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1 Veiligheid

1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies, volg ze op, en bewaar ze zodat u ze ook in de 
toekomst kunt raadplegen. Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de 
gebruiksaanwijzing in acht alvorens het apparaat te gebruiken.
1. Reinigen - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat 

reinigt. Volg alle voorschriften die bij het apparaat worden geleverd. Normaal gesproken 
volstaat reiniging met een droge doek. U kunt echter ook een vochtige pluisvrije doek of 
leren zeemlap gebruiken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten of spuitbussen.

2. Warmtebronnen - Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals 
radiatoren, verwarmingen, ovens of andere apparaten die warmte genereren (zoals 
versterkers).

3. Ventilatie - Eventuele openingen in het apparaat dienen voor ventilatie om oververhitting 
te voorkomen en een betrouwbare werking te garanderen. Sluit deze openingen niet af 
en houd ze vrij. Plaats dit apparaat niet in een behuizing tenzij er voldoende ventilatie 
aanwezig is of de voorschriften van de fabrikant zijn aangehouden.

4. Water - Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water, zoals bijvoorbeeld in de 
buurt van een badkuip, spoelbak, fonteintje, wasmand, in een vochtige of natte kelder, 
een zwembad, in een buiteninstallatie, of in elke omgeving die als vochtige locatie wordt 
beschouwd. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of 
elektrische schokken te vermijden.

5. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen door de 
openingen van het apparaat omdat ze in aanraking kunnen komen met onder spanning 
staande punten of kortsluiting kunnen veroorzaken. Dit kan brand of elektrische 
schokken tot gevolg hebben. Mors geen vloeistof op het apparaat. Plaats geen met 
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of bekers, op het apparaat.

6. Onweer - Als extra beveiliging tegen onweer of als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt, moet het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald en moeten alle overige 
kabels worden losgekoppeld. Zo voorkomt u bliksemschade en schade door 
stroomstoten.

7. Instelling van bedieningselementen - Stel alleen de bedieningselementen in die volgens 
de bedieningsvoorschriften mogen worden ingesteld. Bij onjuiste instelling van andere 
bedieningselementen kan het apparaat beschadigd raken. Het gebruik van 
bedieningselementen of instellingen, of het uitvoeren van handelingen, die niet in de 
voorschriften zijn beschreven, kan leiden tot schadelijke blootstelling aan straling.

8. Overbelasting - Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan brand of 
elektrische schokken veroorzaken.

9. Bescherming van netsnoer en stekker - Zorg ervoor dat bij de stopcontacten en het punt 
waar de kabel het apparaat verlaat niet op de stekker en het netsnoer kan worden 
gelopen en dat deze niet bekneld kan raken door voorwerpen die erop of ertegen worden 
geplaatst. Als het apparaat op 230 VAC, 50 Hz, werkt, moeten de ingaande en uitgaande 
netsnoeren voldoen aan de nieuwste versies van IEC-publicatie 227 of IEC-publicatie 245.

10. Spanning uitschakelen - Apparatuur met of zonder aan/uit-schakelaar staat onder 
spanning zolang de stekker is aangesloten op de wandcontactdoos. De apparatuur is 
uitsluitend in werking als de aan-uit-schakelaar in de stand AAN staat. Het netsnoer is de 
“hoofdschakelaar” om de spanning van alle apparatuur uit te schakelen.
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11. Voeding - Sluit het apparaat alleen aan op een lichtnet met de spanning die vermeld staat 
op het etiket van het apparaat. Voordat u verdergaat, dient u er zeker van te zijn dat de 
kabel die op het apparaat wordt aangesloten niet met een voedingsbron is verbonden.
– Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor apparaten met batterijen.
– Maak bij apparaten met externe voeding alleen gebruik van de aanbevolen of 

goedgekeurde voedingseenheden.
– Deze voedingsbron moet bij apparaten met een stroombegrenzer voldoen aan 

EN60950. Andere voedingseenheden kunnen de apparatuur schade toebrengen of 
brand of een elektrische schok veroorzaken.

– De spanning op de voedingsingang van de camera mag bij apparaten van 24 VAC niet 
meer afwijken dan ±10%, of hoger zijn dan 28 VAC. Als de gebruiker zelf voor de 
bekabeling zorgt, moet deze voldoen aan de ter plaatse geldende richtlijnen voor 
elektrische en elektronische apparatuur (voedingsniveau Class 2). Aard de voeding 
niet bij de aansluitklemmen van de voedingsbron of van het apparaat zelf.

– Neem als u niet zeker bent van het te gebruiken type stroomvoorziening contact op 
met uw dealer of plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

12. Onderhoud - Voer zelf geen onderhoud aan dit apparaat uit. Als u de behuizing van het 
apparaat opent, stelt u zich mogelijk bloot aan hoge spanning of andere gevaren. Laat 
onderhoud over aan professionele onderhoudsmonteurs.

13. Reparatie - Koppel het apparaat los van het lichtnet, en laat een reparatie uitvoeren door 
gekwalificeerd personeel als het apparaat beschadigd is geraakt, zoals in de volgende 
gevallen:
– het netsnoer of de stekker is beschadigd;
– het apparaat is blootgesteld aan vocht, water, en/of vochtig weer (regen, sneeuw, 

etc.);
– er is vloeistof gemorst in of op het apparaat;
– er is iets in het apparaat gevallen;
– het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
– het apparaat vertoont een duidelijk veranderde prestatie;
– het apparaat werkt niet normaal als de gebruiker de gebruiksaanwijzing correct 

opvolgt.
14. Onderdelen vervangen - Als vervangende onderdelen vereist zijn, dient de 

onderhoudstechnicus gebruik te maken van door de fabrikant aanbevolen onderdelen, of 
onderdelen die dezelfde eigenschappen hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Niet-
erkende onderdelen kunnen aanleiding geven tot brand, elektrische schokken of andere 
gevaren.

15. Veiligheidscontrole - Na een onderhoudsbeurt of een reparatie dienen 
veiligheidscontroles te worden uitgevoerd om na te gaan of het apparaat correct 
functioneert.

16. Installatie - Installeer dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding en in 
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen.

17. Toebehoren, wijzigingen of modificaties - Maak uitsluitend gebruik van toebehoren dat, 
en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Elke wijziging of aanpassing van 
de apparatuur die niet expliciet door Bosch is goedgekeurd, kan het recht op garantie 
laten vervallen of, in het geval van een autorisatieovereenkomst, het recht van de 
gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.



AutoDome modulair camerasysteem Veiligheid | nl 3

Bosch Security Systems B.V. Installatiehandleiding F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12

1.2 Veiligheidsmaatregelen

1.3 Belangrijke opmerkingen
Accessoires - Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of statief of onstabiele 
beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig lichamelijk letsel 
veroorzaken. Gebruik alleen wagentjes, staanders, beugels, houders of tafels die worden 
aanbevolen door de fabrikant. Als u een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door omkantelen te voorkomen. Door abrupt te 
stoppen, te hard te duwen of het over een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie 
wagentje/apparaat kantelen. Monteer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
Meerpolige voedingsschakelaar - Breng een meerpolige voedingsschakelaar met een 
contactscheiding van ten minste 3 mm in elke pool, aan in de elektrische installatie van het 
gebouw. Als de behuizing moet worden geopend voor onderhoud en/of andere 
werkzaamheden, gebruikt u deze meerpolige schakelaar als "hoofdschakelaar" om de 
spanning van het apparaat uit te schakelen.
Massa van de camera - Als u de camera in een mogelijk vochtige omgeving wilt monteren, 
dient u ervoor te zorgen dat het systeem is geaard via de aardaansluiting van de 
voedingsconnector (zie paragraaf: Externe voeding aansluiten).
Cameraobjectief - Een cameraobjectief dat in de buitenbehuizing is gemonteerd, moet 
voldoen aan en wordt getest overeenkomstig UL/IEC60950. Alle uitgangs- of signaalkabels van 
de camera moeten voldoen aan SELV of Limited Power Source. Om veiligheidsredenen 
worden aan camera/objectief omgevingseisen gesteld die liggen tussen -10 °C en 50 °C.
Camerasignaal - Bescherm de kabel met een primaire beveiliging als de afstand van het 
camerasignaal groter is dan 46 meter, overeenkomstig NEC800 (CEC Sectie 60).

