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Forord
I denne vejledning beskrives, hvordan Modulbaseret kameraløsning i VG4-serien installeres og monteres. Vejlednin-
gen beskriver metoderne til montering af VG4-serien på væggen, i et hjørne, på en mast, på et tag eller rør eller 
i selve loftet. Vejledningen indeholder også oplysninger om kabel- og wirestandarder samt oplysninger om tilslutning 
af alarmer og relæer.

Modtagere
Denne vejledning er beregnet til kvalificerede installations- og serviceteknikere, der er bekendte med de gældende 
nationale og lokale elektriske normer. 

Dokumentkonventioner

Symboler
Du kan støde på disse symboler i dokumentet. Forklarende tekst ledsager hvert symbol og giver yderligere oplysnin-
ger om den pågældende handling eller fremhæver sikkerhedsoplysninger.

Konvention Betydning
Fed Angiver en del, element eller beslag.
Kursiv Angiver en henvisning til et andet afsnit, en anden figur eller tabel.
Understreget Bruges til at lægge vægt på et punkt.
courier Betegner det faktiske navn på et objekt, den nøjagtige kode, der skal skrives, eller en meddelelse, 

som returneres fra et system.

i
BEMÆRK! Bemærkninger informerer om væsentlige, men ikke-kritiske oplysninger. Læs disse 
meddelelser omhyggeligt, da vejledning og instruktioner heri kan hjælpe dig med at undgå at 
begå fejl.

FORSIGTIG! Forsigtighedsmeddelelser giver kritiske oplysninger, som hjælper dig med at 
reducere risikoen for at miste data eller beskadige systemet. Læg mærke til disse 
meddelelser.

!
ADVARSEL! Advarsler fremhæver oplysninger, som kan medføre skade på systemet eller 
resultere i personskade, hvis de overses. Tag advarsler alvorligt.

FARE! Faremeddelelser betegner tilstedeværelsen af elektrisk udstyr, som kan give elektrisk 
stød eller elektrisk stød med dødelig udgang. Pas på, når du ser dette symbol, for at undgå 
alvorlig tilskadekomst eller død.
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Kundesupport og service
Hvis denne enhed behøver service, skal du kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-servicecenter for at få 
autorisation til at returnere og instruktioner om forsendelsen. 

Servicecentre 
USA
Telefon: 800-366-2283 eller 585-340-4162 
Fax: 800-366-1329 
E-mail: cctv.repair@us.bosch.com
Teknisk support
Telefon: 800-326-1450
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Reservedele til videoovervågningskameraer 
Telefon: 800-894-5215 eller 408-957-3065 
Fax: 408-935-5938 
E-mail: BoschCCTVparts@ca.slr.com 
Canada 
Telefon: 514-738-2434 
Fax: 514-738-8480 
Europa, Mellemøsten og Det asiatiske Stillehavsområde 
Telefon: 44 (0) 1495 274558 
Fax: 44 (0) 1495 274280 
E-mail: rmahelpdesk@solectron.com 
Yderligere oplysninger fås på adressen www.boschsecurity.com 

Relaterede publikationer
Se den nyeste Databog fra Bosch Security Systems, Inc., hvis du vil se de opdaterede datablade. Kontakt den lokale 
Bosch- repræsentant for at få et eksemplar af Databogen. 
Du kan også besøge webstedet for Bosch Security Systems på adressen: http://www.boschsecurity.com for at se en 
aktuel liste over vores publikationer.
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1 Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- 
(stolpe) monteringer

1.1 Udpakning
Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Hvis en enhed ser ud til at være blevet beskadi-
get under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme.
Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele er inkluderede. Hvis der mangler 
enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems eller en repræ-
sentant for Kundeservice. Se Kundesupport og service på side iv.

Den originale indpakning er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis 
enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug.

1.1.1 Liste over dele
Følgende tabel viser delene, som følger med pakkerne Pendelarm væg, hjørnemontering eller 
mastmontering.

Monteringskit, ekstraudstyr Delnumre

Pendelarm (kun) F01U010586

Pendelkabinet (med COMMS- og CPU-moduler installeret) VG4-XXX

Pendelarm med en af følgende strømforsyningsbokse

– Strømforsyningsboks uden transformator (24 VAC) VG4-A-PA0

– Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator
eller med 230 VAC transformator

VG4-A-PA1
VGA-A-PA2

– Strømforsyningsboks uden transformator med fiberoptikmodul (24 VAC) VG4-A-PA0F

– Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator og fiberoptikmodul 
eller med 230 VAC transformator og fiberoptikmodul

VG4-A-PA1F
VG4-A-PA2F

Monteringsrand, strømforsyningsboks F01U005225

Hjørnemonteringssæt

– Hjørnemonteringsplade LTC 9542/01

Mastmonteringskit (stolpe)

– Monteringsplade til mast LTC 9541/01
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Følgende illustrationer viser delene (visse er ekstraudstyr) pendelarm væg, hjørne- eller mast-
montering.

Fig. 1.1 Pendelarmdele

1.1.2 Beskrivelse
Kapitel 1 beskriver, hvordan AutoDome pendelarm installeres på en væg, i et hjørne eller i en 
mast (stolpe). Alternative installationsprocedurer er ikke beskrevet.

Se kapitel 2 angående tag- (rækværk) eller rørmontering eller kapitel 3 angående loftsmontering.
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1.1.3 Nødvendigt værktøj 
– 5 mm unbrakonøgle (medfølger)
– Lille kærvskruetrækker - 2,5 mm
– Nr. 2 stjerneskruetrækker
– Topnøgle og 9/162 muffe
– Båndværktøj (Bosch P/N TC9311PM3T) - ved mastmontering (stolpe)

1.2 Tjekliste før installation
1. Fastsæt placeringen og afstanden for strømforsyningsboksen baseret på spænding og 

strømforbrug. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for oplysninger om kabling og 
afstande.

2. Brug kun UL-certificerede vandtætte aflastninger til installationsrør til strømforsynings-
boksen for at sikre, at der ikke kan trænge vand ind i boksen. Du skal bruge vandtætte 
installationsrør og fittings for at overholde NEMA 4-standarderne.

3. Træk al hård kabling, inklusive: strøm, styring, video coax, alarmer I/O, relæ I/O og fiber-
optikkabling. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for video- og styringsprotokolmetoder.

4. Vælg den korrekte AutoDome-model (indendørs eller udendørs) til det miljø, den skal 
bruges i.

5. Vælg det korrekte monteringssæt, afhængigt af AutoDomes placering, enten vægmonte-
ring, hjørnemontering eller mastmontering (stolpe).

!
ADVARSEL! Strøm og I/O-kabling skal trækkes separat inde i permanent jordede 
metalinstallationsrør.

!

ADVARSEL! Installer eksterne indbyrdes forbundne kabler i overensstemmelse med NEC, 
ANSI/NFPA70 (for US-anvendelse) og Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 
(for CAN-anvendelse) og i overensstemmelse med lokale landenormer for alle andre lande.
Forgreningskredsløbsbeskyttelse med en 20 A, 2-pols afbryder eller forgreningsklassificerede 
sikringer kræves som en del af installationen. En let tilgængelig 2-pols afbryderenhed med en 
kontaktseparation på mindst 3 mm skal indbygges.

FORSIGTIG! Vælg en fast monteringsplacering for at undgå, at AutoDome-kameraet vibrerer 
unødvendigt meget.
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1.3 Montering af strømforsyningsboksen
Før montering af strømforsyningsboksen skal du beslutte, om du vil kable boksen gennem hul-
lerne i bunden eller på bagsiden af boksen. Hvis boksen skal kables gennem bagsiden, skal du 
flytte de to (2) blindpropper til hullerne i bunden før montering.

Fig. 1.2 Strømforsyning væg-, mast- (stolpe) og hjørnemonteringer

1. Brug vægmonteringsskabelonen fra emballagen til at finde de fire monteringshuller til 
strømforsyningsboksen. 

2. Bor fire (4) huller til monteringsboltene. Ved udendørs installation skal der påføres en 
vejrbestandig forsegler rundt om hvert hul på monteringsoverfladen.

3. Placer strømforsyningsboksen i den tilhørende monteringsrand.
4. Fastgør strømforsyningsboksen til monteringsoverfladen.

– Til installation på væg: Brug fire (4) rustbestandige stålskruer (medfølger ikke). Fort-
sæt derefter til trin 5 nedenfor.

– Til installation på mast eller stolpe: Du skal bruge et båndværktøj (sælges separat) til 
installation på mast eller stolpe. Følg instruktionerne til båndværktøjet for at mon-
tere mastpladen sikkert på stolpen. Kontakt din Bosch salgsrepræsentant for at 
bestille båndværktøjet P/N TC9311PM3T.

– Til Til installation på hjørne: Fastgør hjørnepladen til væghjørnet vha. fire (4) skruer 
(medfølger ikke). Fortsæt derefter til trin 5 nedenfor.

5. Fastgør strømforsyningsboksen til hjørnepladen eller mastpladen vha. de fire (4) 
3/8 x 1-3/4" bolte og låsefjederskiver (medfølger).

6. Fastgør 20 mm NPS vandtætte rørfittings (medfølger ikke) til hullerne i bunden eller på 
bagsiden af strømforsyningsboksen, som du vil bruge til strøm-, video-, styringsdatakab-
lerne.

i
BEMÆRK! Brug 20-mm NPS-fittings til hullerne i bunden og på bagsiden af boksen. 
Brug 15-mm NPS-fittings til hullerne i siden.

!
ADVARSEL! En skruediameter på 6,4 mm til 8 mm som kan modstå et træk på 120 kg 
anbefales. Monteringsmaterialet skal kunne modstå dette træk. For eksempel 19 mm 
minimum for krydsfiner. 



Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer | da 7

Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U073114 | 1.0 | 2007.03

1.4 Træk kabler og fastgør stik
Strømkabler skal trækkes til venstre (forside) side af strømforsyningsboksen gennem et sepa-
rat installationsrør. Alle video-, styrings- og alarmkabler skal trækkes igennem et andet instal-
lationsrør til højre for boksen.

Fig. 1.3 Strømforsyningsboks til pendelarm

1. Træk alle video-, styrings- og alarmkabler gennem rørinstallationsfittingen på højre side af 
strømforsyningsboksen. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for coax, UTP og fiberop-
tikspecifikationer og afstande.

2. Træk højspændings 115/230 VAC ledningerne gennem rørinstallationsfittingen på venstre 
side af boksen. Strømforsyningsboksen med en transformator leveres med en barriere 
som adskiller højspændingssiden til venstre fra lavspændingen 24 VAC til højre.

3. Skær og juster alle kabler, så de har tilstrækkelig længde til at nå deres stikterminaler 
i boksen, men ikke er så lange at de kan komme i klemme eller i vejen for lukningen af 
pendelarmen. Se Figur 1.5 på side 9 for stikplaceringerne.

4. Fastgør det medfølgende 3-benede strømstik til de indgående strømkabler. Se stik P101 
i Tabel 1.1 på side 9 angående kabelforbindelser.

5. Fastgør det medfølgende 6-bens kontroldata I/O-stil til de indgående styringskabler. Se 
stik P106 i Tabel 1.1 på side 9 angående kabelforbindelser. Dette trin er ikke nødvendigt 
med fiberoptikmodeller, da styring foregår gennem fiberoptikablet.

!

ADVARSEL! Installer eksterne indbyrdes forbundne kabler i overensstemmelse med NEC, 
ANSI/NFPA70 (for US-anvendelse) og Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 
(for CAN-anvendelse) og i overensstemmelse med lokale landenormer for alle andre lande.
Forgreningskredsløbsbeskyttelse med en 20 A, 2-pols afbryder eller forgreningsklassificerede 
sikringer kræves som en del af installationen. En let tilgængelig 2-pols afbryderenhed med en 
kontaktseparation på mindst 3 mm skal indbygges.
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6. Fastgør et BNC-stik til det indgående video coax-kabel. Ved brug af UTP til video eller 
installation af en Ethernet-model skal der fastgøres et RJ45-stik til det indgående 
UTP-kabel. Ved installation af en fiberoptikmodel skal der fastgøres et ST-fiberstik til 
optikfiberkablet. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. de forskellige metoder til 
transmission af video- og styringsprotokoller samt kabelspecifikationer.

7. Hvis du forbinder alarmindgange og -udgange, skal du fastgøre de medfølgende 4- og 
6-bens alarmstik med ledekabler til de korrekte indgånde alarmkabler.

