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Het AutoDome modulaire camerasysteem van Bosch is
een revolutionair nieuw concept op het gebied van dome-
camera's. Het systeem is meer dan een serie camera's; het
is een dome-platform dat is gebouwd rondom een
systeem van intelligente, verwisselbare modules waarmee
u de camerafunctionaliteit snel en voordelig kunt
bijwerken. Met behulp van de gebruikelijke onderdelen
kunt u vandaag een basiscamerasysteem installeren en
morgen naar een geavanceerdere versie migreren. Hierbij
is het niet nodig het volledige dome-systeem te vervangen,
waardoor uw basisinvestering wordt beschermd.

Uitwisselbare modules
Het volledige AutoDome-systeem is gebaseerd op vijf
verwisselbare modules: de CPU, camera, behuizing,
communicatie en voeding. Door eenvoudig een van de
verwisselbare AutoDome-modules te vervangen, kunt u
snel overstappen van analoog naar IP of van kleur naar
dag/nacht, of functies voor bewegingsdetectie toevoegen.
Nog nooit eerder kon een beveiligingssysteem zo snel en
kostenefficiënt aan uw wisselende behoeften worden
aangepast.

Door het gebruik van dezelfde behuizingsonderdelen zien
alle installaties er hetzelfde uit en is van de buitenkant
niet te zien om welk type camera het gaat. Dankzij dit
unieke, modulaire ontwerp hebt u tevens de mogelijkheid
om camera's van de ene behuizing naar de andere te
verhuizen, bijvoorbeeld wanneer speciale dekking vereist
is of als de eisen voor een locatie veranderen. Een 18x
PTZ-camera voor een specifiek gebied kan bijvoorbeeld
eenvoudig tijdens bedrijf worden vervangen door een 26x
dag/nacht-camera zonder dat de voeding hoeft te worden
uitgeschakeld.

Er kan eenvoudig en snel van een basisdome naar een
dome met geavanceerde functies zoals AutoTrack II
intelligente tracking worden gemigreerd zonder dat de
dome hoeft te worden verwijderd of opnieuw moet
worden bekabeld. Met behulp van de AutoDome Ethernet-
communicatiemodule kunt u IP-functies toevoegen terwijl
de verbinding met bestaande analoge ingangen en
uitgangen blijft bestaan.

AutoDome® 200-serie PTZ-camerasysteem
▶ Voordelige, snelle PTZ-dome

▶ Volledig vervangbare CPU's, camera's, behuizingen,
communicatie en montagesteunen

▶ 18x kleurencamera

▶ Drievoudige streams (gelijktijdige dual MPEG-4 en 
M-JPEG streaming)

▶ De optionele hybride modus biedt simultane analoge
connectiviteit (coax) en IP-connectiviteit (MPEG-4)

▶ UTP-transmissie is standaard op alle analoge
uitvoeringen

▶ Bij alle versies is configuratie en updaten op afstand
mogelijk

▶ Geschikt voor verschillende protocollen

▶ Geavanceerde diagnose

▶ Drie jaar garantie

www.boschsecurity.nl
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200-serie kernpunten
De AutoDome 200-serie is een voordelige, snelle
domecamera die gebruik maakt van een hoogwaardige,
18x PTZ-camera. De 200-serie ondersteunt verschillende
standaard en optionele video- en
datatransmissiemethoden, inclusief Bilinx (via coax en
UTP), glasvezel, en zelfs TCP/IP via ethernet. Bediening op
afstand, configuratie en firmware-updates kunnen ook via
deze kabels worden uitgevoerd, waardoor u
ongeëvenaarde controle over uw camera's hebt.

De optionele IP-communicatiemodule heeft hybride
functies om uw investering in de huidige analoge
technologie te beschermen en een duidelijk en stabiel
migratiepad naar volledig digitale op het IP-protocol
gebaseerde oplossingen te bieden. Hierdoor kunt u in uw
eigen tempo overstappen naar IP-video – voor alle
camera's ineens of één camera tegelijk. Aangezien alle
AutoDome-modules volledig verwisselbaar zijn, is het niet
nodig dure onderdelen (bijv. camera's) of tijdsintensieve
onderdelen (bijv. montagesteunen en behuizingen) te
vervangen.