!
WAARSCHUWING! Middelhoog risico:
Aanduiding voor een onveilige situatie. Deze kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel indien niet 
vermeden.

GEVAAR! Hoog risico:
Dit duidt een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan, bijvoorbeeld “Gevaarlijke spanning” binnen 
in het apparaat. Deze zal leiden tot een elektrische schok, ernstig of dodelijk letsel indien niet 
vermeden.

LET OP! Middelhoog risico:
Aanduiding voor een onveilige situatie. Deze kan leiden tot licht of matig letsel indien niet 
vermeden. Dit maakt de gebruiker attent op belangrijke instructies voor het apparaat.

!
LET OP! Laag risico: (Zonder waarschuwingssymbool)
Aanduiding voor een onveilige situatie. Deze kan leiden tot materiële schade of schade aan het 
apparaat indien niet vermeden.

i
AANWIJZING!
Dit symbool duidt informatie of gedragsregels aan die direct of indirect van belang zijn voor de 
veiligheid van personeel of de bescherming van materiële goederen.
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Coaxaarding:
– Aard het kabelsysteem als er op het apparaat een extern kabelsysteem wordt 

aangesloten.
– Materiaal voor gebruik buitenshuis mag alleen op de ingangen van het apparaat worden 

aangesloten nadat de aardingsstekker van dit apparaat op een geaarde uitgang is 
aangesloten of de aardklem correct op een aardingsbron is aangesloten.

– Verbreek de verbinding van de ingangsconnectoren van het apparaat met de apparatuur 
voor gebruik buitenshuis voordat u de aardingsstekker of de aardklem losmaakt.

– Tref bij elk apparaat voor gebruik buitenshuis dat op deze unit is aangesloten de juiste 
veiligheidsmaatregelen zoals het aarden.

VS Uitsluitend voor modellen in de VS - Sectie 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 
No.70, bevat informatie over het correct aarden van het montagestatief en het 
montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan een ontlader, de diameter van de 
aardgeleiders, de plaats van de ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor 
de aardelektrode.

Uw Bosch-product is ontworpen en gefabriceerd met materialen van hoge kwaliteit en 
componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit 
pictogram geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur die het einde van de 
levensduur heeft bereikt, apart dient te worden gehouden en gescheiden van huishoudelijk 
afval te worden afgevoerd. Er bestaan meestal gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte 
elektrotechnische en elektronische apparatuur. Lever deze apparatuur in bij een geschikt 
verzamelpunt voor recycling, overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG.
Milieuverklaring - Bosch is zeer milieubewust. Bij het ontwerpen van dit apparaat is zo veel 
mogelijk rekening gehouden met het milieu.
Apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit - Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor 
CMOS/MOS-FET om elektrostatische ontlading te vermijden.
OPMERKING: draag geaarde polsriemen en volg de juiste ESD-veiligheidsvoorschriften 
wanneer u in aanraking komt met de printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
Zekeringswaarde - Ter beveiliging van het apparaat moet de stroomkringbeveiliging zijn 
uitgevoerd met een zekeringswaarde van 16 A. Deze moet voldoen aan NEC 800 (CEC Section 
60).
Aarding en polarisatie - Het apparaat is mogelijk uitgerust met een gepolariseerde stekker 
(deze heeft twee stiften waarvan de ene breder is dan de andere). Deze veiligheidsfunctie 
zorgt ervoor dat de stekker slechts op één manier in het stopcontact kan worden gestopt. Als 
de stekker niet helemaal in het stopcontact gaat, neem dan contact op met een erkende 
elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. Probeer nooit de beveiliging op 
de gepolariseerde stekker te veranderen.
Het apparaat kan ook uitgerust zijn met een driepolige aardingsstekker (een stekker met een 
derde pen voor aarding). Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de stekker alleen in een 
geaard stopcontact kan worden gestopt. Als de stekker niet in het stopcontact gaat, neemt u 
contact op met een erkende elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. 
Probeer nooit de beveiliging op de aardingsstekker te veranderen.
Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron voordat u het apparaat verplaatst. 
Verplaats het apparaat voorzichtig. Hard duwen of schokken kan leiden tot schade aan het 
apparaat en de vaste schijven.

i
AANWIJZING!
Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik in openbare ruimtes.
  Volgens Amerikaans federaal recht is clandestiene opname van mondelinge communicatie 
streng verboden.
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Externe signalen - De apparatuur voor externe signalen, met name voor wat betreft de 
afstand tot elektriciteitskabels en bliksemafleiders, en de bescherming tegen transiënten, 
moeten voldoen aan NEC725 en NEC800  (CEC Rule 16-224 en CEC Section 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Voorzie de bekabeling van de elektrische installatie van 
het gebouw van een gemakkelijk toegankelijke verbrekingsinrichting.
Insteekbare apparatuur - Breng de stekkerbus in de buurt van de apparatuur aan, zodat deze 
goed toegankelijk is.
PoE - Gebruik de Power-over-Ethernet-aansluiting (PoE) niet wanneer de voeding al wordt 
geleverd via de voedingskabel.
Spanning uitschakelen - De apparaten worden van spanning voorzien zodra het netsnoer op 
de voedingsbron is aangesloten. Het netsnoer is de “hoofdschakelaar” voor alle apparatuur.
Elektriciteitskabels - Plaats de camera niet in de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels, 
stroomcircuits, elektrische verlichting of op plaatsen waar de camera hiermee in aanraking 
kan komen.
SELV
Alle in- en uitgangspoorten zijn SELV-circuits (Safety Extra Low Voltage). SELV-circuits mogen 
alleen worden aangesloten op andere SELV-circuits.
Omdat de ISDN-circuits werken met de spanning van een telefoonnetwerk, moet aansluiting 
van het SELV-circuit op TNV-circuits (Telephone Network Voltage-circuits) worden vermeden .
Videoverlies - Videoverlies is inherent aan digitale video-opnamen. Derhalve kan Bosch 
Security Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het 
ontbreken van video-informatie. Bosch Security Systems raadt de toepassing van meerdere, 
redundante opnamesystemen en een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge 
en digitale informatie aan, om zo het risico van het verlies van digitale informatie tot een 
minimum te beperken.

i
AANWIJZING!
 Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie 
veroorzaken en kan het eventueel nodig zijn om afdoende maatregelen te nemen.
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Disclaimer
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest 
op de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals beschreven in UL’s norm(en) voor de 
veiligheid van CCTV-apparatuur, UL 2044 (Safety for Closed Circuit Television Equipment). De 
UL-certificering heeft geen betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.
Disclaimer
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest 
op de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals door UL beschreven in Standard(s) for 
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. De UL-certificering heeft geen 
betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.

Copyright
Deze gebruikershandleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems, Inc. en is 
auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk 
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

i

AANWIJZING!
Deze gebruikershandleiding is met grote zorg samengesteld en de informatie hierin is grondig 
geverifieerd. De tekst was volledig en correct bij het ter perse gaan. Door de voortdurende 
ontwikkeling van de producten kan de inhoud van de gebruikersgids echter zonder 
kennisgeving veranderen.  Bosch Security Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken, onvolledigheden of afwijkingen tussen 
de gebruikersgids en het beschreven apparaat.
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1.4 Ondersteuning en klantenservice
Als deze apparatuur moet worden gerepareerd, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde 
servicecentrum van Bosch Security Systems voor toestemming tot retourzending en 
aanwijzingen voor het vervoer.
Servicecentra
VS
Telefoon: 800-366-2283 of 585-340-4162
Fax: 800-366-1329
E-mail: cctv.repair@us.bosch.com
Klantenservice
Telefoon: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Technische Ondersteuning
Telefoon: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 of 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Reparatiecentrum
Telefoon: 585-421-4220
Fax: 585-223-9180 of 717-735-6561
E-mail: security.repair@us.bosch.com
Canada
Telefoon: 514-738-2434 
Fax: 514-738-8480 
Europa, Midden-Oosten, en Azië/Oceanië
Telefoon: +44 (0) 1495 274558
Fax: +44 (0) 1495 274280
E-mail: rmahelpdesk@solectron.com
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Bosch Security 
Systems of bezoek onze website op www.boschsecurity.com 
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2 Installatie van de wand-, hoek- en mast-(paal-) 
montageplaat voor de boogarm

2.1 Uitpakken
Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en behandeld. Als een onderdeel 
transportschade blijkt te hebben opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de 
expediteur.
Controleer of alle onderdelen van de onderstaande Onderdelenlijst zijn meegeleverd. 
Ontbreken er onderdelen, neem dan contact op met de vertegenwoordiger of klantenservice 
van Bosch Security Systems. Zie paragraaf 1.5 voor contactgegevens van de afdeling 
Ondersteuning en klantenservice.
De originele doos is de veiligste verpakking om de unit te transporteren. Deze doos dient u te 
gebruiken als u de unit voor onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor eventueel later 
gebruik.