Fig. 1.4 Alarm- og relæstik

8. Hvis du forbinder overvågede alarmer og relæer, skal du fastgøre det medfølgende 7-bens 
relæstik til de korrekte indgående kabler. Se Figur 1.4 ovenfor ang. kabelforbindelser. Se 
Kapitel 5: Alarmer og relæforbindelser for yderligere detaljer om kabling af alarmer og 
relæer.

i

BEMÆRK!  Ved "daisy chaining" af en serie AutoDomes kræves der en terminerende 
modstand i den sidste dome i serien. Bosch strømforsyningsboksen har en 110 Ω 
terminerende modstand, placeret mellem biphase terminalerne C- og C+ (ben 1 og 2) til P106 
styringsstik. Fjern modstanden fra alle undtagen den sidste AutoDome strømforsyningsboks. 
Det maksimale antal AutoDomes, som kan serieforbindes er fire (4). Hvis RS485-protokollen 
bruges til styring, skal den terminerende modstand flyttes fra Biphase C+ og C- (ben 1 og 2) 
terminalerne til RXD- og TXD+ terminalerne (ben 4 og 5) til P106 styringsstikket til den sidste 
AutoDome strømforsyningsboks.
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* Lavspændings-TTL (3,3 V) kan også bruges.
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1.4.1 Stik til strømforsyningsboks
Følgende figur er en detaljeret illustration af strømforsyningsboksen til pendelarmen, og 
omfatter sikringsspecifikationer. 

Fig. 1.5 Strømforsyningsboks til pendelarm

Følgende tabel viser strømforsyningsstikkene:
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          SIKRINGSSPECIFIKATIONER
VOLT     XF101     XF102      XF103
  NET         VARMER  KAMERA
24 V  T 5.0A     T 3.15A    T 2.0A
115 V  T 1.6A     T 3.15A    T 2.0A
230 V  T 0.8A     T 3.15A    T 2.0A

1/2" NPS-FITTING
(15 mm)

3/4" NPS-FITTING
(20 mm) 

IN/OUT

IN/OUT

Power In Kontroldata
og video IN/OUT

!
ADVARSEL! Sikringer må kun udskiftes af kvalificerede serviceteknikere. Anvend den samme 
sikringstype.

nr. Stik Ben 1 Ben 2 Ben 3 Ben 4 Ben 5 Ben 6

Jord Jordforbindelsesskrue

P101 115/230 VAC eller 

24 VAC Power In

Linje NC Neutral

P105 Styring til dome 

(armnet)

C-

(Biphase)

C+

(Biphase)

Jording RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signal 

jord

P106 Styring Ind/ud C-

(Biphase)

C+

(Biphase)

Jording RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signal 

jord

P107 24 VAC strømfor-

syning (Armnet)

Dome

24 V AC

Dome

24 V AC

Jording Varmer

(24 VAC)

Varmer

(24 VAC)

Tabel 1.1 Stik til strømforsyningsboks
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1.5 Fastgør pendelarmen til strømforsyningsboksen
Det nederste hængselsben til pendelarmen har et hængselsbenstop, der holder hængslet 
åbent, mens armen fastgøres til strømforsyningsboksen. 
1. Pres det nederste hængselsben ved at skubbe benet nedad og dreje det bag hængsels-

bensstoppet.

Fig. 1.6 Pendelarm til strømforsyningsboks, justering af hængsel

2. Åbn det øverste hængsel ved at skubbe dets ben op og holde det.

3. Fortsæt med at holde det øverste hængselsben åbent, og juster de øverste og nederste 
hængsler til pendelarmen med de tilsvarende punkter på strømforsyningsboksen. Se 
Figur 1.6 ovenfor for en illustration.

4. Når du har justeret hængslerne, skal du slippe det øverste hængselsben for at låse det til-
svarende hængsel på strømforsyningsboksen. Slip derefter det nederste hængselsben fra 
hængselsbenstoppet for at låse pendelarmen til strømforsyningsboksen.

POWER SUPPLY BOX PENDANT ARM
Strømforsyningsboks Pendelarm

i
BEMÆRK! Begge hængselsben skal være helt trykket sammen for at åbne (oplåse) 
hængslerne til pendelarmen og før der fortsættes til næste trin.

!
ADVARSEL! Der er fare for tilskadekomst eller død, hvis hængselsbenene til pendelarmen ikke 
er helt gået i hak (låst) med strømforsyningsboksen. Udvis forsigtighed før du slipper 
pendelarmen.
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1.6 Opret forbindelser i strømforsyningsboksen
Se Figur 1.5 på side 9 for at finde de forskellige stik i strømforsyningsboksen og for at udføre 
de forskellige forbindelser, som er beskrevet nedenfor.

Fig. 1.7 Pendelarmforbindelser til strømforsyningsboksen

1. Fastgør jordkablet til jordforbindelsesskruen på venstre side af strømforsyningsboksen.
2. Tilslut det 6-benede Styring Ind/ud-stik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende 

stik P106 i strømforsyningsboksen. Hvis produktet er en fiberoptikmodel er dette trin 
ikke nødvendigt, da alle styringsdata sendes via fiberkablet.

3. Tilslut det 6-benede Styring til dome-stik fra pendelstiknettet til det tilsvarende stik P105 
i strømforsyningsboksen. (Ved fiberoptikmodeller skal der tilsluttes til P106-stikket.)

Fig. 1.8 Pendelarmstik

4. Tilslut det 5-benede, 24 VAC til dome-stik fra pendelstiknettet til stikket i tilsvarende 
farve, P107, eller højre side af boksen.

5. Tilslut det indgående video coax-kabel til BNC-stikket fra pendelstiknettet, og skub pla-
stikdækslet over stikket.

6. Hvis du vil tilslutte alarmindgangene og relæudgangene, skal du forbinde de 4-benede 
alarmudgange, de 6-benede alarmindgange og de 7-benede relæstik fra pendelstiknettet 
til de tilsvarende stik, som blev installeret tidligere, til de indgående alarmkabler.

1 2 3

UTP/ETHERNET VIDEO

COAX VIDEO

24  VAC POWER RELAYS

ALARM OUTPUTS

ALARM INPUTSCONTROL DATA

GROUNDING STRAP

Kontroldata

Coax-video

24 VAC strømforsyning

UTP-/Ethernet-video

Alarmindgange

Alarmudgange

Relæer

Rem til jordforbindelse

!
ADVARSEL! Tilslut ikke RJ45-stikket, medmindre der bruges UTP-video eller Ethernet.
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7. Tilslut det 3-benede Power In-stik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik 
P101 i venstre side af boksen.

8. Ved installation af en fiberoptikmodel skal du fastgøre det indgående ST-fiberstik, som 
blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik på fiberoptikmodulet i strømforsynings-
boksen. Fastgør derefter video BNC-stikket til det tilsvarende stik fra pendelstiknettet. Se 
Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. fiberoptikspecifikationer.

Fig. 1.9 Fiberoptikmodul (ekstraudstyr)

9. Hvis der bruges UTP til video eller Ethernet, skal du forbinde det indgående RJ45 video-
stik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik fra pendelstiknettet. Se 
Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. stik og specifikationer.

10. Fastgør remmen til jordforbindelse fra pendelarmen til strømforsyningsboksen. Se 
Figur 1.7 og Figur 1.8 på side 11.

11. Når du har foretaget stikforbindelserne til strømforsyningsboksen, skal du dreje pendelar-
men for at lukke og forsegle strømforsyningsboksen, og stramme de to (2) hovedskruer 
til 10-12 N-m.

(GND)

POWER IN DATA IN/OUT

IN/OUT

IN/OUT

GND TXD  RXD           C+     C-

H
N

H
L

N
LI

N
E

(TRANSFORMER)

(F
U

SE
)

(F
U

SE
)

(F
U

SE
)

LINE   NC  NEUT

BNC TO DOME

ST CONNECTOR
(FIBER)

FROM ARM
 HARNESS

IN/OUT

IN/OUT

Power In Data IN/OUT
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1.7 Samling af pendlen i pakkassen
AutoDome pendlen skal samles, før den fastgøres til tag- eller rørmonteringen. Pendlen omfat-
ter et kabinet, kameramodul og kuppel.

1. Åbn toppen af boksen med pendelkabinettet, og fjern de to papindsatse. 
2. Fjerne plastikposen fra pendelkabinettet, og placer kabinettet igen i pakkassen.
3. Fjern kameramodulet fra pakkassen, og fjern den beskyttende plastikpose.
4. Ret den gule låsetap i bunden af kameramodulet ind efter det gule mærke på CPU-kortet, 

og placer forsigtigt kameraet i stikket.

Fig. 1.10 Juster og fastgør kameramodul

5. Drej den gule låsetap i kameramodulet med uret (ca. 60 grader), indtil kameramodulet er 
låst på plads. 

i
BEMÆRK! Pendelkabinetboksen er designet til at holde pendelkabinettet på plads under 
samlingen af pendlen.

i
BEMÆRK! Kameramodulet skal kunne dreje frit, når det er installeret i kabinettet.
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6. Fjern kupplen fra pakkassen, og fjern den beskyttende plastikpose.
7. Placer kupplen over kameramodulet, og drej det med uret (ca. 1/8 drejning), indtil det er 

låst på plads. Du hører et tydeligt klik, når det låses.

Fig. 1.11 Fastgør kupplen
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1.8 Fastgør pendlen til armen, og stram den

1. Vip bunden af domen mod pendelarmens bund, og placer monteringskrogen øverst på 
domekabinettet over det forsænkede hængselsben på armen.

Fig. 1.12 Fastgørelse af AutoDome til pendelarm

2. Slip domekabinettet en smule for at få dome-kabinettets krog til at gå i indgreb med pen-
delarmens hængselsben, så domen kan rotere rundt om benet.

3. Drej domekabinettet ned til en lodret position, og skub det forsigtigt op for at gå i ind-
greb med stikket øverst på domekabinettet.

4. Hold pendelkabinettet på plads mens du strammer de to (2) 5 mm unbrakomonterings-
skruer øverst på kabinettet til 10-12 N-m.

i
BEMÆRK! Før du fastgør AutoDome-pendlen, skal du kontrollere domen og armens stik for 
blokerede benhuller eller bøjede ben.

1. TILT UP

2. HOOK
    AND DROP

RECESSED
HINGE PIN

DOME CONNECTOR

4. TIGHTEN TWO (2)
    MOUNTING SCREWS

3. ROTATE DOWN
    TO ENGAGE
    DOME CONNECTOR

1. Vip op

Forsænket hængselsben

Domestik

2. Tilslut og
slip

4. Stram to (2)
Monteringsskruer

3. Roter nedad for at
få domen til at gå i indgreb 
Stik

FORSIGTIG! Hvis du føler modstand, når du drejer domekabinettet eller når du får stikket til 
at gå i indgreb, skal du stoppe med det samme og starte om igen.
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Fjern pendelkupplen
Hvis AutoDome-pendlen skal tilses, skal du bruge følgende procedure til at fjerne kupplen:
1. Drej med begge hænder mod uret (mens du ser op på domen) pendelkuppelbeslaget for 

at indstille kuppellåsen. 
2. Indsæt en lille (2 mm) kærvskruetrækker i kuppeludløsningsåbningen i kupplens monte-

ringsring for at frigøre låsen, og fjern derefter skruetrækkeren. Se figuren nedenfor.
3. Drej kuppelbeslaget ca. 20 grader indtil kuppelbeslaget løsner sig fra pendelkabinettet. 

Fig. 1.13 Udløsningsåbning til pendelkuppel
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2 Installation af tag (rækværks-) eller rørmontering

2.1 Udpakning
Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Hvis en enhed ser ud til at være blevet beskadi-
get under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme.
Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele til produktet, er inkluderede. Hvis 
der mangler enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems 
eller en repræsentant for Kundeservice. Se Kundesupport og service på side iv.
Den originale indpakning er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis 
enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug.

2.1.1 Liste over dele
Følgende tabel viser delene, som følger med pakkerne rækværk på tag og rørmontering:

Monteringskit, ekstraudstyr Delnumre

Tagmontering (rækværk) med en af følgende strømforsyningsbokse VG4-A-9230

– Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator
eller 230 VAC transformator

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

– Strømforsyningsboks med fiberoptikmodul og 120 VAC transformator 
eller 230 VAC transformator

VG4-A-PSU1F
VG4-A-PSU2F

– Strømforsyningsboks uden transformator (24 VAC) og med fiberoptik-
modul

VG4-A-PSU0F

Adapter til montering på fladt tag (ekstraudstyr) til VG4-A-9230-montering 
(medfølger ikke)

LTC 9230/01

Rørmontering (med topmonteret flange, pakning og dome-dæksel) VG4-A-9543

Rørmontering med en af følgende strømforsyningsbokse LTC 9542/01

– Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator
eller 230 VAC transformator

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

– Strømforsyningsboks med fiberoptikmodul og 120 VAC transformator 
eller 230 VAC transformator

VG4-A-PSU1F
VG4-A-PSU2F

– Strømforsyningsboks uden transformator (24 VAC) og med fiberoptik-
modul

VG4-A-PSU0F
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Følgende illustration viser delene til rækværk på tag og rørmonteringer.

