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Boschin modulaarinen AutoDome-kamerajärjestelmä on
mullistava uusi domekamerakeksintö. Pelkkien
kameroiden asemesta se on keskenään vaihdettavien
moduulien ympärille rakennettu täydellinen
domeympäristö, jonka avulla päivität kameran toiminnot
nopeasti ja kustannustehokkaasti. Yleisten komponenttien
avulla voit asentaa peruskamerajärjestelmän jo tänään ja
siirtyä kehittyneempään malliin vaikka heti huomenna
joutumatta vaihtamaan koko domea. Siten suojaat
sijoituksesi.

Vaihdettavat moduulit
Koko AutoDome-järjestelmä perustuu viiteen
vaihdettavaan moduuliin: suoritin, kamera, kotelo,
tiedonsiirto ja virtalähde. Voit vaihtaa AutoDomen
moduuleja vaivattomasti, siirtyä analogisesta IP-
tiedonsiirtoon, väritilasta päivä-/yötilaan tai lisätä
liikkeentunnistusmahdollisuuden, kuvanvakautuksen tai
AutoTrack-toiminnon. Koskaan aiemmin ei
turvajärjestelmän mukauttaminen vaihtuviin tarpeisiin ole
ollut yhtä yksinkertaista ja edullista.

Kaikissa kameroissa käytetään samanlaisia koteloita, joten
asennusten ulkoasu on yhtenäinen eikä ulkopuolinen voi
mitenkään tietää, minkälainen kamera häntä valvoo (vai
onko valvontakameraa ollenkaan). Ainutlaatuisen
modulaarisen rakenteen ansiosta kameroita voi vaihdella
joustavasti eri koteloiden välillä sen mukaan, miten
käyttöpaikan vaatimukset muuttuvat, tai tarvittaessa

lisäpeittoalueita. Esimerkiksi tiettyä aluetta valvovan 18x
PTZ-kameran voi vaihtaa käytön aikana helposti 26x tai
36x päivä-/yökameraan katkaisematta virtaa. AutoDomen
Ethernet-tiedonsiirtomoduulin ansiosta voit lisätä IP-
toiminnot ja säilyttää samalla yhdistettävyyden olemassa
oleviin analogisiin tuloihin ja lähtöihin.

500i-sarjan tärkeimmät ominaisuudet
AutoDome 500i -sarja on älykäs valinta
videovalvontakäyttöön. AutoDome 500i -sarja sisältää
älykkäitä videotoimintoja, joita muissa
kamerajärjestelmissä ei ole, kuten Boschin palkitun
AutoTrack II -liikkeenseurantaohjelmiston uusimman
version, sisäänrakennetun kuvanvakautuksen,
liikkeentunnistuksen ja kehittyneet hälytysten
käsittelysäännöt.

AutoDome 500i -sarja tukee useita vakiomallisia ja
lisävarusteena saatavia 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.
Kaapelikorjain lisää koaksiaali- ja UTP-kaapeleiden pituutta
ja ehkäisee samalla pitkistä kaapeleista johtuvien
signaalihäviöiden aiheuttamaa kuvanlaadun heikentymistä.

AutoDome® 500i -sarjan älykäs PTZ-
kamerajärjestelmä

▶ Täysin vaihdettavat suorittimet, kamerat, kotelot,
tiedonsiirtoyhteydet ja kiinnikkeet

▶ Vaihtoehdot ovat 540 TVL:n 36x päivä-/yökamera,
jossa on 128x laaja dynaaminen alue tai 26x ja 18x
päivä-/yökamerat

▶ Automaattinen AutoTrack II -liikkeentunnistus

▶ Videoliiketunnistus

▶ Valinnainen IP-yhteys (MPEG-4)

▶ Kehittyneet pimennetyt sektorit

▶ Kehittynyt hälytysten hallinta hälytyssäännöillä

▶ UTP-tiedonsiirtostandardi kaikissa analogisissa
malleissa

▶ Kaapelikorjain mahdollistaa pidemmät etäisyydet

www.boschsecurity.fi



2 | AutoDome® 500i -sarjan älykäs PTZ-kamerajärjestelmä

Lisävarusteena saatavan IP-tiedonsiirtomoduulin
samanaikainen yhdistettävyys suojaa sijoitustasi nykyiseen
analogiseen tekniikkaan ja tarjoaa selkeän ja varman
siirtymisreitin täysin digitaalisiin, IP-pohjaisiin ratkaisuihin.
Sen ansiosta voit siirtyä IP-kuvaan omassa tahdissasi,
kerralla tai kamera kerrallaan. Ja koska kaikki AutoDome-
moduulit ovat täysin vaihdettavissa, kalliita (kuten
kamerat) tai asennettavia (kiinnikkeet ja kotelot) osia ei
tarvitse vaihtaa.