2.1.1 Onderdelenlijst
In de onderstaande tabel staan de onderdelen vermeld die bij de boogarmmontagepakketten 
voor wand-, hoek- of mastmontage zijn meegeleverd.

In de volgende afbeeldingen worden de onderdelen (sommige optioneel) voor wand-, hoek- of 
mastmontage van de boogarm weergegeven.

Montagesetopties Onderdeelnum
mers

Boogarm (separaat verpakt) F01U010586

Behuizing voor hangende montage (met geïnstalleerde COMMS- en CPU-
modules):
– Analoge VG4 AutoDome
– AutoDome met IP-functionaliteit

VG4-XXX-0 of -S
VG4-XXX-E

Optionele behuizingsmodules
– Omgevingsbeschermkap
– Overdrukbehuizing

VG4-MHSG-EX
VG4-MHSG-NX

Boogarm met een van de volgende voedingskasten:

– Voedingskast zonder transformator (24 VAC) VG4-A-PA0

– Voedingskast met 120 VAC-transformator
of met 230 VAC-transformator

VG4-A-PA1
VG4-A-PA2

– Voedingskast zonder transformator met glasvezelmodule (24 VAC) VG4-A-PA0F

– Voedingskast met 120 VAC-transformator en glasvezelmodule 
of met 230 VAC-transformator en glasvezelmodule

VG4-A-PA1F
VG4-A-PA2F

Afdekrand voedingskast F01U005225

Hoekmontageset

– Hoekmontageplaat VG4-A-9542

Mast-(paal-)montageset

– Mastmontageplaat VG4-A-9541

Koepel

– Transparante koepel met witte afdichtring, of
– Getinte koepel met witte afdichtring
– Optionele witte steunring voor koepel voor overdrukbehuizing

VG4-SBUB-CCL
VG4-SBUB-CTI
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Hoekplaat (optioneel)
 

Mastplaat (optioneel) Afdekrand Voeding

Boogarm

Behuizing voor hangende montage

Omgevingsbeschermkap (optioneel)

Overdrukbehuizing (optioneel)

Verwarmingsmodule (optioneel)

COMMS-module

CPU-module

Cameramodule

Dome-koepel

Steunring voor koepel voor overdrukbehuizing (optioneel)
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2.1.2 Omschrijving
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe een AutoDome-boogarm aan een wand, hoek of mast 
(paal) moet worden bevestigd. Eventuele wijzigingen in de installatieprocedures worden 
vermeld.
Raadpleeg hoofdstuk 3 voor montage aan een dak(rand) of buis, of hoofdstuk 4 voor inbouw 
in plafonds.

2.1.3 Benodigd gereedschap 
– Inbussleutel 5 mm (meegeleverd)
– Kleine, platte schroevendraaier - 2,5 mm
– Nr. 2 kruiskopschroevendraaier
– Dopsleutel en 9/16-inch dop
– Klembandgereedschap (Bosch artikelnummer TC9311PM3T) - bij montage aan een mast 

(paal)
– Opsteekbaar torxgereedschap (meegeleverd) of een T25 opsteekbare 

torxschroevendraaier (voor overdrukbehuizing)
– Torxschroevendraaier met meetklok (voor overdrukbehuizing) 

2.2 Controlelijst (vóór installatie)
1. Bepaal de locatie en de afstand voor de voedingskast op basis van de spanning het 

stroomverbruik.
U kunt ervoor kiezen de netvoeding via een tussengeplaatste VG4-voedingskast (VG4-
PSU1 of VG4-PSU2) te leiden, voordat de voeding wordt aangesloten op de voedingskast 
van de boogarm (VG4-PA0). Zie Paragraaf 5 Bekabelingvoorschriften, Pagina 79, voor 
informatie over bekabeling en afstanden.

2. Gebruik alleen UL-gecertificeerde, vloeistofdichte trekontlastingen voor doorvoeren naar 
de voedingskast om er zeker van te zijn dat er geen water in de kast kan binnendringen. 
Om aan de NEMA 4 -normen te voldoen moeten waterdichte doorvoeren en fittingen 
worden gebruikt.

3. Installeer alle voorbekabeling, onder andere voor: voeding, besturing, video-coax, 
alarmingangen en -uitgangen, relaisingangen en -uitgangen en glasvezelkabels. Zie 
Paragraaf 5 Bekabelingvoorschriften, Pagina 79, voor video- en 
besturingsprotocolmethodes.

4. Kies het juiste AutoDome-model (voor binnen of buiten) voor de omgeving waarin deze 
zal worden gebruikt.

!
WAARSCHUWING! Voedingskabels en in-/uitgangskabels moeten afzonderlijk in permanent 
geaarde metalen buizen worden aangelegd.

!

WAARSCHUWING! Breng de externe aansluitkabels aan in overeenstemming met NEC, ANSI/
NFPA70 (voor toepassing in de VS), Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 (voor 
toepassing in Canada) en in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen voor alle 
overige landen.
Stroomkringbeveiliging waarin een 20A, 2-polige gecertificeerde scheidingsschakelaar of op 
de stroomkring afgestemde zekeringen zijn vereist als deel van de gebouwinstallatie. Er moet 
een gemakkelijk toegankelijke 2-polige verbrekingsinrichting zijn geïntegreerd met een 
contactscheiding van minimaal 3 mm.
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5. Kies de juiste te gebruiken montageset, afhankelijk van de plaatsing van de AutoDome, 
hetzij wandmontage, hetzij hoekmontage, hetzij mast-(paal-)montage.

2.3 Montage van de voedingskast
Bepaal voordat u de voedingskast monteert of u deze via de gaten in de onderzijde of in de 
achterzijde van de kast wilt bekabelen. Bij bekabeling via de achterzijde dienen de twee (2) 
afdichtdoppen vóór de montage door de gaten in de onderzijde te worden aangebracht.

Afbeelding 2.1 Voeding bij wand-, mast- (paal-) en hoekmontage

1. Gebruik het in de verpakking meegeleverde sjabloon voor wandmontage om de positie 
van de vier bevestigingsgaten voor de voedingskast te bepalen. 

2. Boor vier (4) gaten voor de bevestigingsankers. Breng bij montage buitenshuis een 
weerbestendig afdichtmiddel aan op het montageoppervlak rond elk gat.

3. Breng de voedingskast aan op de afdekrand.
4. Bevestig de voedingskast aan het montageoppervlak.

– Bij wandmontage: gebruik vier (4) corrosiebestendige, roestvrijstalen schroefbouten 
(niet meegeleverd). Ga vervolgens verder met stap 5 hieronder.

– Bij hoekmontage: bevestig de hoekplaat aan de hoek van de muur met behulp van 
vier (4) schroefbouten (niet meegeleverd). Ga vervolgens verder met stap 5 
hieronder.

– Voor mast- of paalmontage: de metalen banden die voor mastmontage worden 
meegeleverd, zijn geschikt voor een paal met een diameter van 100–380 mm. Voor 
mast- of paalmontage dient u klembandgereedschap (apart leverbaar) te gebruiken. 
Volg de met het gereedschap meegeleverde instructies om de mastplaat stevig aan 
de paal te bevestigen. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger van 
Bosch voor het bestellen van klembandgereedschap artikelnummer TC9311PM3T.