Fig. 2.1 Dele til rækværk på tag og rørmontering

2.1.2 Beskrivelse
Kapitel 2 beskriver, hvordan AutoDome installeres på et tag (rækværk) og en rørmontering. 
Alternative installationsprocedurer for de to monteringssystemer er beskrevet. Se kapitel 1, 
hvis du skal installere en pendelarm til en væg, et hjørne eller en mast (eller stolpe), eller se 
kapitel 3, hvis du skal montere en loftsmonteret AutoDome.
Serien VG4-A-9230 er stationære monteringer til tagrækværk/lodrette vægge. De er udført i 
letvægtsaluminum med en rustbestandig overflade og bruges til alle Bosch AutoDome-syste-
mer til og med en nominel belastning på 29 kg. Disse monteringer kan monteres indvendigt 
eller udvendigt på rækværk og kan dreje, så det er let at placere og efterse AutoDome.

INTERFACE MODULE

DOME BUBBLE

TRIM SKIRT
(OPTIONAL)

COMMS MODULE

PENDANT HOUSING

CAMERA MODULE

POWER SUPPLY COVERPOWER SUPPLY

ROOF PARAPET MOUNT

PIPE MOUNT ASSEMBLY

CAP

FLANGE

GASKET

ENVIROMENTAL SHIELD

THERMAL MODULE 

CPU MODULE

Strømforsyning Dæksel til strømforsyningMonteringsrand

Rørmonteringsbeslag

Interfacemodul

Pendelkabinet

COMMS-modul

CPU-modul

Kameramodul

Kuppel

Tagmontering

Miljøafskærmning

Varmemodul
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2.1.3 Nødvendigt værktøj 
– 5 mm unbrakonøgle (medfølger)
– Små kærvskruetrækkere ~ 2,5 mm - 3,1 mm
– Mellemstor kærvskruetrækker
– Nr. 1 og nr. 2 stjernskruetrækker
– Topnøgle og 9/16" muffe
– Rørnøgle
– Forbindelsesstik (ved installation af en fiberoptisk model)

2.2 Tjekliste før installation
1. Fastsæt placeringen og afstanden for strømforsyningsboksen baseret på spænding og 

stømforbrug. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for oplysninger om kabling og 
afstande.

2. Brug kun UL-certificerede vandtætte aflastninger til installationsrør til strømforsynings-
boksen for at sikre, at der ikke kan trænge vand ind i boksen. Du skal bruge vandtætte 
installationsrør og fittings for at overholde NEMA 4-standarderne.

3. Installer al hård kabling, inklusive: strøm, styring, video coax, alarmer I/O, relæ I/O og 
fiberoptikkabling. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for video- og styringsprotokolme-
toder.

4. Vælg den korrekte AutoDome-model (indendørs eller udendørs) til det miljø, den skal 
bruges i.

5. Vælg det korrekte monteringssæt, afhængigt af AutoDomes placering: Tagmontering 
(rækværk) eller rørmontering.

!
ADVARSEL! Strøm og I/O-kabling skal trækkes separat inde i permanent jordede 
metalinstallationsrør.

!

ADVARSEL! Installer eksterne indbyrdes forbundne kabler i overensstemmelse med NEC, 
ANSI/NFPA70 (for US-anvendelse) og Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 
(for CAN-anvendelse) og i overensstemmelse med lokale landenormer for alle andre lande.
Forgreningskredsløbsbeskyttelse med en 20 A, 2-pols afbryder eller forgreningsklassificerede 
sikringer kræves som en del af installationen. En let tilgængelig 2-pols afbryderenhed med en 
kontaktseparation på mindst 3 mm skal indbygges.

FORSIGTIG! Vælg en fast monteringsplacering for at undgå, at AutoDome-kameraet vibrerer 
unødvendigt meget.
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2.3 Montering af strømforsyningsboksen
Før montering af strømforsyningsboksen skal du beslutte, om du vil kable boksen gennem hul-
lerne i bunden eller på bagsiden af boksen. Hvis boksen skal kables gennem bagsiden, skal du 
flytte de to (2) blindpropper til hullerne i bunden før montering.

Fig. 2.2 Vægmonteret strømforsyning

1. Brug vægmonteringsskabelonen fra emballagen til at finde de fire (4) monteringshuller til 
strømforsyningsboksen. 

2. Bor fire (4) huller til monteringsboltene. Ved udendørs installation skal der påføres en 
vejrbestandig forsegler rundt om hvert hul på monteringsoverfladen.

3. Placer strømforsyningsboksen i den tilhørende monteringsrand.
4. Fastgør strømforsyningsboksen til væggen vha. fire (4) rustbestandige stålskruer (med-

følger ikke).

5. Fastgør 20 mm vandtætte rørfittings (medfølger ikke) til hullerne i strømforsyningsbok-
sen, som du vil bruge til strøm-, video-, styringsdatakablerne.

i
BEMÆRK! Brug 20-mm NPS-fittings til hullerne i bunden og på bagsiden af boksen. 
Brug 15-mm NPS-fittings til hullerne i siden. Se Figur 2.6 på side 25.

!
ADVARSEL! En skruediameter på 6,4 mm til 8 mm som kan modstå et træk på 120 kg 
anbefales.
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2.3.1 Fastgør dækslet 
1. Pres de nederste hængselsben ved at skubbe benet nedad og dreje det bag hængsels-

bensstoppet. Dækslet til strømforsyningsboksen har et hængselsbenstop, der holder det 
nederste hængsel åbent mens døren fastgøres.

Fig. 2.3 Juster hængslet til dækslet med strømforsyningsboksen

2. Åbn det øverste hængsel ved at skubbe dets ben udefter og holde det åbent.

3. Placer dækslet til strømforsyningsboksen og juster hængslerne, mens du holder det øver-
ste hængsel åbent. 

4. Når du har justeret hængslerne, skal du slippe det øverste hængselsben for at låse det til-
svarende hængsel på strømforsyningsboksen. Slip derefter det nederste hængselsben fra 
hængselsbenstoppet for at fastgøre dækslet til strømforsyningsboksen.
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HINGE PIN STOP

HOLD HINGE PIN OPEN

   OPEN
POSITION

Strømforsyningsboks Dæksel
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i
BEMÆRK! Begge hængselsben skal være helt trykket sammen for at åbne (oplåse) de 
optagende hængsler til dækslet og før der fortsættes til næste trin.

i
BEMÆRK! Når al kabling er udført, skal du lukke dækslet og stramme de to (2) hovedskruer 
på dækslet til 10-12 N-m for at sikre, at strømforsyningsboksen er vandtæt.
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2.4 Træk kabler og fastgør stik
Strømkabler skal trækkes til venstre (forside) side af strømforsyningsboksen gennem et sepa-
rat installationsrør. Alle video-, styrings- og alarmkabler skal trækkes igennem et andet instal-
lationsrør til højre for boksen. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. metoder til 
transmission af video og data samt oplysninger om kabelspecifikationer.

Fig. 2.4 Strømforsyningsboks til tag- (rækværks-) og rørmontering

Der er to mulige metoder til at trække video-, styrings- og alarmkabler:

– Den ene er at trække kablerne til video, styring og alarm gennem rørinstallationsfittingen 
i højre (for-) side af strømforsyningsboksen og ud til AutoDomes interface-kort. 

– Den anden metode er at omgå strømforsyningsboksen og trække kablerne til video, sty-
ring og alarm direkte til interface-kortet. Du forbinder kun strømkablerne inde i strømfor-
syningsboksen.

!

ADVARSEL! Installer eksterne indbyrdes forbundne kabler i overensstemmelse med NEC, 
ANSI/NFPA70 (for US-anvendelse) og Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 
(for CAN-anvendelse) og i overensstemmelse med lokale landenormer for alle andre lande.
Forgreningskredsløbsbeskyttelse med en 20 A, 2-pols afbryder eller forgreningsklassificerede 
sikringer kræves som en del af installationen. En let tilgængelig 2-pols afbryderenhed med en 
kontaktseparation på mindst 3 mm skal indbygges.
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i
BEMÆRK! Fiberoptikmodeller kræver at Biphase styringskablerne trækkes fra 
strømforsyningsboksens P106-stik til rørinterfacekortets P105-stik.
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2.4.1 Kabling af strømforsyningsboksen
1. Træk højspændings 115/230 VAC ledningerne gennem rørinstallationsfittingen på venstre 

side af boksen.

2. Skær og juster 115/230 VAC højspændings- og jordkablerne, så de har tilstrækkelig 
længde til at nå deres stikterminaler i boksen, men ikke er så lange at de kan komme 
i klemme eller i vejen for lukningen af dækslet. Se Figur 2.6 på side 25 ang. stikplacering.

3. Fastgør det medfølgende 3-benede strømstik til de indgående højspændingsstrømkabler 
i boksen. Se stik P101 i Tabel 2.1 på side 25.

4. Træk 24 V lavspændingskablerne fra højre side af strømforsyningsboksen til hvor Auto-
Dome skal monteres, og fastgør det medfølgende 5-benede 24 VAC dome-stik til kabelen-
derne i boksen. Se stik P107 i Tabel 2.1 på side 25.

5. Hvis du bruger UTP til video eller Ethernet, skal du trække UTP-kablet ud til det sted, hvor 
AutoDome skal monteres. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder angående fiberoptikspe-
cifikationer.

2.4.2 Kabling af fiberoptikmodellen
1. Ved installation af en fiberoptikmodel skal fiberoptikkablet føres ind i højre side af strøm-

forsyningsboksen.
2. Træk et video coax-kabel fra strømforsyningsboksen til rørinterfacekortet. Fastgør deref-

ter et BNC-stik til kabelenden inde i strømforsyningsboksen. Se Kapitel 4: Kabel- og wire-
standarder ang. fiberoptikspecifikationer.

i
BEMÆRK! Strømforsyningsboksen med en transformator leveres med en barriere som 
adskiller højspændingssiden til venstre fra lavspændingen 24 VAC til højre.

i
BEMÆRK! Alle video-, styrings- og alarmkabler føres enten igennem strømforsyningsboksen 
eller ledes udenom og tilsluttes direkte til rørinterfacekortet.

i
BEMÆRK! Du skal bruge et forbindelsesstik (medfølger ikke) til at tilslutte BNC-stikket fra 
rørinterfacekortets coax-kabel til fiberoptikmodulets BNC-stik.
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3. Træk styringskablerne fra strømforsyningen til rørinterfacekortet. Fastgør derefter det 
medfølgende seksbenede (6) styringsdatastik til kablerne i strømforsyningsboksen.

Fig. 2.5 Fiberoptikmodul (ekstraudstyr)
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2.4.3 Stik til strømforsyningsboks
Følgende figur er en detaljeret illustration af strømforsyningsboksen til tag- eller rørmonterin-
gen, og omfatter sikringsspecifikationer.

Fig. 2.6 Strømforsyningsboksstik til tag- eller rørmontering

Følgende tabel viser strømforsyningsstikkene:
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          SIKRINGSSPECIFIKATIONER
VOLT     XF101     XF102      XF103
  NET         VARMER  KAMERA
24 V  T 5.0A     T 3.15A    T 2.0A
115 V  T 1.6A     T 3.15A    T 2.0A
230 V  T 0.8A     T 3.15A    T 2.0A

1/2" (15 mm)
FITTING

3/4" (20 mm)
FITTING

IN/OUT

Power In Kontroldata
og video IN/OUT

!
ADVARSEL! Sikringer må kun udskiftes af kvalificerede serviceteknikere. Anvend den samme 
sikringstype.

Nr. Stik Ben 1 Ben 2 Ben 3 Ben 4 Ben 5 Ben 6

Jord Jordforbindelsesskrue

P101 115/230 VAC eller 

24 VAC Power In

Linje NC Neutral

P105 Styring til dome 

(fiberoptikmodel)

C-

(Biphase)

C+

(Biphase)

Jording RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signal 

jord

P106 Styring Ind/ud

(Ekstraudstyr)

C-

(Biphase)

C+

(Biphase)

Jording RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signal 

jord

P107 24 VAC strøm til 

dome-stik

Dome

24 V AC

Dome

24 V AC

Jording Varmer

(24 VAC)

Varmer

(24 VAC)

Tabel 2.1 Stik til strømforsyning
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2.5 Installation af VG4-A-9230 tagrækværkmonteringen
Dette afsnit beskriver installationstrinnene for tagrækværkmonteringen Hvis du installerer en 
rørmontering, skal du se Section 2.6: Installation af VG4-A-9543 rørmonteringen på side 30 for 
yderligere instruktioner.

Fig. 2.7 VGA-A-9230 rækværkstagmontering

1. Bestem placeringen på væggen på taget til AutoDome, og brug rækværksvægbeslaget 
som en skabelon til at markere hullernes placering.

i
BEMÆRK! Sørg for at der er tilstrækkelig med plads under rækværksmonteringsbeslaget til at 
trække video-, styrings og alarmkablerne op igennem rækværksarmen. I visse installationer 
skal du muligvis løfte rækværksarmen, så AutoDome ikke rammer toppen af væggen, når den 
svinges på plads. Sørg for at kablerne har tilstrækkelig længde, så rørarmen kan dreje over 
taget og tilbage, når kameraet skal vedligeholdes.
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2. Klargør monteringsoverfladen til typen af fastgørelsesskruer ved at bore huller til monte-
ringsboltene efter behov.