Perustoiminnot

Seuraavassa esittelemme joitakin ominaisuuksia, joiden
ansiosta AutoDome 500i -sarja on turvallisuusalan
joustavin PTZ-domekamerajärjestelmä.

Erittäin suorituskykyiset PTZ-päivä-/yökamerat
Kuvan ohjaus ja laatu ovat tärkeitä kaikissa PTZ-
domejärjestelmissä, ja AutoDome takaa nämä. 500i-
sarjaan on saatavana 18x, 26x ja alan johtava 36x optinen
zoomobjektiivi ja kaikissa 500i-sarjan järjestelmissä on
täysi 12x digitaalinen zoomaus. 18x ja 26x kameroissa on
470 TVL:n (NTSC/PAL) ja 36x kamerassa täysi 540 TVL:n
vaakatarkkuus, joka takaa erinomaisen kirkkauden ja
tarkat kuvat. 36x kamerassa on sellaista tekniikkaa, joka
oleellisesti parantaa dynaamista aluetta (128-kertaiseksi).
WDR (wide-dynamic range) -toiminnon tuloksena saadaan
aikaan selkeitä kuvia olosuhteissa, joissa kontrastit ovat
hyvin suuret.

Patentoitu AutoScaling (proportionaalinen zoomaus) ja
AutoPivot-tekniikka (kameran automaattinen kierto ja
kääntö) takaavat parhaan hallinnan.

Päivä-/yöominaisuudet ja erinomainen herkkyys tekevät
500i-sarjan kameroista uskomattoman suorituskykyisiä
kaikissa valaistusolosuhteissa. Hämärässä valaistuksessa
kamerat vaihtavat automaattisesti värikuvauksesta
mustavalkokuvaan poistamalla infrapunasuodattimen
käytöstä, lisäämällä siten infrapunavalaistuksen herkkyyttä
ja säilyttämällä erinomaisen kuvanlaadun. Valon vähetessä
SensUp-ohjaustoiminto laskee automaattisesti
suljinnopeuden jopa yhteen sekuntiin. Tämä lisää
herkkyyttä yli 50-kertaisesti.

Erittäin nopean panorointi- ja kallistusnopeuden (360°
sekunnissa) ansiosta AutoDome 500i -sarja päihittää muut
luokkansa domejärjestelmät. 500i-sarja tukee 99
esiasetusta ja kahdenlaisia valvontakierroksia:
esiasetettua ja tallennus-/toistokierrosta. Esiasetettu
kierros voi sisältää jopa 99 esiasetusta, joiden välisen
viiveajan voi määrittää. Lisäksi kunkin esiasetuksen
käyttöjärjestys ja -tiheys voidaan määrittää. AutoDome
500i -sarja tukee myös kahta tallennettua kierrosta, joissa
liikkeen kokonaiskesto on 15 minuuttia. Nämä ovat

käyttäjän liikkeitä, mukaan lukien panorointi-, kallistus- ja
zoomausliikkeet, jotka on tallennettu makroina. Ne
voidaan toistaa jatkuvana virtana.

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

AutoTrack II
Bosch kehitti alan ensimmäisen automaattisen
liikkeentunnistusjärjestelmän, ja nyt tämä palkittu
tekniikka toimii entistäkin paremmin. AutoDome 500i -
sarjan kehittynyt DSP-tekniikka mahdollistaa videokuvan
reaaliaikaisen käsittelyn ja siten erittäin tasaisen
kohteiden seurannan.