!
LET OP! Kies een stevige bevestigingsplaats ter voorkoming van overmatig trillen van de 
AutoDome-camera.

i
AANWIJZING!Gebruik NPS-fittingen van 20 mm voor de gaten in de onderzijde en achterzijde 
van de kast. Gebruik NPS-fittingen van 15 mm voor de gaten in de zijkanten.

!
WAARSCHUWING! Schroefbouten met een diameter van 6,4 mm tot 8 mm met een 
uittrekkracht van 120 kg worden aanbevolen. Het bevestigingsmateriaal moet deze 
uittrekkracht kunnen weerstaan. Bijvoorbeeld minimaal 19 mm voor multiplex.
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5. Bevestig de voedingskast aan de hoekplaat of de mastplaat met behulp van de vier (4) 3/
8 x 1-3/4-inch-bouten en veerringen (meegeleverd).

6. Bevestig waterdichte NPS-pijpfittingen van 20 mm (niet meegeleverd) voor doorvoer van 
de kabels voor de voeding, video en de besturingsgegevens in de gaten in de onder- of 
achterzijde van de voedingskast.

2.4 Kabels leggen en connectoren aansluiten
Voedingskabels moeten naar de linker (voor)zijde van de voedingskast worden gevoerd via 
een afzonderlijke elektriciteitspijp. Alle video-, besturings-, voedings- en alarmkabels moeten 
via een tweede elektriciteitspijp naar de rechterzijde van de kast worden gevoerd. 
Wanneer u de voedingskabels via een tussengeplaatste voedingskast wilt aanleggen, 
raadpleeg dan Paragraaf 2.5 Voedingskabels doorvoeren via een tussengeplaatste voedingskast, 
Pagina 17.

Afbeelding 2.2 Voedingskast boogarm

!

WAARSCHUWING! Breng de externe aansluitkabels aan in overeenstemming met NEC, ANSI/
NFPA70 (voor toepassing in de VS), Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 (voor 
toepassing in Canada) en in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen voor alle 
overige landen.
Stroomkringbeveiliging waarin een 20A, 2-polige gecertificeerde scheidingsschakelaar of op 
de stroomkring afgestemde zekeringen zijn vereist als deel van de gebouwinstallatie. Er moet 
een gemakkelijk toegankelijke 2-polige verbrekingsinrichting zijn geïntegreerd met een 
contactscheiding van minimaal 3 mm.

GND  T XD    R XD       C+       C- 
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1. Voer alle video-, besturings- en alarmkabels door via de pijpfitting aan de rechterkant van 
de voedingskast. Zie Paragraaf 5 Bekabelingvoorschriften, Pagina 79, voor afstanden en 
specificaties voor coax-, UTP- en glasvezelkabels.

2. Voer de 115/230 VAC-netspanningskabels door via de pijpfitting aan de linkerzijde van de 
kast. De voedingskast met transformator is uitgevoerd met een schot dat het 
netspanningsgedeelte aan de linkerkant scheidt van het 24 VAC-laagspanningsgedeelte 
aan de rechterkant.

3. Knip de kabels zo af dat ze voldoende speling hebben tot de betreffende 
aansluitklemmen, maar niet zo lang dat ze bij het sluiten van de boogarm bekneld kunnen 
raken of het sluiten verhinderen. Zie afbeelding 1.2 hierboven voor de locaties van de 
connectoren.

4. Sluit de meegeleverde 3-polige voedingsstekker aan op de binnenkomende 
voedingskabels. Zie connector P101 in tabel 1.1 op pagina 8 voor kabelaansluitingen.

5. Sluit de meegeleverde 6-polige I/O-stekker voor besturingsgegevens aan op de 
binnenkomende besturingskabels. Zie P106-connector in tabel 1.1 op pagina 8 voor 
kabelaansluitingen. Deze stap is niet nodig bij glasvezeluitvoeringen, omdat de besturing 
via de glasvezelkabel plaatsvindt.

6. Sluit een BNC-connector aan op de binnenkomende videocoaxkabel. Bevestig een RJ45-
stekker aan de binnenkomende UTP-kabel bij gebruik van UTP voor video of wanneer een 
Ethernet-uitvoering wordt geïnstalleerd. Bevestig een ST-glasvezelstekker aan de 
glasvezelkabel bij installatie van een glasvezeluitvoering. Zie 
Paragraaf 5 Bekabelingvoorschriften, Pagina 79 voor de verschillende methoden voor 
videotransmissie, besturingsprotocollen en bekabelingsspecificaties.

i

AANWIJZING!Bij het "doorlussen" van een serie AutoDomes is een afsluitweerstand nodig in 
de laatste dome van de serie. De voedingskast van Bosch is uitgevoerd met een 
afsluitweerstand van 110 Ω, die zich tussen de BiPhase-aansluitingen C- en C+ (pin 1 en 2) van 
de besturingsconnector P106 bevindt. Verwijder de weerstand uit alle AutoDome-
voedingskasten behalve de laatste. Het maximumaantal AutoDomes dat kan worden 
doorgelust is vier (4). Wanneer het RS485-protocol wordt gebruikt voor de besturing, moet de 
afsluitweerstand worden verplaatst van de BiPhase-aansluitingen C+ en C- (pin 1 en 2) naar 
de aansluitingen RXD- en TXD+ (pin 4 en 5) van de besturingsconnector P106 van de laatste 
AutoDome-voedingskast.
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7. Bevestig de 4- en 6-polige alarmconnectoren met losse kabels aan de juiste ingaande 
alarmkabels, wanneer u alarmingangen en -uitgangen aansluit.

Afbeelding 2.3 Alarm- en relaisconnectoren

8. Bevestig de meegeleverde 7-pins relaisconnector aan de juiste binnenkomende kabels 
wanneer u bewaakte alarmen en relais aansluit. Zie afbeelding 1.3 hierboven voor de 
kabelaansluitingen. Zie hoofdstuk 5: Alarm- en relaisaansluitingen, voor meer informatie 
over het bekabelen van alarmen en relais.

1 4-pins connector 
Alarm Uit (P102)

2 6-pins connector Alarm In 
(P103)

3 7-pins relaisconnector 
(P104)

Pin Omschrijving Pin Omschrijving Pin Omschrijving
1 Alarmuitgang 1 1 Alarmingang 3 1 Maakcontact
2 Alarmuitgang 2 2 Alarmingang 4 2 COM
3 Alarmuitgang 3‡ 3 Alarmingang 5 3 Verbreekcontact
4 Alarmaarding 4 Alarmingang 6 4 Veiligheidsaarding

5 Alarmingang 7 5 Analoog alarm 1
6 Alarmaarding 6 Analoog alarm 2

7 Aarding
‡ De alarmuitgang 3 (op connector P102) is het speciale lagedrukalarm voor de AutoDome camera's 

van de VG4 100 serie.
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2.4.1 Voedingskastaansluitingen
De volgende afbeelding is een gedetailleerde illustratie van de voedingskast van de boogarm, 
waarin de specificaties van de zekeringen zijn vermeld. 

Afbeelding 2.4 Voedingskast boogarm

1 Aardingsschroef 7 Connector P101, voeding in
2 Kabelboom 8 Connector P106; besturing in/uit
3 In/uit; 15 mm NPS-fitting 9 Connector P105; besturing naar dome
4 Video 10 Voeding in; 20 mm NPS-fitting
5 24 VAC naar dome 11 Besturingsgegevens en video in/uit; 20 mm NPS-fitting
6 In/uit; 15 mm NPS-fitting

TRANSFORMER
   (115/230VAC
      MODELS)
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!
WAARSCHUWING! Zekeringen alleen te vervangen door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. Vervang zekeringen door hetzelfde type.