Basisfuncties

Hier volgen enkele kenmerken die de AutoDome 200-serie
het meest flexibele systeem met PTZ-dome-camera's in de
beveiligingsbranche maken.

Hoogwaardige 18x PTZ-kleurencamera
PTZ-kleurencamera's van de AutoDome 200-serie hebben
een 1/4-inch kleuren-CCD. Met 470 TVL (NTSC/PAL)
horizontale resolutie en gevoeligheid van 0,5 lux, levert de
200-serie buitengewone prestaties tegen een betaalbare
prijs. Dankzij een robuuste motor en minder bewegende
delen gebruikt de 200 serie minder energie en is dit
uiterst betrouwbare systeem de ideale oplossing voor
veeleisende toepassingen.

Met supersnelle pan/tilt-snelheden van 360° per seconde
overtreft de AutoDome 200-serie andere domecamera's in
zijn klasse. Net als alle AutoDome modulaire PTZ-
camerasystemen is de 200-serie voorzien van de
gepatenteerde AutoScaling (proportioneel zoomen) en
AutoPivot (draait en kantelt de camera automatisch),
zodat personen probleemloos kunnen worden gevolgd. De
200-serie ondersteunt 64 geprogrammeerde posities en
een enkele geprogrammeerde ronde. De preset tour kan
64 presets bevatten met een instelbare pauze tussen de
presets.

Ondersteunde menutalen zijn: Engels, Frans, Duits,
Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands en Pools.

Optionele hybride analoge modus/IP-modus
Met behulp van de optionele hybride-connectiviteit kan de
AutoDome IP-videobeelden gelijktijdig in een LAN of WAN-
netwerk streamen en CVBS-videobeelden via coaxkabels
ter ondersteuning van bestaande analoge apparatuur.
Netwerk-videostreams worden via IP-netwerken verstuurd
en kunnen met de DiBos digitale videorecorder van Bosch
worden bekeken of op een pc met VIDOS-software voor
videomanagement. Als alternatief kunt u een IP-
videodecoder van Bosch gebruiken om de video op een
analoge CVBS of VGA-monitor af te spelen. Voor maximale
bereikbaarheid kan de video met behulp van een
webbrowser worden bekeken. De BNC-aansluiting biedt
een rechtstreekse ingang naar een conventionele analoge
matrixswitcher of DVR, hetgeen de flexibiliteit van de
AutoDome wat betreft weergave- en opnameopties verder
verhoogt. Dankzij de hybride werking is simultane dome-
besturing via het netwerk en via biphase analoge
controllers mogelijk.

MPEG-4-codering
De AutoDome IP-communicatiemodule gebruikt de
nieuwste MPEG-4 compressietechnologie om 4CIF-video
van DVD-kwaliteit te leveren bij beeldsnelheden tot 25/30
PAL/NTSC beelden per seconde (IPS). De IP-module
levert niet alleen de beste beeldkwaliteit en resolutie,
maar maakt ook gebruik van bandbreedtebeperking en
multicasting om de beschikbare bandbreedte en
opslagruimte zo efficiënt mogelijk te benutten.

Drie videostreams
Dankzij het innovatieve tri-streaming van Bosch kunnen
AutoDomes die zijn uitgerust met de optionele IP-
communicatiemodule gelijktijdig twee afzonderlijke
MPEG-4-streams en één JPEG-stream genereren. Hierdoor
kunt u hoogwaardige beelden voor live-weergave
streamen terwijl u met een lagere beeldsnelheid aan het
opnemen bent en er tegelijkertijd JPEG-beelden naar een
extern PDA-apparaat streamen.

Onovertroffen betrouwbaarheid
AutoDome is gebaseerd op de meer dan 10 jaar ervaring
die Bosch heeft in het ontwerpen en fabriceren van dome-
camerasystemen. Alle AutoDome-boogbehuizingen
(binnen- en buitengebruik) bieden IP 66-bescherming.
EnviroDome-behuizingen voor gebruik buitenshuis werken
bij een bedrijfstemperatuur tot –40°C. Dankzij de
optionele “XT” uitgebreide temperatuurset werkt de
AutoDome bij temperaturen tot –60°C en wordt een
betrouwbare werking onder de meest extreme condities
gegarandeerd.
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Alle behuizingen hebben standaard een robuuste
polycarbonaatkoepel, een set verzonken schroeven en een
verzonken koepelvergrendeling om de kans op schade
door vandalisme te verkleinen. In de koepel worden de
voeding, data en video allemaal beschermd tegen
onverwachte vermogenssprongen.