AutoTrack II käyttää Boschin ainutlaatuista virtuaalista
pimennystekniikkaa. Se toimii pimennettyjen sektoreiden
tapaan, paitsi että ainoastaan AutoTrack näkee ne – ja se
osaa jättää niissä näkyvät liikkeet huomiotta. AutoTrack
pystyy siis ohittamaan epäolennaiset taustaliikkeet, joten
se soveltuu erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Videoliiketunnistus
AutoDomen avulla voidaan luoda esivalitusta sijainnista
kohdealue, josta liikettä etsitään. AutoDome 500i -sarja
tukee kaikkiaan 10 kohdealuetta (yhtä kussakin
esivalitussa sijainnissa). Videoliiketunnistus hyödyntää
myös virtuaalista pimennystekniikkaa epäolennaisten
liikealueiden ohittamisessa.

Kuvan vakautus
Kun PTZ-kameroiden optinen zoomaus kehittyy,
kuvanvakautus on tärkeää kameroiden epävakaan
kiinnityksen aiheuttaman liikkeen poistamiseksi. Pelkkä
puolen senttimetrin liike kameran kiinnityksessä voi siirtää
tarkkailualuetta jopa yli kuusi metriä, kun kameran
zoomausarvo on korkea. Kuvista voi tulla
käyttökelvottomia.

AutoDome 500i -sarjan kuvanvakautusalgoritmit
vähentävät kameran tärinää sekä pysty- että
vaakasuunnassa ja tuottavat erittäin tarkan kuvan
(pikselisiirtymä +/-10 % enintään 10 Hz:n taajuudella).
Boschin ainutlaatuinen kuvanvakautusjärjestelmä ei
vähennä kameran herkkyyttä, kuten kilpailevat
järjestelmät.

Hälytysten hallinta
AutoDome 500i -sarjassa hälytysten käsittely on
joustavampaa ja tehokkaampaa kuin ennen.

Tulot ja lähdöt
AutoDome 500i -sarja pystyy käsittelemään seitsemää
hälytystuloa, joista kaksi analogista tuloa voidaan
ohjelmoida linjapäätevastusvalvontaa (EOLR) varten aina
kun turvallisuus niin vaatii. Näiden tulojen ansiosta dome
pystyy havaitsemaan kontaktin avaamisen ja sulkemisen
sekä johdinten vahingoittumisen (leikkaamalla tai
oikosululla). Lisäksi AutoDome 500i -sarja tukee neljää
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lähtöä: yhtä kahden ampeerin relettä ja kolmea
avokollektoria ulkoisten laitteiden käyttöön. Kukin voidaan
ohjelmoida erikseen.

Kehittynyt hälytyksen ohjaus
Tämä uusi joustava konsepti laajentaa tavallista hälytyksen
käsittelyä merkittävästi. Kehittynyt hälytyksen ohjaus
käyttää edistyksellistä, sääntöpohjaista logiikkaa
hälytysten hallintaan. Perusmuodossaan sääntö määrittää,
mitkä tulot aktivoivat mitkäkin lähdöt. Monipuolisemmassa
muodossa tulot ja lähdöt voidaan yhdistää valmiiksi
määritetyillä tai käyttäjäkohtaisilla näppäimistöllä
annettavilla komennoilla kehittyneiden
domekameratoimintojen suorittamiseen Ohjelmoitavien
yhdistelmien määrä on lähes rajaton, joten domen vakio-
ohjelmisto on valmis kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Mahdollisuus käyttää useita pimennettyjä sektoreita
AutoDome 500i -sarjassa voi käyttää yhteensä 24
yksittäistä pimennettyä sektoria, joista enintään
kahdeksan voidaan näyttää samassa näkymässä. Toisin
kuin tavanomaisia pimennettyjä sektoreita näihin
sektoreihin voi ohjelmoida erikseen kolme, neljä tai viisi
kulmaa, joten ne kattavat useita eri muotoja. Sektorien
koko ja muoto muuttuu tasaisesti ja nopeasti, mikä takaa,
että peitettyä kohdetta ei voi nähdä. Voit myös valita eri
värejä: musta, valkoinen ja yhdistetty peitto. Yhdistetty
peitto on kätevä, kun yksityisyys on ongelma, mutta
liikkeen määrittäminen on silti tarpeen.