Zekeringspecificaties

Voltage XF101 Netspanning XF102 Camera XF103 Verwarming

24 V T 5,0 A T 2,0 A T 3,15 A

115 V T 1,6 A T 2,0 A T 3,15 A

230 V T 0,8 A T 2,0 A T 3,15 A



AutoDome modulair camerasysteem Installatie van de wand-, hoek- en mast-(paal-) montageplaat voor de boogarm | nl 17

Bosch Security Systems B.V. Installatiehandleiding F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12

De volgende tabel geeft een overzicht van de voedingskastconnectoren:

Tabel 2.1 Voedingskastaansluitingen

2.5 Voedingskabels doorvoeren via een tussengeplaatste 
voedingskast
U kunt de netvoedingskabels via een VG4-PSU1 (120 V adapter) of via een VG4-PSU2 (230 V 
adapter) voedingskast doorvoeren, voordat u de voeding op een VG4-PA0 (24 V, zonder 
adapter) voedingskast aansluit. De grootste moeilijkheid bij deze configuratie is dat de 5-pins 
connector van de voedingsuitgang van de VG4-PSU1 of VG4-PSU2 niet past op de 3-pins 
ingang van de VG4-PA0 Voedingskast. De onderstaande afbeelding geeft het volgende weer:
– een VG4-PSU1/VG4-PSU2 Voedingskast.
– De netvoeding aangesloten op de P101-connector en op de aardingsschroef.
– De 24 VAC uitgaande voedingskabel aangesloten op de P107-connectoren voor de 

voeding van de verwarming.

Nr. Connector Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6

Aarding Aardingsschroef

P101 115/230 VAC of 

24 VAC voeding in

Fase Niet 

aangeslot

en

Nul

P105 Besturing naar dome 

(kabelboom arm)

C-

(BiPhase)

C+

(BiPhase)

Veiligheid

saarding

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signaala

arde

P106 Besturing in/uit C-

(BiPhase)

C+

(BiPhase)

Veiligheid

saarding

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signaala

arde

P107 24 VAC-voeding

(kabelboom arm)

Dome

24 VAC

Dome

24 VAC

Veiligheid

saarding

Verwarming

(24 VAC)

Verwarming

(24 VAC)
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Afbeelding 2.5 VG4-PSU1/VG4-PSU2 Voedingskast

Raadpleeg voor het correct bekabelen van de binnenkomende hoogspanningskabels en 
uitgaande laagspanningskabels de volgende tabel: 

Tabel 2.2 VG4-PSU1/VG4-PSU2 Voedingskastaansluitingen

1. Voer de 115/230 VAC-netspanningskabels door via de pijpfitting aan de linkerzijde van de 
kast. De voedingskast met transformator is uitgevoerd met een schot dat het 
netspanningsgedeelte aan de linkerkant scheidt van het 24 VAC-laagspanningsgedeelte 
aan de rechterkant.

2. Knip de kabels voor hoog voltage, 115/230 VAC, en de aardingskabelsmet zo af dat ze 
voldoende speling hebben tot de betreffende aansluitklemmen, maar niet zo lang dat ze 
bij het sluiten van de afdekking bekneld kunnen raken of het sluiten verhinderen. 

1 120/230 VAC voedingsingang 5 Transformator
2 Aardingskabel 6 In/uit 15 mm NPS-kabelfitting
3 P101-connector 7 24 VAC voedingsuitgang naar VG4-PA0
4 P107-connector

Nr. Connector Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6
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3. Sluit de meegeleverde 3-polige voedingsstekker aan op de binnenkomende 
hoogspanningskabels in de kast. Zie connector P101 in Tabel 2.2 en de afbeelding 
hieronder voor een weergave van deze aansluitingen: 

Afbeelding 2.6 115/230 VAC binnenkomende voeding

4. Sluit de aardingskabel aan op de aardingsschroef.
5. Sluit drie kabels op connector P107 van de voedingsuitgang aan om de 24 VAC 

voedingskabel naar de VG4-PA0 Voedingskast te voeren.
a. Sluit de eerste kabel aan op pin 5 connector P107 HN (HN = Heather Neutral = 

verwarming nul).
b. Sluit de tweede kabel aan op connector P107 HL (HL = verwarmingssignaal).

c. Sluit de derde kabel aan op connector P107  (Earth Ground = veiligheidsaarding).
Zie ook connector P107 in *** 'VG4-PSU1/VG4-PSU2 Voedingskastaansluitingen' on 
page 18 *** en de afbeelding hieronder voor een weergave van de aansluitingen:

Afbeelding 2.7 Uitgaande 24 VAC-voeding

6. Voer de uitgaande 24 VAC-voedingskabels in de VG4-PA0 Voedingskast via de kabelfitting 
aan de linkerzijde van de kast.

7. Knip de 24 VAC-kabel en de aardingskabels zodanig af dat deze voldoende speling 
hebben tot de aansluitklemmen, maar zorg er tevens voor dat de kabels niet dusdanig 
lang zijn dat ze kunnen worden afgeklemd of het sluiten van de afdekplaat hinderen. 

P101
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!
WAARSCHUWING! Zorg dat u de uitgaande voedingskabels aansluit op de P107-connectoren 
van de verwarming (HN en HL). De zekering voor de verwarmingsvoeding (XF103) kan een 
hoger ampèrage aan, namelijk 3,15 A, dan de zekering voor de cameravoeding (XF102), die 
slechts 2,0 A aankan.
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8. Sluit de meegeleverde 3-pins voedingsstekker aan op de binnenkomende 24 VAC-
voedingskabels in de kast, zoals hieronder is afgebeeld. 

Afbeelding 2.8 VG4-PA0 Voedingskast

9. Volg de instructies in Paragraaf 2.6 Boogarm bevestigen aan de voedingskast, Pagina 21 
voor het vervolg van de installatie.

1 Binnenkomende 24 VAC-voedingskabels (van de VG4-PSU1/VG4-PSU2 Voedingskast)
2 Aardingskabel
3 P101-connector
4 Besturingsgegevens en kabels voor ingaande/uitgaande video
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2.6 Boogarm bevestigen aan de voedingskast
De onderste scharnierpen van de boogarm is voorzien van een scharnierpenblokkering om het 
scharnier open te houden tijdens het bevestigen van de arm aan de voedingskast. 
1. Druk de onderste scharnierpen samen door de hendel van de pen naar beneden te 

duwen en achter de scharnierpenblokkering te draaien.

Afbeelding 2.9 Boogarm uitlijnen op voedingskastscharnierpen

2. Open het bovenste scharnier door de hendel van de pen naar boven te duwen en vast te 
houden.

3. Open de bovenste en onderste scharnieren van de boogarm en lijn deze uit ten opzichte 
van de overeenkomende punten op de voedingskast, terwijl u de bovenste scharnierpen 
blijft vasthouden. Zie afbeelding 1.9 hierboven voor een grafische weergave.

4. Laat de bovenste scharnierpen los zodat deze in de bijbehorende scharnier op de 
voedingskast valt, zodra de scharnieren zijn uitgelijnd. Maak vervolgens de onderste 
scharnierpen los van de scharnierpenblokkering om de boogarm op de voedingskast te 
vergrendelen.

i
AANWIJZING!Beide scharnierpennen moeten volledig opengedrukt zijn om de scharnieren 
van de boogarm te openen (ontgrendelen) voordat u met de volgende stap verder gaat.

!
WAARSCHUWING! Wanneer de scharnierpennen van de boogarm niet volledig in de 
voedingskast vallen (blokkeren) kan dit ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben. Wees 
voorzichtig bij het losmaken van de boogarm.
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2.7 Breng aansluitingen tot stand in de voedingskast
Raadpleeg afbeelding 1.2 op pagina 5 voor het lokaliseren van de verschillende connectoren 
in de voedingskast en breng de hierna beschreven aansluitingen tot stand.

Afbeelding 2.10 Boogarmaansluitingen op voedingskast

1. Sluit de aardingskabel (item 1 in de bovenstaande afbeelding) aan op de aardingsschroef 
aan de linkerkant van de kast.

2. Sluit de eerder aangebrachte 6-pins I/O-stekker voor besturingsgegevens aan op de 
bijbehorende connector P106 in de voedingskast. Wanneer het hier een 
gasvezeluitvoering betreft, is deze stap niet nodig, aangezien alle besturingsgegevens via 
de glasvezelkabel worden verzonden.