Eenvoudige installatie en onderhoud
Met behulp van de innovatieve software van Bosch, het
configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten
(CTFID), kunnen operators of technici de PTZ besturen,
camera-instellingen wijzigen en de firmware vanaf vrijwel
iedere locatie wijzigen zonder dat extra bekabeling nodig
is. Bij de nieuwe Ethernet-versies heeft de installateur
dankzij een geïntegreerde webserver toegang tot alle
gebruikersinstellingen, kan hij de camera aanpassen en
firmware via een standaard webbrowser bijwerken.

Het innovatieve AutoDome-ontwerp vereenvoudigt
installatie en onderhoud. AutoDome vermindert de
onderhoudskosten, omdat individuele modules kunnen
worden vervangen, in plaats van complete camerasets.
Verwijder eenvoudig de oude module en schuif de nieuwe
erin: het is bijna net zo eenvoudig als het vervangen van
een lamp. Alle banden zijn vervangen door scharnieren
waardoor de installatie en het onderhoud veiliger en
eenvoudiger zijn geworden. U heeft toegang tot de
ingebouwde voedingseenheid zonder dat de dome hoeft
te worden losgemaakt.

De AutoDome 200-serie heeft geavanceerde, ingebouwde
diagnosefuncties om het onderhoud te vereenvoudigen en
de uitvaltijd tot een minimum te beperken. Met behulp
van het On Screen Display (OSD) kan een technicus snel
en eenvoudig kritische parameters (zoals interne
temperatuur en het niveau van de ingangsspanning)
controleren om te verifiëren dat de dome onder
aanvaardbare bedrijfsomstandigheden functioneert. Als er
geen video aanwezig is, kan een lokale inspectie van drie
diagnose-LED's op de camera de aanwezigheid van video-
en besturingsgegevens vaststellen.

Matrix met vergelijkingen van de functies
De volgende tabel geeft een overzicht van de AutoDome-
camera's en de bijbehorende kenmerken:

Voorgeprogrammeerde cameraposities                                              64                            99                        99

PTZ met hoge snelheid

Verwisselbare modules

Dag/nacht-bedrijf

Camera met hoge resolutie

Alarmingangen/-uitgangen                                                                                                         7/4                       7/4

Bewakingsronde

Extra gevoeligheid SensUp

Infraroodgevoelig

Kabelcompensatie

Bilinx-configuratie op afstand*

Hybride analoge connectiviteit/IP-connectiviteit

Transmissie via UTP en coax

Robuuste, vandalismebestendige behuizing

"Hot swap"-cameramodules

Beeldstabilisatie

Videobewegingsdetectie

AutoTrack II-bewegingsregistratie

Geavanceerde functies

Geavanceerde alarmbesturing

Privacymaskering en sectorblindering

AutoDome
100-serie

AutoDome
200-serie

AutoDome
300-serie

AutoDome
500i-serie

Standaardfuncties

Standaardtour met voorkeuzeposities

*Alleen compatibel via coax en UTP-transmissie. Configuratie op afstand

via IP via web-interface.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

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

EMC Directive, Low-Voltage Directive

Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)

Conform FCC deel 15, ICES-003 en CE-richtlij-
nen, inclusief EN50130-4 en EN50121-4

Productveiligheid Voldoet aan CE-richtlijnen, UL-, CSA-, EN- en IEC-
normen

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

www.boschsecurity.nl
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Installatie/configuratie

Bestelgids

1 Videoformaat 6 Voeding

1 PTZ PAL 0 24 V AC1

2 PTZ NTSC 1 120 V AC

2 Cameratype 2 230 V AC

1 18x kleurencamera PTZ 7 Montage

3 Behuizing W Wandmontage

C Inbouw in plafond2 M Mastmontage

P Boogbehuizing voor binnen C Hoekmontage

E Boogbehuizing voor buiten R Dak4

4 Koepel P Buismontage

C Doorzichtig 8 Glasvezelkabel

T Getint _ Geen glasvezelkabel

5 Communicatie F Glasvezel3

S Standaard (coax/UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Exclusief transformator. De klant moet beschikken over een

goedgekeurde 24 V AC begrensde stroomvoorziening (VG4-A-PSUx of

vergelijkbaar).