Valinnainen analoginen/IP-hybridikäyttö
Valinnaisen hybridiyhdistettävyyden ansiosta AutoDome
tukee olemassa olevaa analogista laitteistoa, sillä se voi
toistaa IP-videota samanaikaisesti lähiverkossa tai laaja-
alueverkossa ja CVBS-videota koaksiaalisen tai
kuituoptisen kaapelin välityksellä. Verkkovideosignaalit
välitetään IP-verkoissa, ja ne voidaan näyttää Boschin
digitaalisella DiBos-videotallentimella tai VIDOS-
videohallintaohjelmistolla varustetussa tietokoneessa.
Lisäksi kuvat voi lähettää Boschin IP-videovastaanottimen
kautta tarkasteltavaksi analogisessa CVBS- tai VGA-
monitorissa. Kuvaa voi tarkastella myös Internet-
selaimessa. BNC-liitäntä tarjoaa suoran tulon
tavanomaiselle analogiselle matriisikytkimelle tai
digitaalitallentimelle, mikä lisää AutoDomen monipuolisia
katselu- ja tallennusmahdollisuuksia entisestään.
Hybridikäytössä domea voi ohjata samaan aikaan verkossa
ja analogisten kaksivaiheohjaimien kautta.

MPEG-4-lähetys
AutoDomen IP-tiedonsiirtomoduulin uusin MPEG-4-
pakkaustekniikka tuottaa DVD-laatuista 4CIF-kuvaa
enintään kuvanopeuksilla 25/30 PAL-/NTSC-kuvaa/sekunti
(IPS). Lisäksi IP-moduuli takaa parhaan mahdollisen
kuvanlaadun ja tarkkuuden kaistanleveyden säädöllä ja
monilähetysominaisuuksilla.

Kolmikaistainen video
Boschin innovatiivisen kolmikaistaisen tekniikan ansiosta
valinnaisella IP-tiedonsiirtomoduulilla varustetut
AutoDomet pystyvät lähettämään kahta erillistä MPEG-4-
streamia ja M-JPEG-streamia samanaikaisesti. Tämän
ominaisuuden ansiosta voit toistaa laadukkaita kuvia
tallennuksen aikana hidastetulla kuvanopeudella ja
lähettää samanaikaisesti JPEG-kuvia PDA-etälaitteeseen.

Erinomaisen luotettava
AutoDomen taustalla on Boschin yli kymmenvuotinen
kokemus domekamerajärjestelmien suunnittelusta ja
valmistuksesta. 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 vakiovarusteena kestävä
polykarbonaattikupu, uppoasennetut ruuvit ja kuvun salpa,
mikä parantaa vandaalisuojaa. Domen sisällä virta-, tieto-
ja kuvaliitännät on suojattu odottamattomilta virtapiikeiltä.

Vaivaton asentaa ja huoltaa
Boschin innovatiivisen CTFID (Configuration Tool for
Imaging Devices) -ohjelman avulla käyttäjät tai teknikot
voivat ohjata PTZ-kameraa, muuttaa kameran asetuksia ja
päivittää laiteohjelmiston miltei mistä tahansa ilman
lisäjohdotusta. Uusien Ethernet-mallien sisäisen Internet-
palvelimen ansiosta asentajat voivat käyttää kaikkia
asetuksia, säätää kameroita ja päivittää laiteohjelmiston
tavallisen Internet-selaimen kautta.

AutoDomen kätevä muotoilu helpottaa asentamista ja
huoltamista. AutoDome vähentää huoltokuluja, sillä voit
vaihtaa yksittäisiä moduuleja kokonaisten
kamerakokoonpanojen sijasta. Ota vanha moduuli ulos ja
liu'uta uusi sisään. Se on melkein yhtä helppoa kuin
hehkulampun vaihtaminen. Turvallinen ja nopea asennus ja
huolto on varmistettu korvaamalla kaikki kiinnitysvaijerit
saranoilla. Sisäistä virtalähdettäkin voi käsitellä
irrottamatta domekoteloa.