Fig. 2.8 Rækværksvægbeslag og tagmonteringsplade

3. Påfør en vandfast forsegler rundt om hvert fastgørelseshul på monteringsoverfladen.
4. Fastgør rækværksvægbeslaget med mindst seks (6) fastgørelsesskruer i rustfrit stål, tre 

(3) på hver side (beslaget har otte (8) huller). Pas på ikke at stramme fastgørelsesskrue-
rne for meget, da det kan overskrue gevindene. Hvis rækværksmonteringen fastgøres til 
et fladt tag, skal du fastgøre ekstraudstyret LTC 9230/01tagmonteringsplade til taget, og 
derefter fastgøre rækværksvægbeslaget til tagmonteringspladen.

5. Indsæt rækværksrørarmen i monteringsbeslaget, indtil det hviler i beslaget.

Apply sealant
arround each
fastener hole

Use a minimum of six (6)
fasteners (not supplied)
Eight (8) fastener holes shown.

3/8-16 SS
Hex Head Bolt
(supplied)

Parapet
Wall Bracket

Pipe Arm

Roof Mount Plate

Brug mindst seks (6) 
fastgørelsesskruer (medfølger ikke)
Otte (8) fastgørelseshuller vist

Tagmonteringsplade

Påfør forsegler
rundt om hvert
fastgørelseshul

3/8-16 SS
Sekskantskrue
(medfølger)

Rækværk
Vægbeslag

Rørarm

i

BEMÆRK! Fastgørelsesskruer følger ikke med rækværksmonteringssættet, da de afhænger af 
materialet, som de skal fastgøres på. Materialet skal have en udtrækningsstyrke på mindst 
275 kg. For eksempel 19 mm minimum for krydsfiner. Fastgørelsesskruer kan omfatte bolte 
eller skruer. Alle fastgørelsesskruer skal være udført i rustbestandigt stål, med en diameter på 
10 mm.

Alle bolte skal gå helt igennem monteringsoverfladen og sikres med en flad spændeskive, låse-
skive og en møtrik. Alle skruer skal forankres i beton eller svejses til en stålbagplade. Forank-
ringsbolte kan bruges til blinde strukturer, hvor der ikke er adgang til bagsiden.
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6. Fjern dækslet fra forrest på armen, og før video-, styrings- og strømkablerne op gennem 
bunden af rørarmen og ud på forsiden.

Fig. 2.9 VG4-A-9230 rækværksmontering

7. Fold video-, styrings- og strømkablerne tilbage til forsiden af armen, og træk dem ned og 
ud gennem det nedadvendte rør. Sæt derefter dækslet på igen.

8. Påfør den medfølgende gevindforsegler til gevindene på det nedadvendte rør:
a. Sørg for, at alle overflader er rene og tørre.
b. Påfør en perle af forsegler hele vejen rundt om de forreste gevind på han-fittingen. 
c. Sørg for at klæbemidlet kommer ind i alle gevind, så alle hulrum fyldes.

10-24 SS Pan Head Screw

1/4 -20 SS Cap Screw

Parapet Pipe Arm

End Cap with O-Ring

Down Pipe

Dæksel med O-ring

Rækværk, rørarm

1/4-20 SS cylinderskrue

10-24 SS panoreringshovedskrue

Nedadvendt rør
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9. Skru rørdækslet på det nedadvendte rør, og stram det. Fastgør derefter dækslet med den 
forsænkede skrue.

 

Fig. 2.10 Fastgør dome-dækslet.

10. Fortsæt til Section 2.10: Opret forbindelser i strømforsyningsboksen på side 37.

!
ADVARSEL! Du skal skrue dome-dækslet på det nedadvendte rør indtil det sidder fast, og 
sikre det med den forsænkede skrue. Undladelse kan forårsage skader, tilskadekomst eller 
død.

SET SCREW

DOME CAP

THREAD SEALANTGevindforsegler

Forsænket skrue

Dome-dæksel

i
BEMÆRK! Brug en bardun til at hjælpe med at stabilisere rækværksarmen. Udskift 1/4" 
cylinderskruen med en gevindskåret 1/4" ringbolt i rustfrit stål (medfølger ikke). Træk 
bardunen gennem ringbolten, og fastgør begge ender til forankringspunkter på taget. Se 
Figur 2.9 på side 28.
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2.6 Installation af VG4-A-9543 rørmonteringen
Dette afsnit beskriver installationstrinnene for VG4-A-9543 rørmonteringen. Hvis du installerer 
rækværksmonteringen, skal du se Figur 2.9 på side 28 for yderligere instruktioner.

Fig. 2.11 Rørbeslag

1. Før du installerer topmonteringsflangen skal du sørge for, at der er tilstrækkelig åbning 
i loftet eller monteringsstrukturen til at kablerne kan komme igennem.

2. Fastgør rørflangen med den medfølgende pakning til loftet eller en anden struktur vha. 
fire (4) fastgørelsesskruer med en 10-mm diameter. 

3. Fastgør røret (medfølger ikke) til topmonteringsflangen, og fastgør den med den forsæn-
kede skrue.

4. Træk strøm-, video-, styrings- og alarmkablerne igennem topmonteringsflangen og ned 
gennem røret.

5. Påfør den medfølgende gevindforsegler til gevindene på røret. 
a. Sørg for, at alle overflader er rene og tørre.
b. Påfør en ring af forsegler hele vejen rundt om de forreste gevind på han-fittingen. 
c. Sørg for at klæbemidlet kommer ind i alle gevind, så alle hulrum fyldes.

6. Skru rørdækslet på det nedadvendte rør, og stram det for at undgå lækager. Fastgør den 
derefter med den forsænkede skrue. Se Figur 2.10 på side 29.

 

i
BEMÆRK! Kunden skal selv levere et 1-1/2" (NPS) rør, som er gevindskåret i begge ender 
med en mindstelængde på 12,7 cm.

CAP

FLANGE

GASKET

      5 in.
12.7 cm

min.

Pakning

Flange

Dæksel

5"
12,7 cm min.

i
BEMÆRK! Hver fastgørelsesskrue skal have en udtrækningsstyrke på mindst 275 kg. 
Monteringsmaterialet skal kunne modstå dette træk. For eksempel 19 mm minimum for 
krydsfiner.

!
ADVARSEL! Du skal skrue røret fast på topmonteringsflangen indtil den sidder fast, og 
derefter fastgøre det med den forsænkede skrue. Undladelse kan forårsage skader, 
tilskadekomst eller død.

!
ADVARSEL! Du skal skrue dome-dækslet på røret indtil det sidder fast, og derefter sikre det 
med den forsænkede skrue. Undladelse kan forårsage skader, tilskadekomst eller død.
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2.7 Kabling af rørinterfacekortet
Dette afsnit indeholder instruktioner om tilslutning af ledninger og kabler til rørinterfacekor-
tet, som vist nedenfor. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder angående anbefalinger og specifi-
kationer om kabling og ledningsføring.

Fig. 2.12 Stik til rørinterfacekort
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!
ADVARSEL! Kun 24 VAC klasse II strømforsyning.
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1. Fastgør et BNC-stik til video coax-kablet, og tilslut det til det tilsvarende stik J102 på 
interfacekortet. Hvis der bruges UTP til video eller Ethernet, skal du fastgøre et RJ45-stik 
til UTP-kablet og tilslutte stikket til det tilsvarende stik J101 på interfacekortet.

2. Fastgør kablerne til kontroldata ind/ud til deres respektive terminaler på P105-stikket på 
interfacekortet. Se Figur 2.12 på side 31 for en illustration af disse forbindelser.

3. Tilslut 24 VAC strømkablerne til P101-stikket på rørinterfacekortet. Hvis modellen har en 
varmer, skal du tilslutte varmerens 24 VAC strømkabler til stik P107.

4. Hvis du vil tilslutte alarmindgange og -udgange, skal du fastgøre de medfølgende 
6-benede stik til alarmindgange og de 4-benede stik til alarmudgange med ledekabler til 
de tilsvarende alarmkabler. Tilslut derefter stikkene til de tilsvarende stik P103 og P102 
på rørinterfacekortet.

Fig. 2.13 Tilslutningsstik til alarm og relæ

5. Hvis du vil forbinde overvågede alarmer og relæer, skal du fastgøre de korrekte kabler til 
deres terminaler på P104-stikket på rørinterfacekortet (se Figur 2.13, ovenfor). Derud-
over kan du se Kapitel 5: Alarmer og relæforbindelser for yderligere detaljer om kabling af 
alarmer og relæer

!
ADVARSEL! Tilslut ikke RJ45-stikket, medmindre der bruges UTP-video eller Ethernet. Denne 
forbindelse forårsager videoforvrængning.

i

BEMÆRK! Ved "daisy chaining" af en serie af AutoDomes skal du anvende en terminerende 
modstand i den sidste dome i serien. Interfacekortet er udstyret med en 110 Ω terminerende 
modstand, placeret mellem Biphase-terminalerne C- og C+ (ben 1 og 2) til P105 
styringsstikket. Fjern modstanden fra alle undtagen det sidste AutoDome interfacekort. Det 
maksimale antal AutoDomes, som kan serieforbindes er fire (4).

Hvis RS485-protokollen bruges til styring, skal den terminerende modstand flyttes fra Biphase 
C+ og C- terminalerne til RXD- og TXD+ terminalerne (ben 4 g 5) til P105 styringsstikket til den 
sidste dome.
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ALARMUD-
GANGSSTIK

6-BENET
ALARMIND-
GANGSSTIK
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ORANGE

BRUN

GRØN

HVIDE

ORANGE
BRUN
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BLÅ

ALARMUDGANG 1

ALARMINDGANG 3
ALARMINDGANG 4
ALARMINDGANG 5
ALARMINDGANG 6
ALARMINDGANG 7
ALARM JORD

ALARMUDGANG 2
ALARMUDGANG 3

ALARM JORD

7-BENET RELÆSTIK

N
.O

.  C
O

M
 

  
  N

.C
. 

  A1  
G

N
D

 
  A2 

1- N.O.
2- COM
3- N.C.
4- JORDING
5- ANALOG ALARM 1
6- ANALOG ALARM 2
7- JORD

 

* Lavspændings-TTL (3,3 V) kan også bruges.

i
BEMÆRK! Der er et hul øverst på interfacekortet til at binde kablerne til kredsløbskortet med 
en kabelbinder.
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6. Indsæt rørinterfacekortet i det nedadvendte rør, og fastgør de tre (3) låseskruer for at 
fastgøre kortet til dome-dækslet.

Fig. 2.14 Rørinterfacekort til dækselbeslag

FORSIGTIG! Pas på ikke at overskrue gevindene, når du strammer rørinterfacekortets 
låseskruer.

RETAINING SCREWS (3)

PENDANT MOUNTING
SCREWS (2)

INTERFACE BOARD

Pendelmontering
Skruer (2)

Interfacekort

Låseskruer (3)
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2.8 Samling af pendlen i pakkassen
AutoDome pendlen kan samles, før den fastgøres til tag- eller rørmonteringen. Pendlen omfat-
ter et kabinet, kameramodul og kuppel.
1. Åbn kassen med pendlen oppefra, og fjern de to papindsatse fra toppen af kassen. 
2. Fjern plastikposen fra pendelkabinettet, og placer den i kassen igen.

3. Fjern kameramodulet fra pakkassen, og fjern den beskyttende plastikpose.
4. Ret den gule låsetap i bunden af kameramodulet ind efter det gule mærke på CPU-kortet, 

og placer forsigtigt kameraet i stikket.

Fig. 2.15 Juster låsetappen, og installer kameramodulet

5. Drej bunden af kameramodulet med uret (ca. 60 grader), indtil den gule tap er låst på 
plads. 

i
BEMÆRK! Pendelkabinetboksen er designet til at holde kabinettet på plads under samlingen 
af pendlen.

i
BEMÆRK! Kameramodulet skal kunne dreje frit, når det er installeret i kabinettet.
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6. Fjern kupplen fra pakkassen, og fjern derfter den beskyttende plastikpose.
7. Placer kuppelbeslaget over kameramodulet. Drej med begge hænder kuppelbeslaget med 

uret (ca. 1/8 drejning), indtil det er låst på plads. (Du hører et tydeligt klik, når det låses.)

Fig. 2.16 Fastgør pendelkuppelbeslaget
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2.9 Fastgør pendlen til røret, og stram den
1. Før du fastgør pendlen, skal du kontrollere pendel-domen og interfacekortets stik for blo-

kerede benhuller eller bøjede ben.
2. Vip pendlen nok til at placere monteringskrogen øverst på kabinettet, over det forsæn-

kede hængselsben på dome-dækslet.

Fig. 2.17 Fastgørelse af pendel til tag / rørmontering

3. Slip pendlen en smule for at få domens krog til at gå i indgreb med domedækslets hæn-
gelsben, så domen kan rotere rundt om hængselsbenet.

4. Drej domekabinettet ned til en lodret position, og skub det forsigtigt op for at gå i ind-
greb med stikket øverst på domekabinettet.