2 Voor behuizingen voor inbouwmontage in plafonds zijn geen setopties

voor referentienummers 6, 7, of 8 vereist.

3 Optie voor optische kabel is multimodus met biphase. Vereist

LTC 4629 voor het systeem.

4 Dakmontage aan verticale rand Bestel voor installatie op een platdak

een extra platdak-adapterplaat LTC 9230/01.

Technische specificaties

Camera 18x kleur

Beeldsensor 1/4 inch Exview HAD CCD

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

Objectief 18x zoom (4,1 tot 73,8 mm)
F1,4 tot F3,0

Focus Automatisch, met handmatige uitschakeling

Diafragma Automatisch, met handmatige uitschakeling

Gezichtsveld 2,7° tot 48°

Video-uitgang 1,0 Vtt, 75 ohm

Verst.regeling Uit/automatisch (met instelbare grenswaar-
de)

Synchronisatie Fasevergrendeling (-120° tot 120° verticale
fasecorrectie) of intern kristal

Diafragmacorrectie Horizontaal en verticaal

Horizontale resolutie 470 beeldlijnen (NTSC, PAL) standaard

Gevoeligheid (typisch) 30 IRE 50 IRE

F1.4, 1/60 (1/50) 
sluiter, max AGC

0,5 lux 0,8 lux

SNR >50 dB

Witbalans 2000 K tot 10.000 K

Mechanische/elektrische specificaties

Model Inbouw in pla-
fond

Binnenshuis
Pendelmontage

EnviroDome®

Gewicht 2,66 kg 2,88 kg 3,32 kg

Draaibereik 360° cont. 360° cont. 360° cont.

Kantelhoek 1° boven horizon 18° boven hori-
zon

18° boven hori-
zon

Variabele snel-
heid

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

Snelheid bij het
gebruik van
voorkeuzes

Pan: 360°/s
Tilt: 100°/s

Pan: 360°/s
Tilt: 100°/s

Pan: 360°/s
Tilt: 100°/s

Geprogram-
meerde nauw-
keurigheid

± 0,1° typ. ± 0,1° typ. ± 0,1° typ.

Voeding 21-30 V AC
50/60 Hz

21-30 V AC
50/60 Hz

21-30 V AC
50/60 Hz

Stroomverbruik: (type)

Analoog 
Modellen

10 W 10 W 46 W5

Ethernet-uit-
voeringen

14 W 14 W 50 W5

5 Voeg 16 W toe bij gebruik van VG4-SHTR-XT-set.
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Overspanningsbeveiliging

Beveiliging video Piekstroom 10 kA (gasgevulde overspanningsaflei-
der), piekspanning 1000 W (10/1000μ)

Beveiliging 
RS-232/485, Bipha-
se

Piekstroom 10 A, piekspanning 300 W (8/20μ)

Beveiliging alarmin-
gangen

Piekstroom 17 A, piekspanning 300 W (8/20μ)

Beveiliging alarmuit-
gangen

Piekstroom 2 A, piekspanning 300 W (8/20μ)

Beveiliging relaisuit-
gangen

Piekstroom 7,3 A, piekspanning 600 W
(10/1000μ)

Beveiliging voe-
dingsingang (Dome)

Piekstroom 7,3 A, piekspanning 600 W
(10/1000μ)

Beveiliging voe-
dingsuitgang (arm-
voeding)

Piekstroom 21,4 A, piekspanning 1500 W
(10/1000μ)

Omgevingscondities

Model Inbouw in pla-
fond

Binnenshuis
Pendelmontage

EnviroDome®

Ontwerp-
kwalificatie

Plenum IP66 IP66

In bedrijf
temp.