AutoDome 500i -sarjan kehittynyt, kiinteä vianmääritys
helpottaa huoltoa ja vähentää toimintakatkoksia.
Kuvaruutuvalikon (OSD) avulla teknikko voi helposti ja
nopeasti varmistaa, että dome toimii sallituissa
käyttöolosuhteissa tarkastamalla tärkeimmät parametrit
(kuten sisälämpötilan ja tulojännitteen tason). Jos kuvaa
ei ole, kuvan ja ohjaustietojen käytettävyyden voi tarkistaa
tutkimalla kameran kolme vianmäärityksen merkkivaloa.

Ominaisuuksien vertailutaulukko
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto AutoDome-
kameraperheestä ja sen ominaisuuksista:

www.boschsecurity.fi
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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 koaksiaalikaapelin ja UTP-siirron kautta. Etämääritys

IP-verkossa Internet-selaimella.

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 turvallisuus CE-vaatimukset, UL-, CSA-, EN- ja IEC-standardit

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

1 Kuvamuoto 6 Virta

1 PTZ PAL 0 24 VAC1

2 PTZ NTSC 1 120 VAC

2 Kameratyyppi 2 230 VAC

2 18x päivä/yö PTZ 7 Kiinnitys

3 26x päivä/yö PTZ L Seinä

4 36x päivä/yö PTZ M Tanko

3 Kotelo C Kulma

C Sisäkatto2 R Katto4

P Riippuasennus sisäkäyttöön P Putki

E Riippuasennus ulkokäyttöön _ Ei kiinnitystä2

4 Kupu 8 Kuituoptiikka

C Kirkas _ ei kuituoptiikkaa

T Sävytetty F Kuitu3

5 Tiedonsiirto

S Tavallinen (koaksiaalinen/
UTP)

E Ethernet (TCP/IP)

1 Toimitukseen ei sisälly muuntajaa. Asiakkaalla on oltava hyväksytty 24

VAC:n rajoitettu virtalähde (VG4-A-PSUx tai vastaava).

2 Sisäkattoon uppoasennettuihin yksiköihin ei tarvita sarjavaihtoehtoja

viitenumeroille 6, 7 tai 8.

3 Kuituoptiikka: monitila ja kaksivaihe. Vaatii LTC 4629 -laitteen

järjestelmässä.

4 Kattokiinnitys tehdään pystysuoraan kaiteeseen. Jos haluat kiinnittää

laitteen tasakattoon, tilaa LTC 9230/01 -tasakattokiinnike.

Tekniset tiedot

36x päivä-/yökamera

Kuvasensori 1,4 tuuman Exview HAD CCD

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

Objektiivi 36x zoomaus (3,4 - 122,4 mm)
F1.6 - F4.5

Tarkentaminen Automaattinen, manuaalinen ohitus

Iiris Automaattinen, manuaalinen ohitus

Tarkennusalue 1,7° - 57,8°

Videolähtö 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

Digitaalinen zoomaus 12x

Vaakatarkkuus 540 TVL (NTSC, PAL) tyypillinen

Herkkyys (tyypillinen) 5 30 IRE 50 IRE
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Päivätila