5. Hold kabinettet på plads og stram de to (2) 5 mm unbrakomonteringsskruer oppefra til 
en momentværdi på 10-12 N-m.

6. Drej armene for at svinge AutoDome ud fra taget og i position ved installation af ræk-
værkstagmontering.

7. Stram de tre (3) 10 mm (3/8") rustfri sekskantstålskruer på beslaget for at låse ræk-
værksarmen på plads. Se Figur 2.8 på side 27 for en illustration.

1. TILT UP

2. HOOK
    AND DROP

RECESSED
HINGE PIN

DOME CONNECTOR

4. TIGHTEN TWO (2)
    MOUNTING SCREWS

3. ROTATE DOWN
    TO ENGAGE
    DOME CONNECTOR

Dome-dæksel

Forsænket hængselsben

Domestik

4. Stram to (2)
Monteringsskruer

1. Vip dome

2. Tilslut
og slip

3. Drej nedad
for at gå i indgreb
Domestik

FORSIGTIG! Hvis du føler modstand, når du drejer domekabinettet eller når du får stikket til 
at gå i indgreb, skal du stoppe med det samme og starte om igen.

FORSIGTIG! Pas på ikke at stramme boltene for meget. Det maksimale moment er 34 N-m.
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2.10 Opret forbindelser i strømforsyningsboksen
Følgende procedure refererer Figur 2.6 på side 25 til at finde de forskellige stik i boksen og 
oprette de korrekte forbindelser.
1. Fastgør jordkablet til jordforbindelsesskruen på venstre side af boksen.
2. Tilslut stikket 24 VAC til dome, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik P107 

i højre side af boksen.
3. Tilslut det 3-benede 115/230 VAC Power In-stik, som blev installeret tidligere, til det til-

svarende stik P101 i venstre side af boksen.

2.10.1 Forbindelser for fiberoptikmodeller
Følgende procedure refererer til Figur 2.5 på side 24.
1. Ved installation af en fiberoptikmodel skal du fastgøre det indgående ST fiberstik til det 

tilsvarende stik på fiberoptikmodulet i strømforsyningsboksen. 
2. Tilslut video BNC-stikket fra domen til fiberoptikmodulets BNC-stik.

3. Tilslut de seks (6) styringsstik fra domen, som blev installeret tidligere, til P106 I/O-sty-
ringsstikket i strømforsyningsboksen.

Fjern pendelkupplen
Hvis AutoDome-pendlen skal tilses, skal du bruge følgende procedure til at fjerne kupplen:
1. Drej med begge hænder mod uret (mens du ser op på domen) pendelkuppelbeslaget for 

at indstille kuppellåsen. 
2. Indsæt en lille (2 mm) kærvskruetrækker i kuppeludløsningsåbningen i kupplens monte-

ringsring for at frigøre låsen, og fjern derefter skruetrækkeren.

Fig. 2.18 Udløsningsåbning til pendelkuppel

3. Drej kuppelbeslaget ca. 20 grader mod uret indtil kuppelbeslaget løsner sig fra pendelka-
binettet. 

i
BEMÆRK! Et BNC-forbindelsesstik (medfølger ikke) kræves for at tilslutte domens han-BNC-
stik til fiberoptikmodulets hun-BNC-stik.
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3 Installation af loftsbeslaget

3.1 Udpakning
Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Hvis en enhed ser ud til at være blevet beskadi-
get under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme.

Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele til produktet, er inkluderede. Hvis 
der mangler enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems 
eller en repræsentant for Kundeservice. Se  Kundesupport og service på side iv.

Den originale indpakning er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis 
enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug.

3.1.1 Liste over dele
Følgende tabel viser delene, som følger med pakkerne til loftsmontering.

Loftsmonteringssæt

Antal Element Delnummer

1 Interfaceboks F01U010497

1 Kabinet til loftsmontering
(COMMS- og CPU-moduler installeret)

F01U010500

1 Kameramodul VG4-MCAM-XXX

1 Beslag F01U504527

1 Domekuppel med hvid monteringsring F01U009062 (tonet)
F01U009063 (klar)

1 Monteringsring (sort) F01U004964
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Følgende illustration viser delene til loftsmonteringen.

Fig. 3.1 Dele til loftsmontering

3.1.2 Beskrivelse
Dette kapitel beskriver, hvordan AutoDome loftsinstalleres. Det loftsmonterede AutoDome-
system er egnet til brug på steder med miljøluft. Se kapitel 1 for instruktioner om installation 
af en AutoDome pendelarm til en væg, et hjørne eller en mast (eller stolpe), eller se kapitel 2 
for instruktioner om installation af AutoDome-systemer til tag (rækværks-) eller rørmontering.

CAMERA MODULE

DOME BUBBLE
(CLEAR OR TINTED)

IN-CEILING HOUSING

COMMS MODULE

CPU MODULE

INTERFACE MODULEInterfacemodul

Kabinet til loftsmontering

COMMS-modul

CPU-modul

Kameramodul

Kuppel 
(Klar eller tonet)
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3.1.3 Nødvendigt værktøj
– Kærvskruetrækkere ~ 2,5 mm - 3,1 mm
– Nr. 2 stjerneskruetrækker
– Passende værktøj til at skære hul i fast loft eller loftsplade
– Bidetang

3.2 Tjekliste før installation
1. Fastsæt placeringen og afstanden for strømforsyningsboksen baseret på spænding og 

strømforbrug. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for specifikationer.
2. Installer al hård kabling, inklusive: strøm, styring, video, alarmer I/O, relæ I/O og fiberop-

tikkabling. 

3. Der skal være mindst 216 mm luft over loftet for at installere loftsmonteringen.

3.3 Dimensioner

Fig. 3.2 Dimensionsoversigt til loftsmontering

!
ADVARSEL! Kun 24 VAC klasse II strømforsyning.

mm
inches

210.7
8.30

19.0
0.75
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150.2
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94.0
3.70
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8.04

DIA.
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3.4 Forbered fast loft til installation
1. Vælg den ønskede placering til montering af domen.
2. Brug beslaget til underlagspladen som skabelon, eller skær et 178 mm hul i loftet med 

passende værktøj. Fortsæt til Afsnit 3.6: Kabling af interfaceboksen på side 44, hvis du 
ønsker yderligere instruktioner.

3.5 Forbered sænket loft til installation
1. Vælg den ønskede placering til montering af domen, og fjern den tilstødende loftsplade.
2. Løsn de fire (4) sikkerhedsskruer i hjørnerne af beslaget nok til at holde ophængnings-

stængerne, men så der er plads til justering under installationen.
3. Placer beslaget over loftspladen, som bruges til at montere den loftsmonterede 

AutoDome. Monter derefter beslagets klemmer til loftsskinnerne. 

Fig. 3.3 Beslag til sænket loft (topvisning)

4. Brug beslaget til underlagspladen som skabelon, eller skær et 178 mm hul i loftet i mid-
ten af loftspladen med passende værktøj.

Fig. 3.4 Skær hul i loftsplade

A Ophængnings-
stænger

C Sikringsskrue (4)

B Underlagsplade D Klemmer

A C

B

D
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5. Stram de fire (4) sikkerhedsskruer til beslaget.

Fig. 3.5 Stram beslagets sikkerhedsskrue

6. Fastgør beslaget til et sikringspunkt med et sikkerhedskabel.

Fig. 3.6 Fastgør beslaget
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3.6 Kabling af interfaceboksen
Interfaceboksen kan kables gennem toppen eller siden. Brug den medfølgende gummiprop til 
at forsegle hullet, som ikke skal bruges til at trække kabler.

Fig. 3.7 Stik til interfaceboks

Når du har trukket alle video-, styrings-, strøm- og alarmkabler:
1. Fastgør en 3/4" NPS (20 mm) rørinstallationsfitting til hullet, som du trækker kablerne 

igennem. Sørg for at skrue den indvendige møtrik på rørinstallationsfittingen.
2. Træk video-, styrings-, strøm- og alarmkablerne igennem rørinstallationsfittingen og ind 

i interfaceboksen.
3. Skær og juster kablerne, så de har tilstrækkelig længde til at nå deres terminaler i boksen. 

4. Fastgør kablerne til video- og kontroldata ind/ud til deres respektive terminaler i inter-
faceboksen. Se Tabel 3.1 på side 45 ang. tilslutningsporte. 

5. Hvis du bruger UTP til video eller Ethernet, skal du tillslutte et RJ45-stik til det indgående 
UTP-kabel og tilslutte det til det tilsvarende stik J101 i interfaceboksen. Se Kapitel 4: 
Kabel- og wirestandarder for specifikationer.

6. Tilslut 24 VAC strømkablerne til P101-stikket i interfaceboksen.
7. Hvis du vil tilslutte alarmindgange og -udgange, skal du fastgøre de medfølgende 

6-benede stik til alarmindgange og de 4-benede stik til alarmudgange med ledekabler til 
de tilsvarende alarmkabler. Tilslut derefter stikkene til de tilsvarende stik P103 og P102 
i interfaceboksen.

Fig. 3.8 Tilslutningsstik til alarm og relæ

8. Hvis du vil forbinde overvågede alarmer og relæer, skal du fastgøre de korrekte kabler til 
deres terminaler på P104-stikket på rørinterfacekortet. Se Kapitel 5: Alarmer og relæfor-
bindelser for yderligere detaljer om kabling af alarmer.
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i
BEMÆRK! Ved installation af domen i et fast loft skal der være tilstrækkeligt kabel til at 
foretage forbindelserne i interfaceboksen under loftet. Se Figur 3.9 på side 45 for 
stikplaceringer ogTabel 3.1 på side 45 for kabelforbindelser.
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* Lavspændings-TTL (3,3 V) kan også bruges.
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3.6.1 Stik til interfaceboks
Følgende figur er en detaljeret illustration af den loftsmonterede interfaceboks.

Fig. 3.9 Loftsmonteret interfaceboks

Følgende tabel viser en oversigt over stikkene og deres funktion:

Nr. Stik Ben 1 Ben 2 Ben 3 Ben 4 Ben 5 Ben 6 Ben 7

P103 Alarmer ind-
gang

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 GND

P102 Alarmer 
udgang

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 GND

P104 Analog relæ Relæ N.O. Relæ
COM

Relæ 
N.C.

Jord Alarm 1 Alarm 2 Jord

P105 Data Indgang/
udgang

C-
(BiPhase)

C+
(BiPhase)

Jording RXD (+)
(RS-232/485)

TXD (-)
(RS-232/485)

Signal 
jord

P101 24 V AC Linje Jord Neutral

J102 Video-BNC Stikindgang

J101 UTP/Ethernet Stikindgang

Tabel 3.1 Kabelterminaler til interfaceboks

!
ADVARSEL! Kun 24 VAC klasse II strømforsyning.
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3.7 Fastgør kabinet til interfaceboks
Kabinettet til loftsmontering er fastgjort på interfaceboksen og sikret af to (2) fingerskruer.

Fig. 3.10 Fastgør kabinet til interfaceboks

1. Indsæt kabinettet til loftsmontering gennem hullet i loftet for at kontrollere, at kanten 
omkring hullet kan bære enheden. Fjern derefter kabinettet fra hullet.

2. Juster kugleskruerne til kabinettet til loftsmontering med skrueholderne på interfacebok-
sen, og gør dem fast.

3. Stram de to (2) fingerskruer for at fastgøre interfaceboksen til kabinettet.

Fig. 3.11 Kabinet til loftsmontering og interfacekort

Interfaceboks

Kugleskrue

Loftsmonteret
Kabinet

Loftsklemme

Tether-punkt

Fingerskrue

!
FORSIGTIG! Den loftsmonterede dome er forsynet med tether-punkter på hver side af 
kabinettet. For at undgå ulykker skal der fastgøres et sikkerhedskabel fra et sikkert 
forankringspunkt over loftet til et tether-punkt på domekabinettet, se Figur 3.12 på side 47 for 
en illustration af denne proces.



Modulbaseret kameraløsning Installation af loftsbeslaget | da 47

Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U073114 | 1.0 | 2007.03

3.8 Fastgør kabinet til loftet
Kabinettet til loftsmontering er fastgjort til loftet af to (2) skrueklemmer.
1. Indsæt beslaget til loftsmontering gennem hullet i loftet.
2. Stram begge klemmer med en #2 stjerneskruetrækker for at fastgøre kabinettet til loftet.

Fig. 3.12 Fastgør dome til loft

mm
inches

41.7  MAX.
1.64  CEILING

12.7  MIN.
0.50  CEILING

CEILING
CLAMP

TETHER
POINT

CEILING
CLAMP

TETHER
POINT

   CLOCKWISE TO
  ENGAGE CLAMP

Tether
Punkt

Loft
Klemme

12,7 min.
0,50 loft

Tether
Punkt

Loft
Klemme

41,7 maks.
1,64 loft
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mm
tommer

!
FORSIGTIG! Overskruning af loftsklemmerne kan beskadige klemmen eller loftet. Stram kun 
klemmen, til den kommer i kontakt med loftet, og du begynder at føle modstand. Hvis du 
bruger en elektrisk boremaskine, skal du sætte momentniveauet til den laveste indstilling.
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3.9 Juster og installer kameramodul
Kameramodulstikket skal fastgøres til CPU-kortet på kabinettet til loftsmontering.
1. Ret den gule låsetap i bunden af kameramodulet ind efter det gule mærke på CPU-modu-

let, og pres kameraets bund ind på stikket. 
2. Drej derefter kameraet med uret (ca. 60 grader), indtil det er låst på plads.