3. Sluit de 6-pins stekker voor besturing naar dome van de boogarmconnectorkabelboom 
aan op de bijbehorende connector P105 in de voedingskast. (bij het glasvezelmodel 
aansluiten op de connector P106.)

Besturingsgegevens Coax-video 24 VAC-voeding UTP video/Ethernet

Alarmingangen Alarmuitgangen Relais Aardingsband

1 2 3 

!
WAARSCHUWING! Sluit de RJ45-connector niet aan, tenzij UTP-video of Ethernet wordt 
gebruikt.
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4. Sluit de 5-polige stekker 24 VAC naar dome van de boogarmconnectorkabelboom aan op 
de identiek gekleurde connector P107 aan de rechterkant van de kast.

5. Sluit de binnenkomende videocoaxkabel aan op de BNC-connector van de 
boogarmconnectorkabelboom en schuif de kunststof bescherming over de connector.

6. Voor het aansluiten van alarmingangen en relaisuitgangen dienen de connectoren voor de 
4-pins alarmuitgangen, de 6-pins alarmingangen en de 7-pins relaisconnectoren van de 
boogarmconnectorkabelboom te worden aangesloten op de eerder aangebrachte 
overeenkomende connectoren naar de binnenkomende alarmkabels.

7. Sluit de eerder aangebrachte 3-pins voedingsstekker aan op de bijbehorende connector 
P101 aan de linkerkant van de kast.

8. Sluit bij installatie van een glasvezelmodel de eerder aangebrachte ingaande ST-
glasvezelstekker aan op de bijpassende connector op de glasvezelmodule in de 
voedingskast. Sluit vervolgens de BNC-videostekker aan op de bijbehorende connector 
van de boogarmconnectorkabelboom. Zie hoofdstuk 4: Bekabelingvoorschriften voor 
glasvezelspecificaties.

Afbeelding 2.11 Optionele glasvezelmodule

1 Transformator 5 In/uit
2 BNC naar Dome 6 ST-aansluiting (glasvezel)
3 In/uit 7 Voeding in
4 Van kabelboom boogarm 8 Gegevens in/uit

(GND) 

 

GND TXD  RXD           C+     C- 

 

(F
U

SE
)

(F
U

SE
)

(F
U

SE
)

24V   NC     24V

  

H
TR

   
   

   
   

   
   

D
O

M
E



24 nl | Installatie van de wand-, hoek- en mast-(paal-) montageplaat voor de boogarm AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12 Installatiehandleiding Bosch Security Systems B.V.

9. Sluit bij gebruik van UTP voor video of Ethernet de eerder aangebrachte RJ45-
videoconnector aan op de bijbehorende connector van de boogarmconnectorkabelboom. 
Zie hoofdstuk 4: Bekabelingvoorschriften voor aansluitingen en specificaties.

10. Bevestig de aardingsband van de boogarm aan de voedingskast. Zie Afbeelding 2.10, 
Pagina 22.

11. Verdraai na het aansluiten van de kabelboomverbindingen op de voedingskast de 
boogarm om de voedingskast te sluiten en af te dichten en draai de twee 
bevestigingsschroeven vast met 10-12 N-m.

2.8 Hangende gedeelte samenbouwen in verpakkingsdoos
Het hangende gedeelte van de AutoDome moet eerst worden samengebouwd voordat deze 
mag worden bevestigd aan de boogarm. De hangende gedeelte omvat een behuizing, een 
cameramodule en een koepel.
LET OP: De doos voor de behuizing voor het hangende gedeelte is ontworpen om de 
behuizing op zijn plaats te houden tijdens het samenbouwen.
1. Open de bovenzijde van de doos waarin het hangende gedeelte van de behuizing is 

verplakt en verwijder de twee kartonnen inzetstukken. 
2. Verwijder de plastic zak van de behuizing van het hangende gedeelte en plaats de 

behuizing terug in de verpakkingsdoos.
3. Haal de cameramodule uit de verpakking en verwijder de beschermende plastic zak.
4. Lijn het gele vergrendelingsnokje op de chassismodule van de cameramodule uit op het 

gele label op de CPU-kaart en plaats de camera voorzichtig op zijn connector.

Afbeelding 2.12 Uitlijnen en bevestigen van de cameramodule

i
AANWIJZING!Nadat alle bekabeling is voltooid, sluit u de afdekrand en draait u de twee 
bevestigingsschroeven vast op de afdekrand met 10-12 N-m om zeker te zijn dat de 
voedingskast waterdicht is.
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5. Draai de gele vergrendelingsnok van de cameramodule rechtsom (ongeveer 60 graden) 
totdat de cameramodule op zijn plaats vergrendelt. 
LET OP: Na het aanbrengen in de behuizing moet de cameramodule vrij kunnen draaien.

6. Wanneer u een VG4 Overdrukbehuizing installeert, ga dan verder met Paragraaf 3.11 De 
overdrukbehuizing installeren, Pagina 58. Bij een latere stap kunt u de koepel aan de 
behuizing bevestigen. 
Als u een normale VG4 dome installeert, ga dan verder met stap 7.

7. Haal de koepel uit de verpakking en verwijder de beschermende plastic zak.
8. Plaats de koepel over de cameramodule en draai hem rechtsom (ongeveer 1/8 slag) 

totdat hij op zijn plaats vergrendelt. Bij het vergrendelen is een klik hoorbaar.

Afbeelding 2.13 Koepel bevestigen



26 nl | Installatie van de wand-, hoek- en mast-(paal-) montageplaat voor de boogarm AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12 Installatiehandleiding Bosch Security Systems B.V.

2.9 Het hangende gedeelte aan de arm bevestigen en vastzetten

1. Kantel de onderkant van de dome naar de voet van de boogarm en plaats de 
bevestigingshaak aan de bovenkant van de dome-behuizing over de verzonken 
scharnierpen van de arm.

Afbeelding 2.14 Bevestiging van de AutoDome aan de boogarm

2. Laat de dome-behuizing iets zakken zodat de haak van de dome-behuizing kan ingrijpen 
op de scharnierpen van de boogarm, waardoor de dome rond de pen kan draaien.

3. Draai de dome-behuizing omlaag tot een verticale stand en duw deze voorzichtig omhoog 
zodat de connector op de bovenkant van de dome-behuizing vastklikt.

i
AANWIJZING!Controleer vóór het aanbrengen van het hangende gedeelte van de AutoDome 
de dome- en armconnectoren visueel op geblokkeerde pingaten of verbogen pinnen.

1 Omhoog kantelen.
2 Inhaken en laten zakken.
2a Verzonken scharnierpen
2b Dome-connector
3 Omlaagdraaiem om de dome-connector vast te zetten.
4 Draai de twee bevestigingsschroeven vast tot minimaal 10-12 Nm.

a

b

!
LET OP! Stop onmiddellijk en begin opnieuw wanneer u enige weerstand voelt bij het draaien 
van de dome-behuizing of bij het vastklikken van de connector.
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4. Houd de behuizing van het hangende gedeelte in positie terwijl u de twee 5-mm 
inbusbouten aan de bovenkant van de behuizing vastdraait met 10-12 Nm.

De koepel van het hangende gedeelte verwijderen
Ga als volgt te werk bij het verwijderen van de koepel voor het plegen van onderhoud aan het 
hangende gedeelte van de AutoDome:
1. Oefen met beide handen een linksom draaiende kracht uit (gezien van onderaf naar de 

dome) op de koepel om de koepelvergrendeling in te stellen. 
2. Steek een kleine (2 mm) platte schroevendraaier in de koepelontgrendelingsopening in 

de sierring van de koepel om deze te ontgrendelen en verwijder vervolgens de 
schroevendraaier. Zie onderstaande afbeelding.

3. Draai de koepel ongeveer 20 graden linksom totdat de koepel vrijkomt van de behuizing 
voor hangende montage. 

Afbeelding 2.15 Koepelontgrendelingsopening

2.10 De overdrukbehuizing installeren
De VG4 overdrukbehuizing biedt een maximale beveiliging voor CCTV-camera’s en 
objectieven. De vulling van droog stikstofgas in de behuizing elimineert de gevolgen van vocht, 
stof, insecten en corrosieve dampen. 
Dit gedeelte bevat informatie en instructies voor het aansluiten van het hangende gedeelte op 
de arm, het kalibreren van de druksensor en de dome onder druk zetten met droog 
stikstofgas. 
LET OP: Wanneer u een normale VG4 AutoDome (d.w.z. een dome zonder overdruk) 
installeert, kunt u de rest van dit hoofdstuk overslaan. 