SensUp pois 0,66 luksia 1,4 luksia

SensUp käytössä (1/4) 0,033 luksia 0,083 luksia

Yötila

SensUp pois 0,166 luksia 0,33 luksia

SensUp käytössä (1/4) 0,0065 luksia 0,0164 luksia

SNR >50 dB

Valkotasapaino 2 000 - 10 000 K

5 F1.6, 1/60 (1/50) suljin, suurin automaattinen vahvistuksen hallinta

Kamera 26x päivä/yö

Kuvasensori 1,4 tuuman Exview HAD CCD

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

Objektiivi 26x zoomaus (3,5 - 91,0 mm)
F1,6 - F3,8

Tarkentaminen Automaattinen, manuaalinen ohitus

Iiris Automaattinen, manuaalinen ohitus

Tarkennusalue 2,3° - 55°

Videolähtö 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

Digitaalinen zoomaus 12x

Vaakatarkkuus 470 TVL (NTSC, PAL) tyypillinen

Herkkyys (tyypillinen) 6 30 IRE 50 IRE

Päivätila

SensUp pois 0,5 luksia 1,0 luksia

SensUp käytössä 0,0052 luksia 0,013 lx

Yötila

SensUp pois 0,10 luksia 0,26 luksia

SensUp käytössä 0,0013 luksia 0,0026 luksia

SNR >50 dB

Valkotasapaino 2 000 - 10 000 K

6 F1,6, 1/60 (1/50) suljin, suurin automaattinen vahvistuksen hallinta

18x päivä/yö

Kuvasensori 1,4 tuuman Exview HAD CCD

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

Objektiivi 18x zoomaus (4,1 - 73,8 mm)
F1,4 - F3,0

Tarkentaminen Automaattinen, manuaalinen ohitus

Iiris Automaattinen, manuaalinen ohitus

Tarkennusalue 2,7° - 48°

Videolähtö 1,0 Vp-p, 75 ohmia

Vahvistuksen hallinta Ei käytössä / automaattinen (säädettävä ra-
ja)

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

Aukon säätö Vaaka- ja pystysuunnassa

Digitaalinen zoomaus 12x

Vaakatarkkuus 470 TVL (NTSC, PAL) tyypillinen

Herkkyys (tyypillinen)7 30 IRE 50 IRE

Päivätila

SensUp pois 0,4 luksia 0,7 luksia

SensUp käytössä 0,0041 luksia 0,0082 luksia

Yötila

SensUp pois 0,05 luksia 0,17 luksia

SensUp käytössä 0,0007 luksi 0,0013 luksia

SNR >50 dB

Valkotasapaino 2 000 - 10 000 K

7 F1.4, 1/60 (1/50) suljin, suurin automaattinen vahvistuksen hallinta.

Mekaaninen/sähköinen

Malli Kattoasennus Sisäkäyttöön
Riippuva

EnviroDome®

Paino 2,66 kg
(5,86 lb)

2,88 kg
(6,3 lb)

3,32 kg
(7,3 lb)

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

Kallistuskulma 1° horisontin ylä-
puolella

18° horisontin ylä-
puolella

18° horisontin
yläpuolella

Vaihteleva no-
peus

0,1°/s–120°/s 0,1°/s–120°/s 0,1°/s–120°/s

Esimääritetty
nopeus

Panorointi:
360°/s
Kallistus: 100°/s

Panorointi: 360°/s
Kallistus: 100°/s

Panorointi:
360°/s
Kallistus: 100°/s

Esiasetettu 
tarkkuus

± 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

15 W 15 W 51 W8

Ethernet-
mallit

19 W 19 W 55 W8

8 Lisää 16 W, jos käytetään VG4-SHTR-XT-sarjaa.

www.boschsecurity.fi
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Ylijännitesuoja

Videoliitännän suo-
jaus

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

Suojaus 
RS-232/485, 
Biphase

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

Suojaus hälytystu-
loissa

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

Suojaus hälytysläh-
döissä

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

Suojaus relelähdöis-
sä

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

Virran tuloliitännän
suojaus (Dome)

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

Virran lähtöliitän-
nän suojaus (varren
virtalähde)

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

Käyttöympäristö

Malli Kattoasennus Sisäkäyttöön
Riippuva

EnviroDome®

Suojaus Plenum IP66 IP66

Käyttöläm-
pötila

-10 °C...40 °C
(14 °F...104 °F)

-10 °C...40 °C
(14 °F...104 °F)

–40 °C...50 °C
(–40 °F...122 °F)

Säilytys-
lämpötila

–40 °C...60 °C
(–40 °F...140 °F)

–40 °C...60 °C
(–40 °F...140 °F)

–40 °C...60 °C
(–40 °F...140 °F)

Kosteus 0–90 % suhteelli-
nen, tiivistymätön

0–90 % suhteelli-
nen, tiivistymätön

Suhteellinen kosteus
0 % - 100 % (tiivisty-
mätön)

Sekalaista

Sektorit/kallistus 16 erillistä sektoria, joissa 16 kameranimeä kussakin

Kameran määri-
tys ja ohjaus

Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx9 (koaksiaali)