Fig. 3.13 Installer kameramodul og kuppel
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3.10 Fastgør kupplen
Domekupplen /monteringstrim fastgøres til kabinettet til loftsmontering. 
1. Placer kupplen over kameramodulet, og juster den til den sidder på plads.
2. Drej kupplen med uret, indtil den er låst på plads. Se Figur 3.13 på side 48.

Fig. 3.14 Loftsmonteret kuppel

Fjern kupplen
Hvis den loftsmonterede AutoDome skal tilses, skal du bruge følgende procedure til at fjerne 
kupplen:
1. Løsn låseskruen i monteringsringen vha. en P1 eller mindre stjerneskruetrækker, indtil 

kupplen kan dreje frit.
2. Drej derefter kupplen mod uret ca. 1/4 drejning, indtil den løsner sig fra kabinettet til 

loftsmontering. Se figuren nedenfor for en illustration.

i
BEMÆRK! Domekupplen leveres samlet med en hvid monteringsring. Der medfølger en ekstra 
sort monteringsring separat. Hvis du vil udskifte den hvide monteringsring, skal du fjerne de 
fire (4) Phillips-skruer fra den indvendige ring og fjerne den hvide monteringsring. Placer 
derefter den sorte monteringsring over den indvendige ring, og stram de fire (4) skruer.

In-Ceiling
Housing

Camera Module

Bubble

Ceiling

Loftsmonteret
Kabinet

Loft

Kameramodul

Kuppel
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Fig. 3.15 Skrue til udløsning af kuppel

RELEASE OPENINGLåseskrue
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4 Kabel- og wirestandarder

4.1 Strømforsyning

4.2 Vejledning til kabelafstand for pendel

115/230 VAC
Kobbertråd Skal overholde lokale normer.

24 V til AutoDome
INDENDØRS ANALOG VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

100-serien 14 /7,5 248 m (813 fod) 156 m (512 fod) 98 m (322 fod)
200-, 300-serien 18 / 10 193 m (632 fod) 121 m (398 fod) 76 m (250 fod)

500-serien 27 / 15 129 m (422 fod) 81 m (265 fod) 51 m (167 fod)

INDENDØRS ETHERNET VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)
100-serien 21 / 11,5 165 m (542 fod) 104 m (341 fod) 65 m (215 fod)

200-, 300-serien 25 / 14 139 m (455 fod) 87 m (287 fod) 55 m (180 fod)
500-serien 35 /19 99 m (325 fod) 62 m (205 fod) 39 m (129 fod)

UDENDØRS ANALOG1 VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

100-serien 47 / 43,5 74 m (242 fod) 46 m (152 fod) 29 m (96 fod)
200-, 300-serien 50 / 46 69 m (228 fod) 44 m (143 fod) 27 m (90 fod)

500-serien 55 / 51 63 m (207 fod) 40 m (130 fod) 25 m (82 fod)

UDENDØRS ETHERNET1 VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

100-serien 52 / 47,5 67 m (219 fod) 42 m (138 fod) 26 m (87 fod)
200-, 300-serien 54 / 50 64 m (211 fod) 40 m (133 fod) 25 m (83 fod)

500-serien 60 / 55 58 m (190 fod) 36 m (119 fod) 23 m (75 fod)

1. Standard varmemodul

Tabel 4.1 Maks. kabelafstande fra strømforsyning til AutoDome-pendel
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4.3 Video- og styringskabler
Coax-kabel
Coax-kabel termineret med BNC-stik er den mest almindelige metode til transmission af com-
posite video. Bilinx-kontroldata kan også sendes over det samme kabel. 

Bilinx er en 2-vejs kommunikationsprotokol fra Bosch, som muliggør fjernstyring, konfiguration 
og opdateringer via et video coax-kabel. Bilinx er tilgængelig på alle AutoDomes, undtagen 
Ethernet-modeller, som bruger et standard kommunikationsmodul.

AutoDomes serie 300 og 500 har kabelkompensering eller "Pre-Comp," som udvider det nor-
male område for kontrol fra hovedenden.

UTP
Uskærmet parsnoet kabel (UTP) termineret med RJ45-hanstik bruges til at transmittere com-
posite video vha. ben 1(+) og 2(-). Typisk kræves der en coax- til UTP-kabelomformer i syste-
mets hovedende.

Bilinx-kontroldata kan også sendes via de to samme videokabler (1 og 2). Bilinx er en 2-vejs 
kommunikationsprotokol fra Bosch, som muliggør fjernstyring, konfiguration og opdateringer 
via et passivt UTP-kabel.

AutoDomes serie 300 og 500 har kabelkompensering eller "Pre-Comp," som udvider den nor-
male afstand til styring fra centralenheden.

Følgende figur illustrerer de forbindelser, der er nødvendige for at transmittere video og sty-
ring via et UTP-kabel.

Fig. 4.1 Video og styring via UTP

Kabelkompensering 
Maksimal afstand

Kabeltype Med Pre-comp FRA Med Pre-comp TIL
RG-59/U 300 m (1000 fod) 600 m (2000 fod)
RG-6/U 450 m (1500 fod) 900 m (3000 fod)
RG-11/U 600 m (2000 fod) 1200 m (4000 fod)
Størrelse O.D. mellem 4,6 mm (0,181") og 7,9 mm (0,312")
Afskærmning Kobberkabel: 95%
Central leder Standard kobbercenter
Terminalstik BNC

Kabelkompensering 
Maksimal afstand

Kabeltype Med Pre-comp FRA Med Pre-comp TIL
CAT5 UTP 229 m (750 fod) 450 m (1500 fod)
Terminalstik RJ45
Krav Coax til UTP-omformer
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Ethernet
AutoDome Ethernet-modeler er tilsluttet til et 10/100 Base-T-netværk enten direkte eller via 
en hub. Både video og styring transmitteres vis et standard TCP/IP-netværk vha. den indbyg-
gede server.
.

Fiberoptik
Fiberoptikmodeller transmitterer både video og biphase-kontrol via singlemode- eller multimo-
defiber. Brug et standard han-ST-fiberstik til at terminere forbindelser.

Kabeltype UTP CAT-5
Maksimal afstand 100 m (328 fod)
Båndbredde 10/100 Base-T
Terminalstik RJ45

!
BEMÆRK! Tilslut ikke RJ45-stikket, medmindre du bruger UTP-video eller Ethernet.

Multimode
Fibertype 50/125 mm, 62,5/125 mm, multimode-glasfiber med lille tab
Maksimal afstand 4 km (2,5 miles)
Minimum båndbredde 20 MHz (Video - 850 nm / Styring - 1300 nm)
Krav Bosch LTC 4629 fibermodtager i systemets kontrolenhedsende
Terminalstik ST

Singlemode
Fibertype 9/125 mm, singlemode-glasfiber med lille tab
Maksimal afstand 16 km (10 miles)
Minimum båndbredde 20 MHz (Video/styring - 1300 nm)
Krav Singlemodefibermodtager i systemets kontrolenhedsende
Terminalstik ST
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4.4 Kabler kun til styring
Biphase (Skærmet 2-trådet, halv dupleks, multi-drop, 5000 fod kabelgrænse)

Biphase er en standard Bosch-protokol, som bruges til at sende panorering/vipning/zoom-sty-
ring over 2-trådet skærmet parsnoet kabel (STP) termineret med en 110 Ω terminalmodstand.

AutoDome har en 110 Ω termineret modstand mellem Biphase C+ og C- terminalerne.

Figuren nedenfor illustrerer de nødvendige forbindelser for Biphase-drift.

Fig. 4.2 Forbindelser for Biphase-drift

I en daisy chain-konfiguration, hvor flere domes er serieforbundet, skal 110 Ω modstanden 
fjernes fra alle undtagen den sidste dome. Du kan serieforbinde maks. otte (8) AutoDomes.

Fig. 4.3 Stik til en Daisy Chain-konfiguration

FORSIGTIG! Biphase-afskærmningen må kun tilsluttes til hovedenden.

Kabeltype STP - Skærmet parsnoet kabel 
Afstand 1524 m (5000 fod) Belden 8760 anbefalet
Sendehastighed 31,25 KHz
Mål 1,02 mm (18 AWG)
Terminering 110 Ω
Terminalstik Skrueterminaler
Strøm 4 Vp-p
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RS232 (3-trådet, fuld-dupleks, enkelt ende, 50 fod kabelgrænse)
RS232 er en almindelig, enkelt-ende kommunikationsprotokol, der bruges til styring. Data-
transmission via 3-tråde (TDX, RXD, almindelig) er fra en sender til en modtager ved relativt 
langsomme datahastigheder op til 57,6 Kb og korte afstande op til 50 fod.

Fig. 4.4 Stik til RS232-drift

Fig. 4.5 Position for CPU-switch til RS232-drift

i
BEMÆRK! Når kabelforbindelserne til RS232-drift er foretaget, skal du ændre skydeknappen 
på CPU-modulet til kamerahovedet indad og væk fra LED'erne.

Kabeltype 3-trådet (TXD, RXD, almindelig)
Afstand 50 fod (15 m)
Maks. baud-hastighed 57,6 Kb
Strøm +/- 15 V
Terminering 110 Ω
Skydeknap Mod LED'er (fabriksindstilling)

(BIPHASE) C-   1

(BIPHASE) C+   2

JORDING   3

RXD   4

TXD   5

SIGNAL JORD   6

P105 / P106 
Connector 

 AutoDome 
Data In/Out 

Head End 
   RS232 

TXD 

RXD 

JORD

Hovedende
RS232

P105/P106
Stik

SWITCH
LOCATION

CPU MODULE BOARD

RS232

LEDs

CPU-modulkort

RS232

LED'e

Kontakt
Placering

AutoDome
Data Indgang/udgang
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RS485 (2-trådet (afskærmet), halv dupleks, differentiel, multi-drop (32 noder), 4000 fod 
kabelgrænse)
RS485 kan styre et sandt multi-drop-netværk og kan håndtere op til 32 drivere og 32 modta-
gere på en enkelt 2-trådet bus. AutoDome bruger 2-trådstilstanden, selvom RS485 kan tilslut-
tes i 2- eller 4-tråds-tilstand.

Følgende figur illustrerer forbindelserne for RS485-stik.

Fig. 4.6 Stik til RS485-drift

Fig. 4.7 Position for CPU-switch til RS485-drift

i
BEMÆRK! Kabelafskærmingen skal være forbundet til signal i begge ender, hvis der bruges 
2-trådet parsnoet kabel.
BEMÆRK! Efter tilslutning af kablerne til RS485-drift, skal du sørge for at skydeknappen på 
hovedkortet til kamerahovedet er placeret mod LED'erne (standard).

Kabeltype 2-trådet skærmet parsnoet kabel
Afstand 1219 m (4000 fod)
Maks. baud-hastighed 57,6 kb
Skydeknap Mod LED'er (fabriksindstilling)
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GND
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SWITCH
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CPU MODULE BOARD
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LEDs

Kontakt
Placering

LED'er

CPU-modulkort

RS485
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5 Alarmer og relæforbindelser

5.1 Alarmindgange
AutoDome har syv alarmindgange. Hver indgang kan aktiveres af potentialfrie kontaktenheder 
som f.eks. trykpuder, passive infrarøde detektorer, dørkontakter og lignende enheder. Tabel-
len nedenfor viser en oversigt over kablernes størrelse og afstand.

Du kabler alarmer enten Normalt åben (N.O.) eller Normalt lukket (N.C.), og skal programmere 
alarmindgangene som N.O. (standard) eller N.C. vha. AutoDomes hovedmenu. 
AutoDome har to (2) typer alarmer: Ikke-overvåget og Overvåget. Udover at transmittere en 
alarmtilstand, transmitterer en overvåget alarm også en sabotage-tilstand. Afhængigt af, hvor-
dan alarmen er konfigureret, kan en kortslutning eller en afbrydelse i alarmens kredsløb 
udløse sabotagesignalet.

5.2 Konfiguration af overvågede alarmer (indgang 1 og 2)
Hvis du vil konfigurere alarm 1 eller 2 (ben 5 eller 6) til overvågning, skal du installere en 2,2 K 
end-of-line-modstand i kredsløbet. Derefter programmerer du alarmerne gennem AutoDomes 
hovedmenu til enten Normalt åben-overvåget (N.O.S.) eller Normalt lukket-overvåget (N.C.S.).

5.2.1 Konfiguration af en Normalt åben overvåget alarm
1. Installer en 2,2 K end-of-line-modstand i alarmkredsløbet.
2. Tilslut alarmen til indgang 1 eller 2 (ben 5 eller 6) og til jorden (ben 7) på AutoDome.