–10°C tot 50°C –10°C tot 50°C –40°C tot 50°C

Opslag-
tempera-
tuur

–40 °C tot 60 °C –40 °C tot 60 °C –40 °C tot 60 °C

Vochtig-
heidsgraad

0% tot 90% rela-
tief, niet-conden-
serend

0% tot 90% rela-
tief, niet-conden-
serend

0% tot 100% RV,
niet-condenserend

Diverse

Sectoren/bena-
ming

16 onafhankelijke sectoren met namen van 16 tekens
per sector

Camera-instellin-
gen/besturing

Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx6 (coax)

Communicatie-
protocollen

Biphase, Bilinx6, Pelco P en Pelco D

Geprogrammeer-
de posities

64, elk te benoemen met 16 tekens

Voorgeprogram-
meerde tour

één (1), bestaand uit maximaal 64 opeenvolgende scè-
nes

Ondersteunde ta-
len

Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Pools, Ita-
liaans en Nederlands

6 Bilinx niet beschikbaar op Ethernetmodellen

Aansluitingen gebruiker

Voeding (camera) 21-30 V AC, 50/60 Hz

Voeding (verwarming) 21-30 V AC, 50/60 Hz

Biphase ± Besturingsgegevens

Audio-lijningang7 9 K ohm type, 5,5 Vtt max

RS-232 RX/TX of RS-485 ± - optionele besturingsgegevens
(instelbaar met dipswitch)

Video BNC/UTP8

7 Bij Ethernetmodellen kan de biphase ± optioneel worden gebruikt als

de audiolijn-in-connector.

8 Ethernetmodellen hebben geen UTP analoge uitgang alleen BNC

(coax).

Montagebeugels/accessoires

Hangende montage

Armmontage

Wandarm (geen transformator) VG4-A-PA0

Wandarm (120/230 V AC-transformator) VG4-A-PA1 / VG4-A-PA2

Wandarm (120/230 V AC-transformator
en optische kabels)

VG4-A-PA1F / VG4-A-PA2F

Optionele montageplaten voor armmontage

Hoekmontageplaat LTC 9542/01

Mast/stijlmontageplaat LTC 9541/01

Buismontage

Buismontagekap VG4-A-9543

Dakmontage

Dak-(rand-)montage VG4-A-9230

Optionele montageplaten voor dakmontage

Platdak-adapter voor randmontage LTC 9230/01

Voeding

Voedingskast voor gebruik buitenshuis
(120/230 V AC transformator)

VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2

Voedingskast voor gebruik buitenshuis
(120/230 V AC transformator en optische
kabel)

VG4-A-PSU1F / VG4-A-
PSU2F

Uitgebreide verwarmingsmodule
vergroot het temperatuurbereik uitslui-
tend voor EnviroDome® naar –60 °C

VG4-SHTR-XT

Modellen met optische kabels

Optisch
Compatibiliteit opti-
sche kabels

50/125 mm, 62,5/125 mm, multimode-glasve-
zelkabel met laag verlies, nominaal voor een mini-
male systeembandbreedte van 20 MHz
(video 850 nm/besturing 1300 nm)

Max. afstand 4 km

www.boschsecurity.nl
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Afmetingen voor systeem binnenshuis

Verwijzing Beschrijving

1 Wandmontage – kant met voeding en afdekplaat verwijderd

2 Wandmontage – voorkant met voeding en afdekplaat

3 Wandmontage – achterkant met voeding en afdekplaat

4 Buismontage

Verwijzing Beschrijving

5 Montage in plafond – voorkant

6 Montage in plafond – zijkant
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Ø

Afmetingen buitensysteem

Verwijzing Beschrijving

1 Wandmontage – zijkant met voeding en afdekplaat

2 Wandmontage – voorkant met voeding en afdekplaat

3 Wandmontage – achterkant met voeding en afdekplaat

4 Buismontage

5 Mastmontage

6 hulpstuk voor hoekmontage

7 Dakmontage

8 Adapter voor dakmontage

9 Voeding voor buis- en dakmontages

Bestelinformatie

AutoDome® 200-serie PTZ-
camerasysteem
Neem contact op met de verkoopvertegen-
woordiger van Bosch Security Systems, Inc.
voor volledige informatie over bestellingen.

VG4-200

Software-accessoires

VP-CFGSFT Configuration Tool for Imaging
Devices
Cameraconfiguratiesoftware voor gebruik
met Bilinx camera's

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.nl
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Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be
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