Tiedonsiirron yh-
teyskäytännöt

Kaksivaihe, Bilinx8, Pelco P ja Pelco D

Esiasetukset 99, kussakin 16 kameranimeä

Valvontakierrok-
set

Kahdenlaiset (2) kierrokset:
• Tallennetut kierrokset - kaksi (2), kokonaiskesto

15 minuuttia.
• Esiasetettu kierros - yksi (1), enintään 99 peräk-

käistä näkymää ja (1) määritetty enintään 99 nä-
kymään

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

9 Bilinx ei saatavana Ethernet-malleissa.

Jatkokaapeli

Enimmäisetäisyys Yhteensop. esiasetuk-
set OFF

Yhteensop. esiasetukset
ON

RG-59/U 300 m 600 m

RG-6/U 450 m 900 m

RG-11/U 600 m 1200 m

Cat 5/UTP 
(Passiivinen vas-
taanotin)

225 m 450 m

Käyttäjän liittymät

Jännite (kamera) 21-30 VAC, 5/60 Hz

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

Kaksivaihe ± Ohjaustiedot

Äänen tuloliitäntä10 9 kohm tyyp., enintään 5,5 Vp-p

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

Näyttö BNC/UTP11

EOLR-hälytystulot (2) Ohjelmoitavissa tilat
sulkeutuva (NO), avautuva (NC), valvottu sul-
keutuva, valvottu avautuva

Hälytystulot (5) Ohjelmoitavissa tilat
sulkeutuva (NO) tai avautuva (NC)

Relelähtö (1) Kuivaliitoslähdön luokitus:
2 A, kun 30 VAC

Avokollektorilähdöt (3) 32 VDC, enint. 150 ma

10 Ethernet-malleissa kaksivaihe ± -liitäntää voidaan käyttää myös äänen

tuloliittimenä.

11 Ethernet-malleissa ei ole analogista UTP-lähtöä, vain BNC (koaksiaali).

Kiinnikkeet/lisävarusteet

Kiinnitysvarret

Tukivarsi (ei muuntajaa) VG4-A-PAO

Tukivarsi (120/230 VAC:n muuntaja) VG4-A-PA1 / 
VG4-A-PA2

Tukivarsi (120/230 VAC :n muuntaja ja
kuituoptiikka)

VG4-A-PA1F / 
VG4-A-PA2F

Valinnaiset kiinnityslevyt varsikiinnityksiin

Kulmakiinnityslevy LTC 9542/01

Pylväs- tai tankokiinnityslevy LTC 9541/01

Riippukiinnikeasennukset

Putkiasennustulppa VG4-A-9543

Riippukiinnikkeet kattoon

Katto- tai kaidekiinnike VG4-A-9230

Valinnaiset kiinnityslevyt kattoasennuksiin

Tasakattokiinnike kaideasennuksiin LTC 9230/01

Virtalähteet

Jakorasia ulkokäyttöön (120/230 VAC:n
muuntaja)

VG4-A-PSU1 / 
VG4-A-PSU2
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Kiinnitysvarret

Jakorasia ulkokäyttöön (120/230 VAC:n
muuntaja ja kuituoptiikka)

VG4-A-PSU1F / 
VG4-A-PSU2F

Laajennetun lämpötila-alueen lämmitys-
moduuli
jatkaa aluetta
-60 °C:een asti, vain EnviroDome®-mallit

VG4-SHTR-XT

Kuituoptiset mallit

Optiset ominaisuudet
optiikan yhteensopi-
vuus

50/125 mm, 62,5/125 mm, alhaisen häviön mo-
nitilalasikuitu, tarkoitettu järjestelmille, joiden vä-
himmäiskaistanleveys on 20 MHz
(video 850 nm / ohjaus 1300 nm)

Enimmäisetäisyys 4 km

1.90

0.75

201.8

7.94

 

 

201.2

7.92

216.4

8.52

1

3

4

6

2

5

mm

in.