Fig. 5.1 N.O.S. - Normalt åbne overvågede forbindelser

3. Fra hovedmenuen i AutoDome skal du vælge Konfiguration af alarmer>Konfiguration af 
indgange, og angive alarmindgangen # til N.O.S. Se tabellen nedenfor for oplysninger om 
kontakt og tilstand.

Kabelstørrelse Maksimal afstand

AWG mm fod meter

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8

Tabel 5.1 Vejledning til alarmkabler

i
BEMÆRK! Kun alarmerne 1 & 2 (ben 5 eller 6) kan konfigureres til overvågning. Når en 
overvåget alarm er blevet programmeret, behøver den ikke at blive aktiveret for at angive en 
sabotage-tilstand.

AutoDome programmeret N.O.S.

Kontakt Alarm-tilstand

Åben Normal

Lukket Alarm

Klip eller bryd Sabotage

ALARM 1 OR 2 ONLY (PIN 5 OR 6)

GROUND (PIN 7)

2.2K
DRY
CONTACT

DOME CONNECTOR
Potentialfri
Kontakt2,2 K

Kun alarm 1 eller 2 (ben 5 eller 6)

Domestik

Jord (ben 7)
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5.2.2 Konfiguration af en Normalt lukket overvåget alarm
1. Installer en 2,2 K end-of-line-modstand i alarmkredsløbet. 
2. Tilslut alarmen til indgang 1 eller 2 (ben 5 eller 6) og til jorden (ben 7) på AutoDome. 

Fig. 5.2 N.C.S. - Normalt lukkede overvågede forbindelser

3. Fra hovedmenuen i AutoDome skal du vælge Konfiguration af alarm>Konfiguration af ind-
gange, og angive alarmindgangen # til N.C.S. Se tabellen nedenfor for oplysninger om 
kontakt og tilstand.

5.3 Konfiguration af ikke-overvågede alarmer (indgang 1 til 7)
Du kan konfigurere alarmerne 3 til 7 som ikke-overvågede normalt åben (N.O.) eller normalt 
lukket (N.C.).

5.3.1 Konfiguration af en Normalt åben ikke-overvåget alarm
1. Tilslut alarmen til den korrekte indgang ( 1 til 7), og jordforbind ved AutoDome.

Fig. 5.3 N.O. - Normalt åbne ikke-overvågede forbindelser

2. Fra hovedmenuen i AutoDome skal du vælge Konfiguration af alarm>Konfiguration af ind-
gange, og angive alarmindgangen # til N.O. Se tabellen nedenfor for oplysninger om kon-
takt og tilstand.

AutoDome programmeret N.C.S.

Kontakt Alarm-tilstand

Åben Alarm

Lukket Normal

Kort Sabotage

2.2K

ALARM 1 OR 2 ONLY (PIN 5 OR 6)

GROUND (PIN 7)

DRY
CONTACT

DOME CONNECTOR

Potentialfri
Kontakt

2,2 K

Kun alarm 1 eller 2 (ben 5 eller 6)

Domestik

Jord (ben 7)

AutoDome programmeret N.O.

Kredsløb Alarmindikation

Åben Normal

Lukket Alarm

Tabel 5.2 N.O. Ikke-overvågede tilstande

ALARM INPUTS 1 TO 7

GROUND

DOME CONNECTOR
DRY
CONTACT

Potentialfri
Kontakt

Alarmindgange 1 til 7

Jord

Domestik
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5.3.2 Konfiguration af en Normalt lukket ikke-overvåget alarm
1. Tilslut alarmen til den korrekte indgang (1 til 7), og jordforbind ved AutoDome.

Fig. 5.4 N.C. - Normalt lukkede ikke-overvågede forbindelser

2. Fra hovedmenuen i AutoDome skal du vælge Konfiguration af alarm>Konfiguration af ind-
gange, og angive alarmindgangen # til N.C. Se tabellen nedenfor for oplysninger om kon-
takt og tilstand.

5.4 Alarmudgange
AutoDome har to (2) typer alarmudgange: et potentialfri kontaktrelæ og tre (3) åbne kollektor-
udgange eller transistorudgange.

5.4.1 Konfiguration af et potentialfri kontaktrelæ
Det potentialfri kontaktrelæ fungerer som en tænd-/slukkontakt. Det har en maks. nominel 
spænding på 2 A @ 30 DC.
1. Tilslut det korrekte afisolerede kabel til AutoDome COM-stikket.
2. Tilslut det korrekte afisolerede kabel til N.O.- eller N.C.- stikket, afhængigt af dit krav.

5.4.2 Konfiguration af en åben kollektorudgang
Udgangene 1, 2 og 3 er af typen åben kollektor. Disse udgange skal sluttes til en positiv spænding 
mellem 5 og 32 V for at slutte kredsløbet, med en maks. nominel spænding på 32 VDC @ 150 ma.
1. Tilslut det korrekte afisolerede kabel til den åbne kollektor (1, 2 eller 3) til transistoren.
2. Tilslut det korrekte afisolerede kabel til jordstikket (GND).

AutoDome programmeret N.C.

Kredsløb Alarmindikation

Åben Alarm

Lukket Normal

Tabel 5.3 N.C. Ikke-overvågede tilstande

DRY
CONTACT

ALARM INPUTS 1 TO 7

GROUND

DOME CONNECTOR

Alarmindgange 1 til 7

Jord

Domestik
Potentialfri
Kontakt
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6 Ordliste

A
AAC (Avanceret alarmstyring)

AutoDomes fleksible og sofistikerede alarmstyringsundersystem, der gør det muligt at oprette 
“regler” for, hvilke(t) input der aktiverer et eller flere output (se alarmregel). I sin mest enkle 
form kunne en regel definere, hvilke(t) input der skulle aktivere hvilke(t) output. I en mere 
kompleks form kan en regel programmeres til, at der efter en bestemt tastaturkommando 
(allerede eksisterende eller ej) udføres en kamerafunktion. Ovennævnte regeltyper kan 
kombineres på mange måder.

Adresse
Hver enkelt AutoDome har en numerisk adresse i det styresystem, hvor det befinder sig. På 
den måde kan man betjene det relevante kuppelkamera. Adressen kan indstilles lokalt med 
Bilinx-konfigurationsværktøjet til billedenheder (CTFID) eller fjernindstilles med funktionen 
Fast Address (se Fast Address).

Alarmregel
AutoDomes alarmstyringsundersystem med “hvis-så”-regler, der definerer bestemte 
handlinger som følge af en hændelse.

AutoBlack
En teknik til at forstærke videosignalniveauet, så det producerer et videosignal med fuld 
amplitude, selvom motivets kontrast er mindre god (f.eks. genskin, tåge, dis osv.). Signalets 
mørkeste del indstilles til sort og den lyseste del til hvid, så kontrasten øges.

AutoDome
Fuldt integreret, højhastighedskamera med panorering/vipning/zoom i et beskyttende kabinet, 
der tillader fuld og konstant 360° dækning af motivet.

Autofokus
Objektivet justeres hele tiden automatisk til den fokusering, der giver det skarpeste billede.

Auto-iris
Objektivets blænderåbning justeres automatisk, så kameraets sensor belyses korrekt.

Automatisk forstærkningsstyring
Elektronikken, der regulerer forstærkningen af videosignalet.

Automatisk panorering
Kameraet panorerer hele tiden mellem højre og venstre yderpunkt.

Automatisk drejning
Under kameraets vipning til lodret stilling drejes kameraet, så det bevarer den rigtige 
billedretning.

Automatisk afspilning
Denne funktion registrerer PTZ-kameraets bevægelser til senere afspilning, så et bestemt 
bevægelsesmønster kan gentages automatisk. Denne funktion kaldes ofte Runde.

Automatisk skalering
Når kameraet zoomer ind for at forstørre motivet på overvågningsskærmen, reduceres 
panorerings- og vippehastigheden, så den relative hastighed på skærmen forbliver konstant 
ved tilsvarende joystickpositioner.
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AutoTrack
En patenteret teknologi, der integrerer bevægelsesdetektering i kameraet, så et motiv kan 
spores, og der kan zoomes ind for at optimere størrelse og perspektiv.

Avanceret fejlfinding
Bosch's kombination af indbygget skærmvisning (OSD) og status-LED'er, som bruges til at 
kontrollere kritiske kameraparametre som indvendig temperatur, spændingsniveau ved 
indgang og netværkstilslutning. Med denne funktion kan en tekniker hurtigt afgøre årsagen til 
et problem og sikre, at det bevægelige kamera holder sig inden for korrekte driftsgrænser.

AWB (Automatisk hvidbalance)
En funktion til automatisk tilpasning af et farvekameras farvegengivelse, så farven ser naturlig 
ud uanset, hvilken belysning der bruges.

B
Balun (Balance Unbalanced)

En enhed, der konverterer et balanceret videosignal (f.eks. ved parsnoning) til et ubalanceret 
signal (f.eks. ved coax). I en balanceret linje, f.eks. et snoet par, er begge ledninger elektrisk 
ens. I en ubalanceret linje, f.eks. coax, har den ene linje andre elektriske egenskaber end den 
anden.

Bilinx 
Et kommunikationsformat, der muliggør fjernbetjening, konfiguration og opdateringer via 
videokablet (coax eller passiv UTP).

Billedstabilisering
En algoritme, der stort set eliminerer kamerarystelser både vertikalt og horisontalt, hvilket 
giver usædvanligt skarpe billeder.

Biphase
Panorering/vipning/zoom-protokol til Bosch-produkter.

BLC (Modlyskompensering)
Bearbejder dele af billedet for at kompensere for store kontraster, når en del af billedet er 
stærkt belyst (f.eks. en person i en soloplyst døråbning).

Blænde
Størrelsen på blænderåbningen. Den kontrollerer, hvor meget lys der når CCD-sensoren. 
Jo højere F-Stop-numre, jo mindre lys når sensoren.

Brændvidde
Afstanden fra objektivets optiske midte til billedet af et motiv på uendelig afstand fra 
objektivet. Lang brændvidde giver et mindre synsfelt (f.eks. telefotoeffekt), mens en kort 
brændvidde giver et stort synsfelt.

C
CCD-sensor (Charge Coupled Device)

Den mest almindelige type faststof-billedsensor i videoovervågningskameraer. Sensoren 
omdanner lysenergi til elektriske signaler.

CCD-format
Angiver størrelsen på den benyttede kamerasensor. Som hovedregel er kameraet mere 
følsomt med deraf følgende bedre billedkvalitet, jo større sensoren er. Formatet angives 
i tommer, f.eks. 1/4" eller 1/3".
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D
Dag/nat IR-følsomhed

AutoDome med almindelig farvevirkning i situationer med tilstrækkelig belysning (svarende til 
dagslys), og hvor følsomheden kan øges, når der kun er lidt lys (svarende til nattelys). Denne 
virkning opnås ved at fjerne det infrarøde filter, der kræves til god farvegengivelse. 
Følsomheden kan øges yderligere ved at integrere et antal optagelser for at øge kameraets 
signal-støj-forhold.

Digital billedstabilisering
Se billedstabilisering.

Dynamisk støjreduktion
En teknik til digital videobehandling, der måler støjen (artefakter) i billedet og automatisk 
reducerer den.

E
EnviroDome

AutoDome med vejrligsbeskyttelse, så den kan bruges udendørs under stort set alle 
vejrforhold.

Ethernet
Den mest almindeligt benyttede metode til at opnå adgang til et LAN-netværk (local area 
network). Ethernet lever op til IEEE 802.3-standarden. Ethernetstandarden understøtter 
dataoverførselshastigheder på 10 Mbps, 100 Mbps og 1000 Mbps (Gigabit).

F
Farvetemperatur

Et mål for belysningens relative farve. Bruges som regel til at angive et farvekameras 
automatiske korrektionsområde.

Fast Address
Et system til fjernindstilling af AutoDome-adressen fra styringssystemet. 

Fiberoptisk transmission
Transmission af video og/eller data via optiske fibre. Optiske fibre er tynde glastråde til 
lysbølgetransmission. Video og data digitaliseres og omdannes til en række lysimpulser. 
Brugen af fiberoptik til video- og dataoverførsel har mange fordele i forhold til at sende 
elektriske signaler gennem kobberledninger. Lysimpulser påvirkes for det første ikke af 
tilfælding udstråling fra omgivelserne, og deres fejlrate er derfor meget mindre. Optiske fibre 
dækker meget større afstande uden impulsoverdragelse eller signalfornyelse, og de er meget 
mere sikre, da de er vanskeligere at tappe, og afgreninger på linjen kan detekteres. Optiske 
fibre giver desuden en meget stor båndbredde, da en enkelt fiber kan overføre billioner af bit 
pr. sekund. Der findes to hovedtyper af optisk fiber: singlemode og multimode. Singlemode 
bruges ved lange afstande, typisk længere end 2 km (se Singlemode). Multimode bruges 
sædvanligvis ved kortere afstande, f.eks. inde i en bygning eller på et område som et 
universitet el.lign. (se Multimode).