!
LET OP! U moet de beide inbusbouten aanhalen tot minimaal 10-12 Nm voor een goede 
aansluiting van de arm op de behuizing.
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2.10.1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen voor de installatie
– Gebruik bij werkzaamheden aan het apparaat altijd een veiligheidsbril.
– Gebruik nooit een niet-geregelde gastoevoer om de behuizing onder druk te brengen. De 

afsluiter moet worden afgesteld op een toevoer van maximaal 86,18 kPa.
– GEBRUIK VOOR HET ONDER DRUK BRENGEN UITSLUITEND DROOG STIKSTOFGAS!

2.10.2 VG4 overdrukbehuizing
De VG4 overdrukbehuizing verschilt van de normale VG4 behuizing wegens de voorziening van 
een terugslagventiel aan de achterzijde van de behuizing en een ontluchtingsventiel op de kap 
van de behuizing.

Afbeelding 2.16 VG4 overdrukbehuizing

2.10.3 Benodigde uitrusting
Om de behuizing onder druk te brengen, hebt u het volgende nodig:
– Een tank met droog stikstofgas

Stikstofgas is overal verkrijgbaar; in de regionale bedrijvengids vindt u zeker een 
leverancier van medische of industriële gassen. Als u de gastank op meerdere plaatsen 
wilt gebruiken, raden wij een tank met een inhoud van 1 kubieke meter aan. Dit is 
voldoende voor het vullen van 30 afzonderlijke behuizingen. Tanks met droog stikstofgas 
kunnen een aantal jaren worden bewaard.

!
LET OP! Controleer de unit en de draagstructuur regelmatig. Als de dome 
slijtageverschijnselen zoals drukscheurtjes vertoont, moet deze onmiddellijk worden 
vervangen.

1 Terugslagventiel
2 Ontluchtingsventiel

!
LET OP! Behandel gascilinders voorzichtig. Hoewel stikstof een neutraal gas is, de gastank 
staat onder hoge druk. Een gastank waarvan de kraan of het reduceerventiel beschadigd is, 
kan gevaar opleveren.
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– Een reduceerventiel op de tank
Een reduceerventiel voor de tank is vereist, ook al is de tank voorzien van een 580 
standaardfitting. De volgende reduceerventielen komen voor de tank in aanmerking: 
Harris nr. 9296-15-580 of nr. 425-15-580. Voor informatie over lokale leveranciers kunt u 
contact opnemen met Harris, tel. nr 800-241-0804.

– Een slang met een opsteekkoppeling om het reduceerventiel met het inlaatventiel van 
de behuizing te verbinden.
Het terugslagventiel, ook bekend als ‘Schraeder-’ of ‘dill-’ ventiel, lijkt sterk op de 
ventielen van auto- en fietsbanden. Om het reduceerventiel met het terugslagventiel op 
de behuizing te verbinden hebt u een slang nodig met een 1/4-inch wartel aan de ene 
zijde en een opsteekkoppeling aan de andere zijde. De wartel wordt op het 
reduceerventiel aangesloten en de opsteekkoppeling op het terugslagventiel. Dit type 
slangen is mogelijk verkrijgbaar bij lokale leveranciers van auto-onderdelen.

– Een T25 opsteekbare torxschroevendraaier
Dit gereedschap is nodig om de acht (8) kruiskopschroeven vast te draaien, waarmee de 
koepel aan de behuizing wordt bevestigd. Een kleine opsteekbare torxschroevendraaier 
wordt met de VG4 overdrukbehuizing meegeleverd, maar u kunt naar eigen voorkeur ook 
een langere schroevendraaier hiervoor gebruiken.
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2.10.4 Behuizing aansluiten op de arm

1. Kantel de onderkant van de dome naar de voet van de boogarm en plaats de 
bevestigingshaak aan de bovenkant van de dome-behuizing over de verzonken 
scharnierpen van de arm.

Afbeelding 2.17 Bevestig de AutoDome aan de boogarm

2. Laat de dome-behuizing iets zakken zodat de haak van de dome-behuizing kan ingrijpen 
op de scharnierpen van de boogarm, waardoor de dome rond de pen kan draaien.

3. Draai de dome-behuizing omlaag tot een verticale stand en duw deze voorzichtig omhoog 
zodat de connector op de bovenkant van de dome-behuizing vastklikt.

4. Houd de behuizing op zijn plaats terwijl u de twee 5-mm inbusbouten aan de bovenkant 
van de behuizing vastdraait met 10-12 Nm.

i
AANWIJZING!Controleer vóór het aanbrengen van het hangende gedeelte van de AutoDome 
de dome- en armconnectoren visueel op geblokkeerde pingaten of verbogen pinnen.

1 Omhoog kantelen
2 Inhaken en laten zakken
3 Verzonken scharnierpen
4 Dome-connector

!
LET OP! Stop onmiddellijk en begin opnieuw wanneer u enige weerstand voelt bij het draaien 
van de dome-behuizing of bij het vastklikken van de connector.
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Afbeelding 2.18 Behuizing voor hangende montage vastzetten

2.10.5 De druksensor kalibreren
De VG4 overdrukbehuizing heeft een intern sensoralarm dat wordt ingeschakeld bij lage druk 
en moet worden gekalibreerd met de plaatselijke luchtdruk. De voeding voor de verwarming/
ventilator/druksensor moet zijn aangesloten om de kalibratie te kunnen uitvoeren.
U moet de kalibratieprocedure binnen vier minuten uitvoeren na het inschakelen van de VG4-
unit. Anders worden de kalibratiegegevens niet opgeslagen door de sensor. Als u de kalibratie 
niet in deze periode kon uitvoeren, schakel dan de unit uit en herhaal bovenstaande 
procedure.
Als de sensor is gekalibreerd, hoeven er geen verdere aanpassingen plaats te vinden. U kunt 
echter de unit steeds opnieuw kalibreren zodra de voeding van de VG4 unit is uitgeschakeld.
De procedure is als volgt:
1. Schakel de voeding van de VG4 unit in. De groene LED links van de cameramodule gaat 

aan en brandt constant zonder knipperen.
2. Na ongeveer 30 seconden begint de LED te knipperen wat betekent dat de VG4 unit 

gereed is voor kalibratie.
3. Neem een dunne schroevendraaier en houd daarmee de rode kalibratieknop tegenover 

de LED ingedrukt.
Nadat de sensor is gekalibreerd en de gegevens permanent zijn opgeslagen, wordt de 
LED uitgeschakeld en kunt u de kalibratieknop loslaten.

1 Omlaag bewegen zodat de dome-connector vastklikt.
2 Draai de twee bevestigingsschroeven vast met minimaal 10-12 Nm.

!
LET OP! U moet de beide inbusbouten aanhalen tot minimaal 10-12 Nm voor een goede 
aansluiting van de arm op de behuizing.
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Afbeelding 2.19 Positie van de kalibratieknop

4. Schakel de voeding van de VG4 unit uit.

2.10.6 Bevestig de koepel aan de behuizing
1. Haal de koepel uit de verpakking en daarna uit de beschermende plastic zak.
2. Verwijder de vier treklipjes van de witte afdichtrand rondom de koepel. Trek daarna de 

afdichtrand naar de koepelopening om hem te verwijderen.

Afbeelding 2.20 Koepel met afdichtrand

3. Verwijder de afdichtrand. Deze is niet nodig voor de installatie van de overdrukbehuizing.
4. Reinig de binnenzijde van de koepel. Raadpleeg Paragraaf 7 Koepel - omgang en reiniging, 

Pagina 91 voor reinigingsinstructies en voor aanbevolen producten.
5. Reinig de groef in de rubberen koepelpakking met lucht onder hoge druk om vuilresten te 

verwijderen. Reinig de groef daarna met alcohol om olie en vet te verwijderen.
6. Breng de afdichtingsrand van de domekoepel aan in de groef van de rubberen 

koepelpakking.
7. Plaats de steunring voor de koepel over de koepel en lijn de acht (8) kruiskopschroeven 

uit met de tussengevoegde schroefdraad op de kunststof pakkingring.