Sisäkäyttöön tarkoitetun järjestelmän mitat

Viitetietoja Seloste

1 Seinäasennus – Sivuosa, virtalähde ja tasausrengas irrotettu

2 Seinäasennus – Etuosa, virtalähde ja tasausrengas

3 Seinäasennus – Takaosa, virtalähde ja tasausrengas

4 Putkikiinnitys

Viitetietoja Seloste

5 Kattoasennus – Etuosa

6 Kattoasennus – Sivuosa

www.boschsecurity.fi
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Ø

Ulkokäyttöön tarkoitetun järjestelmän mitat

Viitetietoja Seloste

1 Seinäasennus – Sivuosa, virtalähde ja tasausrengas

2 Seinäasennus – Etuosa, virtalähde ja tasausrengas

3 Seinäasennus – Takaosa, virtalähde ja tasausrengas

4 Putkikiinnitys

5 Pylväsasennus

6 Nurkka-asennus

7 Kattoasennus

8 Tasakattokiinnike

9 Virtalähde putkiin ja kattoihin asennettaviin malleihin

Tilaustiedot

AutoDome® 500 -sarjan PTZ-kamera
Pyydä kattavat tilaustiedot Bosch Security
Systemsin edustajalta.

VG4-500

Laitteiston lisävarusteet

VG4-MCAM-11, AutoDome 18x PAL-
värikameramoduuli
Tehokas 18x (4,1 – 73,8 mm) PTZ-väri-PAL-
kamera, F1,4 - F3,0, 1/4 tuuman CCD, 460
TVL

VG4-MCAM-11

VG4-MCAM-21, AutoDome 18x NTSC-
värikameramoduuli
Tehokas 18x (4,1 – 73,8 mm) NTSC-väri-
PAL-kamera, F1,4 - F3,0, 1/4 tuuman CCD,
470 TVL

VG4-MCAM-21

VG4-MCAM-12, Autodome 18x PAL -
päivä-/yökameramoduuli
Tehokas 18x (4,1 – 73,8 mm) PTZ-päivä-/
yö-PAL-kamera, F1,4 - F3,0, 1/4 tuuman
CCD, 460 TVL

VG4-MCAM-12
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Tilaustiedot

VG4-MCAM-22, AutoDome 18x NTSC -
päivä-/yökameramoduuli
Tehokas 18x (4,1 – 73,8 mm) NTSC-päivä-/
yö-kamera, F1,4 - F3,0, 1/4 tuuman CCD,
470 TVL

VG4-MCAM-22

VG4-MCAM-13, AutoDome 26x PAL -
päivä-/yökameramoduuli
Tehokas 26x (3,5 – 91,0 mm) PAL PTZ-päi-
vä-/yökamera, F1,6 - F3,8, 1/4 tuuman CCD,
460 TVL

VG4-MCAM-13

VG4-MCAM-23, AutoDome 26x NTSC -
päivä-/yökameramoduuli
Tehokas 26x (3,5 – 91,0 mm) NTSC PTZ -
päivä-/yökamera, F1,6 - F3,8, 1/4 tuuman
CCD, 470 TVL

VG4-MCAM-23

VG4-MCAM-14, 36X PTZ-päivä-/
yökameramoduuli, PAL, VG4

VG4-MCAM-14

VG4-MCAM-24, AutoDome 36x NTSC -
päivä-/yökameramoduuli
Erittäin suorituskykyinen 36x (3,4–
122,4 mm) päivä-/yökamera, PTZ, NTSC,
F1,6 - F4,5, 1/4 tuumaa CCD, 540 TVL

VG4-MCAM-24

VG4-A-PSU0F, 24 VAC:n
virtalähdeyksikkö ja kuituoptiikkamoduuli
24 VAC, NEMA-luokitus, kuituoptiikkamoduu-
li, valkoinen

VG4-A-PSU0F

VG4-A-PSU1, 120 VAC:n virtalähde
120 VAC, 100 W, NEMA-luokitus, valkoinen

VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU1F, 120 VAC:n
virtalähdeyksikkö ja kuituoptiikkamoduuli
120 VAC, 100 W, NEMA-luokitus ja kuituop-
tiikkamoduuli, valkoinen

VG4-A-PSU1F

VG4-A-PSU2, 230 VAC:n
virtalähdeyksikkö
230 VAC, 100 W, NEMA-luokitus, valkoinen

VG4-A-PSU2

VG4-A-PSU2F, 230 VAC:n
virtalähdeyksikkö ja kuituoptiikkamoduuli
230 VAC, 100 W, NEMA-luokitus ja kuituop-
tiikkamoduuli, valkoinen

VG4-A-PSU2F

Ohjelmiston lisävarusteet

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

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.fi



10 | AutoDome® 500i -sarjan älykäs PTZ-kamerajärjestelmä

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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