Forudindstillet position
En forudindstillet og lagret kombination af panorering, vipning og zoom, der gør det muligt at 
genskabe en indstillet kameraposition. Kaldes også forudindstillet billede.
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Forudindstillet runde.
Et forløb af forudindstillede positioner, der er samlet til en forudprogrammeret videorundering 
af det område, der dækkes af et AutoDome-kamera.

Følsomhed
Et mål for den mængde lys, der kræves for at skabe et standardvideosignal. Følsomhed angives 
i lux eller lumen pr. fod.

F-nummer
Standardmålet for objektivets blænderåbning, der svarer til blænderens diameter divideret 
med objektivets brændvidde. Jo mindre den maksimale blænderåbning (eller F-nummer) er, jo 
mere lys slipper der igennem objektivet.

F-stop
Se F-nummer.

H
Hybridstreaming. 

Evnen til samtidig streaming af IP-video via et LAN- eller WAN-netværk og CVBS-video via coax- 
eller fiberoptisk kabling.

I
Identitetsmaskering

Mulighed for at maskere et bestemt område for at forhindre, at det kan ses.

Infrarødt lys
Elektromagnetisk udstråling (lys) med en længere bølgelængde end man kan se med det 
blotte øje. IR-lys findes især ved skumring og daggry og i glødelamper. IR-illuminatorer findes 
som lamper med passende filtre, LED'er eller laserstråler. CCD-sensorer er mindre følsomme 
over for infrarødt lys end synligt lys, men infrarødt lys kan øge det samlede belysningsniveau 
betragteligt og give betydeligt bedre billeder ved lave lysniveauer.

Interesseområde 
Angivelsen af et bestemt område inden for et synsfelt. Bruges af 
bevægelsesdetekteringsalgoritmen til kun at holde øje med bevægelse i dette område.

IP 66
IP-koden (Ingress Protection) angiver, hvilken grad af beskyttelse kabinetter yder det elektriske 
udstyr. Første tal angiver beskyttelsen af indvendigt udstyr mod indtrængen af faste 
fremmedlegemer. Andet tal angiver beskyttelsen af indvendigt udstyr mod skadelig indtrængen 
af vand. Et højt tal betyder et højt beskyttelsesniveau. Se desuden NEMA-klassificering.

IP-adresse
Adressen på en enhed, der er sluttet til et IP-netværk. Hver enkelt enhed i et IP-netværk skal 
have en unik adresse. Alle IP-datapakker indeholder en kildeadresse (afsender) og en 
destinationsadresse (modtager). Hver enkelt IP-adresse består af 32-bit inddelt i 8-bit-felter, 
også kaldet “oktetter” (x.x.x.x). IP-adresser går fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255.

IPS (Images Per Second/billeder pr. sekund)
Et mål for, hvor hurtigt billeder vises for at skabe en videostream. 25 IPS (PAL) eller 30 IPS 
(NTSC) anses almindeligvis for at være fuld filmhastighed.
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IRE (Institute of Radio Engineers)
Et mål for videoamplitude, der opdeler området fra det laveste synkroniseringsniveau til 
toppen af det hvide niveau i 140 lige store enheder. 140 IRE svarer til 1 V fra yderpunkt til 
yderpunkt. Målet for aktiv video er 100 IRE.

K
Kabelkategori 

System til klassificering af UTP-kablers anvendelse og båndbredde. Kategorierne 1 til 6 er 
baseret på EIA/TIA-568-B-standarder. Kategori forkortes som regel til CAT. UTP-kategorierne 
5, 5e og 6 bruges om Ethernet-datakabler. Ved brug af UTP-kabler er Ethernet-kablernes 
længde begrænset til maks. 100 m.

Kabelkompensering 
En teknologi, der forhindrer billedforringelse som følge af signaltab ved overførsel af 
videosignaler via lange kabler.

Kabinet af tør-nitrogen under tryk
Et kabinet til udendørs brug, der beskytter mod smog, fugtighed, snavs og støv.

L
Lux

Den internationale (SI) målenhed for lysintensitet. Det svarer til en overflades belysning en 
meter væk fra et enkelt lys.

M
MJPEG

Motion JPEG er en digital videokodningsstandard, hvor hvert videobillede komprimeres 
separat til et JPEG-billede. 

Modal spredning (eller intermodal spredning)
En udvidelse i bølgeform over lange afstande. Modal spredning opstår i multimode-fibre, fordi 
lys kastes ned igennem forskellige reflekterende stier (tilstande) i fibrene. Efterhånden som 
afstanden øges, begynder stien (tilstanden) at spredes, og de forskellige lysstråler begynder 
at nå frem på forskellige tidspunkter. En stor varians (spredning) øger risikoen for at den 
optiske modtager fortolker det indgående signal forkert. Modal spredning er et stort problem 
i forbindelse med multimode-fibre.

MPEG-4
En standard for digital videokodning og komprimering, der benytter interframe-kodning for at 
formindske den videostream, der sendes. Ved interframe-kodning består en videosekvens af 
keyframes, der indeholder hele billedet. I mellem keyframes findes delta frames, der kun er 
kodet med de trinvise ændringer. Denne kodning giver ofte en væsentlig grad af komprimering, 
fordi der i mange filmsekvenser kun er nogle få pixels forskel fra den ene frame til den næste.

Multimode-fiber
En optisk fiber med en større kerne (som regel 50 eller 62,5 micron) end singlemode-fiber. 
Kernen kan være fremstillet af plastik eller glasfibre, og det er den mest almindeligt anvendte 
fiber til korte afstande som LAN-netværk. Navnet multimode kommer af, at lysstråler bevæger 
sig ad flere reflekterende stier (tilstande) inde i fiberen. På den måde kan lys komme ind 
i kernen fra forskellige vinkler, hvilket gør det nemmere at oprette forbindelse til bredere 
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lyskilder som f.eks. LED'er. Fiberoptiske interfaces og transmissionssystemer baseret på 
multimode-fiber er billigere end interfaces baseret på singlemode-fiber. Brugen af flere 
reflekterende stier (tilstande) øger imidlertid den modale spredning (se Modal spredning) og 
nedsætter rækkevidden for denne type fiberoptisk transmissionssystem.

Multiprotokol
En protokol er en konvention eller standard, som styrer eller muliggør forbindelsen, 
kommunikationen og dataoverførslen mellem to enheder. I PTZ-kameraer som AutoDome er 
protokollen den standard, der bruges til at styre panorering, vipning og zoom af kameraet. 
Eftersom hver enkelt producent af kuppelkameraer benytter en unik PTZ- protokol, er det 
nødvendigt at understøtte flere protokoller for at kunne understøtte kamerasystemer fra 
tredjepart. AutoDome-kameraer understøtter protokollerne Pelco “D” og “P” samt Bosch's 
egen Bi-fase-protokol (se Bi-fase).

N
NEMA (National Electrical Manufacturers Association)-klassificering

Specifikationsstandarder i forbindelse med driftsmiljøet ved brug af en række elektriske 
enheder.

NightSense
En metode til at øge følsomheden i Dinion-farvekameraer med høj opløsning med 9 db 
(en faktor på 3) ved at samle signalet fra farvebilledet i et enkelt sort/hvidt billede. 

NPT (National Pipe Thread)
En amerikansk standard for koniske gevind. NPT-størrelser angiver rørets nominelle 
indvendige diameter. NPT-gevind danner en forsegling, når gevindene presses mod hinanden.

O
Opløsning

Mål for de små detaljer, der kan ses i et billede. Til analoge systemer måles den som regel 
i TVL (Television Lines). Jo højere TVL-klassificering, jo højere opløsning.

P
Panorering

Vandret bevægelse af kameraet.

Pixel
Den mindste adresserbare enhed på en skærm eller et bitmappet billede.

R
RS232/485

Et kommunikationsinterface til tredjepartskontrol og opgraderinger af firmware til AutoDome-
produkter.

S
Sektorudviskning. 

Mulighed for at udviske video i hver af de 16 panoreringssektorer.
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SensUp
Øger kameraets følsomhed ved at øge integrationstiden på CCD'en. Dette opnås ved at 
integrere signalet fra en række fortløbende videooptagelser for at nedsætte signalstøjen.

Singlemode-fiber
En optisk fiber med en kerne af silica (f.eks. glas) med en diameter på mindre end 10 micron. 
Bruges til højhastighedsoverførsel over lange afstande og giver større båndbredde end 
multimode. Kernen er imidlertid mindre, hvilket gør det sværere at forbinde lyskilden. Til 
transmissionssystemer med singlemode-fiberoptik anvendes dyrere laserbaserede lyskilder.

Spotfokus
Aktiverer autofokus i tre sekunder efter en kamerabevægelse.

Standardlukker
Med denne funktion kan lukkertiden indstilles til en hurtig hastighed for at eliminere sløring, 
som skyldes bevægelse, og give et detaljeret og klart billede af genstande i bevægelse, når der 
er tilstrækkeligt lys. Når lysniveauet falder, og andre justeringsmuligheder er udtømt, vender 
lukkertiden tilbage til standardindstillingen for at bevare følsomheden.

Synsfelt
Størrelsen af det område, der kan overvåges af kameraet. Jo længere brændvidde, jo mindre 
synsfelt. Jo kortere brændvidde, jo større synsfelt.

T
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

En kommunikationsprotokol-suite, der giver to metoder til datatransport. TCP er en 
forbindelsesbaseret protokol, der sikrer, at alle data når frem intakt. UDP er en 
forbindelsesløs protokol, der udsender pakker uden nogen sikkerhed. UDP bruges typisk til 
streaming-medier, mens TCP bruges, når der kræves fejlfri levering.

Tri-streaming
En kodningsteknologi fra Bosch, der genererer to adskilte MPEG-4-videostreams og én 
MJPEG-stream på samme tid. Med denne avancerede streaming-funktion kan brugeren 
tilpasse kravene til livevisning og optagelse uafhængigt at hinanden, så de dækker behovene 
for specifikke steder og virksomheder.

U
Undernetmaske

En metode til at splitte et enkelt større netværk op i mange mindre netværk. Afhængig af 
netværksklassen (A, B eller C) reserveres et vist antal IP-adressebit til netværksadressen 
(undernet) og et vist antal til værtsadressen. For eksempel bruger klasse A-adresser 8 bit til 
undernetadressen og 24 bit til værtsdelen af adressen. Undernetmasker i klasse A betegnes 
255.0.0.0. Klasse B-adresser (16 bit til både undernet og værtsadresse) bruger 
undernetmasken 255.255.0.0. Klasse C-adresser (8 bit til undernetadressen og 24 bit til 
værtsadressen) bruger undernetmasken 255.255.255.0.

UTP (Unshielded Twisted Pair/Uskærmet parsnoet)
Som en variant til parsnoet kabel, er UTP-kabel ikke omgivet af nogen form for afskærmning. 
Ledningerne i et parsnoet kabel er snoet rundt om hinanden for at minimere interferens fra de 
øvrige parsnoninger i kablet. UTP er den primære ledningstype inden for telefoni, og den mest 
brugte type netværkskabel.
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V
Vagtrunde

Giver mulighed for afspilning af registrerede bevægelser med en samlet varighed af 15 
minutter. En runde består af en række styringskommandoer og kan afspilles efter behov. Alle 
oplysninger om kameraposition gemmes for at opnå maksimal fleksibilitet (f.eks. panorering, 
vipning og zoom).

Vipning
Lodret kamerabevægelse.

Virtuel maskering
En unik Bosch-teknologi, der giver mulighed for at oprette “usynlige” 
bevægelsesmaskeringsområder. Disse usynlige maskeringsområder svarer til 
identitetsmaskeringszonerne, men de kan kun ses af AutoDomes AutoTrack II og 
videobevægelsesdetekteringsalgoritmer. På denne måde kan AutoDome ignorere områder 
med bevægelse, der ikke ønskes registreret.

VMD (Video Motion Detection/Videobevægelsesdetektering)
En algoritme for bevægelsesdetektering, hvor kameraet sammenligner det aktuelle billede 
med et referencebillede og tæller, hvor mange pixel (se Pixel), der er ændret fra det ene 
billede til det andet. Der genereres en alarm, når antallet af ændrede pixel overstiger en 
brugerkonfigureret grænse.

X
XF-Dynamic. 

En meget præcis teknologi fra Bosch til behandling af 15-bit digitale signaler. Denne teknologi 

udvider DinionXF-kameraernes dynamiske rækkevidde, så alle detaljer i områder med såvel 
meget som lidt lys fanges samtidig, hvilket maksimerer informationen på billedet.

Z
Zoom

Ændrer den effektive brændvidde, så forskellige synsfelter kan fylde billedområdet. Zoom kan 
være optisk, hvor objektivet justeres, eller digital, hvor en del af den valgte visning forstørres 
elektronisk.
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7 Stikordsregister
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fiberoptik 53
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kabling
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L
låsetap 13
loftsmontering 39
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fastgøre kabinet 46
forberede

fast loft 42
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installere kameramodul 48
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stik til interfaceboks 45
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M
mastinstallation 6
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pendelarm væg, hjørne eller mast
dele 4

pendelarm, hjørne eller mast 3
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