaj viszony >50 dB

Fehéregyensúly 2000 K – 10 000 K

Mechanikus/elektromos

Típus Mennyezetben Beltéri
Függesztett

EnviroDome®

Tömeg 2,66 kg 2,88 kg 3,32 kg

Pásztázási tar-
tomány

360° folyamatos 360° folyamatos 360° folyamatos

Dőlésszög 1° a vízszintes fe-
lett

18° a vízszintes
felett

18° a vízszintes
felett

Változó sebes-
ség

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

Előbeállítási se-
besség

Pásztázás: 360°/
s
Dőlés: 100°/s

Pásztázás: 360°/
s
Dőlés: 100°/s

Pásztázás: 360°/
s
Dőlés: 100°/s

Előbeállítási
pontosság

± 0,1° jellemzően ± 0,1° jellemzően ± 0,1° jellemzően

Tápellátás 21-30 V AC
50/60 Hz

21-30 V AC
50/60 Hz

21-30 V AC
50/60 Hz

Típus Mennyezetben Beltéri
Függesztett

EnviroDome®

Teljesítményfelvétel: (jellemzően)

Analóg 
Típusok

10 W 10 W 46 W5

Ethernet pro-
tokollal ren-
delkező típu-
sok

14 W 14 W 50 W5

5 VG4-SHTR-XT készlet esetén további 16 W.

Túlfeszültség-védelem

Videokábel-védelem Csúcsáram 10 kA (gázkisüléses szikraköz), csúcs-
teljesítmény 1000 W (10/1000 μ)

Védelem: 
RS-232/485, kétfá-
zisú

Csúcsáram 10 A, csúcsteljesítmény 300 W (8/20
μ)

Védelem a riasztás-
bemeneteken

Csúcsáram 17 A, csúcsteljesítmény 300 W (8/20μ)

Védelem a riasztás-
kimeneteken

Csúcsáram 2 A, csúcsteljesítmény 300 W (8/20 μ)

Védelem a relékime-
neteken

Csúcsáram 7,3 A, csúcsteljesítmény 600 W
(10/1000 μ)

Védelem a tápfe-
szültség-bemeneten
(Dóm)

Csúcsáram 7,3 A, csúcsteljesítmény 600 W
(10/1000 μ)

Védelem a tápfe-
szültség-kimeneten
(élesítési tápegy-
ség)

Csúcsáram 21,4 A, csúcsteljesítmény 1500 W
(10/1000 μ)

Környezeti jellemzők

Típus Mennyezetben Beltéri
Függesztett

EnviroDome®

Plenum IP66 IP66

Üzemi
Hőmérsék-
let

–10°C – 50°C
(14°F – 122°F)

–10°C – 50°C
(14°F – 122°F)

–40°C – 50°C
(–40°F – 122°F)

Tárolási
hőmérsék-
let

–10°C – 60°C
(14°F – 140°F)

–10°C – 60°C
(14°F – 140°F)

–40°C – 60°C
(–40°F – 140°F)

Páratarta-
lom

0% – 90% relatív
páratartalom, le-
csapódásmentes

0% – 90% relatív
páratartalom, le-
csapódásmentes

0% – 100% relatív
páratartalom, lecsa-
pódó
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Egyéb

Szektorok/cím-
kék

16 független szektor, szaktoronként 16 karakteres
címkékkel

Kamerabeállí-
tás/-vezérlés

Kétfázisú, RS-232, RS-485, Bilinx6 (koaxiális)

Kommunikációs
protokollok

Kétfázisú, Bilinx6, Pelco P és Pelco D

Előre beállított
pozíciók

64, egyenként 16 karakteres címkével

Őrjárat • Előre beállított őrjárat - egy (1), egymás után
legfeljebb 64 helyszín

Támogatott
nyelvek

angol, francia, német, spanyol, portugál, lengyel, olasz
és holland

6 Ethernet protokollal rendelkező típusok esetén a Bilinx nem érhető el.

Felhasználói csatlakozások

Tápellátás (Kamera) 21-30 V AC, 50/60 Hz

Tápellátás (Fűtés) 21-30 V AC, 50/60 Hz

Kétfázisú ± Vezérlési adatok

Hangbemenet7 9 K ohm jell., 5,5 Vp-p max

RS-232 RX/TX vagy RS-485 ± - opcionális vezérlési adatokkal
(dip-kapcsolókkal választható)

Videó BNC/UTP8

7 Ethernet-csatolós típusok esetén a kétfázisú ± csatlakozó opcionálisan

hangbemenet-csatlakozóként használható.

8 Az Ethernet protokollal ellátott típusokon nincs UTP analóg kimenet,

csak BNC (koaxiális).

Szerelvények/tartozékok

Függesztett szerelvények

Karos szerelvények

Fali kar (transzformátor nélkül) VGA-A-PA0

Fali kar (120/230 V AC transzformátorral) VGA-A-PA1 / VG4-A-PA2

Fali kar (120/230 V AC transzformátorral
és üvegszállal)

VGA-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Függesztett szerelvények

Opcionális szerelőlemezek karos szerelvényekhez

Sarok szerelőlemez LTC 9542/01

Oszlop szerelőlemez LTC 9541/01

Csőszerelvények

Csőszerelvény zárósapka VG4-A-9543

Tetőszerelvények

Tető (parapet) szerelvény VG4-A-9230

Opcionális szerelőlemezek tetőszerelvényekhez

Lapostető-adapter parapetszerelvényhez LTC 9230/01

Tápegységek

Kültéri tápegységdoboz (120/230 V AC
transzformátorral)

VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2

Kültéri tápegységdoboz (120/230 V AC
transzformátorral és üvegszállal)

VG4-A-PSU1F / VG4-A-
PSU2F

A különleges hőmérsékleti készlet –55°C-
ig növeli a hőmérsékleti tartományt,
csak EnviroDome® típushoz

VG4-SHTR-XT

Száloptikás típusok

Optikai
Üvegszál-kompatibili-
tás

50/125 mm, 62,5/125 mm, kis veszteségű több-
módusú üvegszál, 20 MHz minimális névleges
rendszer-sávszélességgel
(video 850 nm/vezérlés 1300 nm)

Maximális távolság 4 km

www.boschsecurity.hu
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Beltéri rendszer méretek

Referen-
cia

leírás Referencia leírás

1 Falra szerelt – Ol-
dalt eltávolított tá-
pegységgel és il-
lesztőperemmel

4 Csőre szerelt

2 Falra szerelt – Táp-
egység és illesztő-
perem-előlap

5 Mennyezetbe szerelt –
Előlap

3 Falra szerelt – Táp-
egység és illesztő-
perem-hátlap

6 Mennyezetbe szerelt - Ol-
dallap
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Ø

Kültéri rendszer méretek

Referen-
cia

leírás Referencia leírás

1 Falra szerelt – Táp-
egység és illesztő-
perem-oldallap

6 Sarokba szerelt

2 Falra szerelt – Táp-
egység és illesztő-
perem-előlap

7 Tetőre szerelt

3 Falra szerelt – Táp-
egység és illesztő-
perem-hátlap

8 Tetőre szerelhető adapter

4 Csőre szerelt 9 Tápegység cső és tető sze-
relékekhez

5 Oszlopra szerelt

Rendelési információ

Szoftvertartozékok

VP-CFGSFT Bilinx konfigurációs eszköz
konfigurációs szoftver USB-adapterrel

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.hu
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