1 Kalibratieknop
2 Terugslagventiel
3 LED
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Afbeelding 2.21

8. Draai de kruiskopschroeven in een diametraal tegenovergesteld patroon losjes aan met 
de T25 opsteekbare torxschroevendraaier totdat de opening tussen de koepelsteunring 
en de behuizing is gesloten.
Begin met schroef 1 en draai daarna schroef 2 aan. Hierna draait u schroef 3 en 
vervolgens schroef 4 aan. Ga door met het aandraaien van de schroeven volgens dit 
patroon.

LET OP: Let erop dat de schroeven niet te strak worden vastgedraaid.

Afbeelding 2.22 Bevestigingsvolgorde van schroeven voor koepelsteunring 
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9. Haal de schroeven opnieuw in hetzelfde diametraal tegenovergestelde patroon aan met 
0,90 Nm. Gebruik een torxschroevendraaier met meetklok om de draaikracht te 
controleren.

10. Draai hierna in een tweede ronde volgens hetzelfde diametraal tegenovergestelde 
patroon de schroeven aan, nu totdat een draaikracht van 1,58 Nm is bereikt.

11. Ga door met het aandraaien van de schroeven volgens dit diametraal tegenovergestelde 
patroon tot een draaikracht van 2,26 Nm is bereikt.

12. Draai tot slot de schroeven volgens het diametraal tegenovergestelde 
bevestigingspatroon vast tot de eindkracht van 2,71 Nm.

13. Voer voor elke schroef een eindcontrole uit volgens het diametraal tegenovergestelde 
bevestigingspatroon. Draai elke schroef aan die nog niet de eindkracht van 2,71 Nm 
heeft.

2.10.7 De behuizing onder druk brengen
De VG4 overdrukbehuizing kan een interne druk handhaven van max. 75,84 kPa ± 5%. Bij een 
druk groter dan 75,84 kPa breekt het ontluchtingsventiel, waarna de druk tussen de 65,50 en 
68,95 kPa blijft. 
Volg de stappen hieronder om de behuizing onder druk te brengen:
1. Stel de meter op het reduceerventiel in op 86,18 kPa.
2. Plaats de opsteekkoppeling op het terugslagventiel zoals bij een fiets- of autoband, druk 

hem omlaag en begin met het vullen van de behuizing. De dome moet binnen tien 
seconden de maximumdruk bereiken. 
Een eventuele luchtovermaat moet kunnen ontsnappen uit het ontluchtingsventiel nadat 
de max. interne druk van 75,84 kPa is bereikt.

3. Verwijder de opsteekkoppeling van het terugslagventiel.
4. Plaats de drukmeter op het terugslagventiel. Zorg ervoor dat de druk in de behuizing 

tussen de 62,05 kPa en 79,98 kPa ligt.
5. Nadat u de druk hebt gecontroleerd, sluit u de opsteekkoppeling weer aan en blaast u de 

behuizing 5 minuten door.

2.10.8 De VG4 overdrukbehuizing onderhouden.
Ga als volgt te werk bij het verwijderen van de koepel voor het plegen van onderhoud aan het 
hangende gedeelte van de AutoDome:
1. Verwijder de stikstof uit de overdrukbehuizing en koepel.
2. Draai de 8 kruiskopschroeven los, maar verwijder ze niet. Neem hiervoor de opsteekbare 

torxschroevendraaier T25, die u ook voor de koepelsteunring hebt gebruikt.
3. Ondersteun de koepel met uw hand zodat deze niet kan vallen wanneer u de 

kruiskopschroeven er volgens een afwisselend patroon geheel uit verwijderd.
4. Verwijder de koepel en de koepelsteunring.
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3 Installeren van dakrand- en buissteunen

3.1 Uitpakken
Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en behandeld. Als een onderdeel 
transportschade blijkt te hebben opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de 
expediteur.
Controleer of alle onderdelen van de onderstaande Onderdelenlijst zijn meegeleverd. 
Ontbreken er onderdelen, neem dan contact op met de vertegenwoordiger of de 
klantenservice van Bosch Security Systems. Zie paragraaf 1.5 voor contactgegevens van de 
afdeling Ondersteuning en klantenservice.
De originele doos is de veiligste verpakking om de unit te transporteren. Deze doos dient u te 
gebruiken als u de unit voor onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor eventueel later 
gebruik.

3.1.1 Onderdelenlijst
In de onderstaande tabel staan de onderdelen vermeld die bij de dakmontagepakketten zijn 
meegeleverd.

Montagesetopties Onderdeelnum
mers

Dak(rand)arm met een van de volgende voedingskasten: VG4-A-9230

– Voedingskast met 120 VAC-transformator
of met 230 VAC-transformator

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

– Voedingskast met glasvezelmodule en een 120 VAC-transformator of 
een 230 VAC-transformator

VG4-A-PSU1F
VG4-A-PSU2F

– Voedingskast zonder transformator (24 VAC) met glasvezelmodule VG4-A-PSU0F

Optionele adapter voor platdakmontage voor VG4-A-9230 steun (niet 
meegeleverd)

LTC 9230/01

Buismontage met een van de volgende voedingskasten: VG4-A-9543

– Voedingskast met 120 VAC-transformator
of met 230 VAC-transformator

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

– Voedingskast met glasvezelmodule en een 120 VAC-transformator of 
een 230 VAC-transformator

VG4-A-PSU1F
VG4-A-PSU2F

– Voedingskast zonder transformator (24 VAC) met glasvezelmodule VG4-A-PSU0F

Koepel

– Transparante koepel met witte afdichtrand, of
– Getinte koepel met witte afdichtrand
– Optionele witte steunring voor koepel voor overdrukbehuizing

VG4-SBUB-CCL
VG4-SBUB-CTI
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Onderdelen van dakrand- en buissteun

Afdekrand Voeding Voedingskap

Dakrandmontage

Buismontageset

Interfacemodule

Omgevingsbeschermkap (optioneel)

Overdrukbehuizing (optioneel)

Behuizing voor hangmontage

COMMS-module

Thermische module (optioneel)

CPU-module

Cameramodule

Dome-koepel

Steunring voor koepel voor overdrukbehuizing (optioneel)
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3.1.2 Beschrijving
Hoofdstuk 3 beschrijft hoe een VG4 AutoDome op een dakrand- en buissteun moet worden 
geïnstalleerd. Alle installatieverschillen tussen deze twee montagesystemen worden vermeld. 
Raadpleeg hoofdstuk 2 wanneer u een boogarm op een wand, hoek, mast (of paal) aanbrengt 
of raadpleeg hoofdstuk 4 als u een AutoDome aan een plafond monteert.
De VG4-A-9230 -serie bestaat uit stationaire montagesteunen bedoeld voor verticale 
dakranden. Ze zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium met een roestbestendige afwerking en 
worden gebruikt voor alle Bosch-AutoDome modulaire camerasystemen met een maximale 
nominale belasting van 29 kg. Deze montagehulpstukken kunnen aan de binnen- of buitenkant 
van de dakrand worden bevestigd en zijn draaibaar zodat de AutoDome gemakkelijk kan 
worden gepositioneerd en onderhouden.

3.1.3 Benodigd gereedschap 
– 5 mm inbussleutel (meegeleverd)
– Kleine, platte schroevendraaiers van 2,5 mm - 3,1 mm
– Middelgrote, platte schroevendraaier
– Nr. Philips-schroevendraaiers nr. 1 en 2
– Dopsleutel en 9/16-inch. dop
– Pijpsleutel
– Cilindrische connector (bij installatie van een glasvezelmodel)
– Opsteekbaar torxgereedschap (meegeleverd) of een T25 opsteekbare 

torxschroevendraaier (voor de overdrukbehuizing)
– Torxschroevendraaier met meetklok (voor de overdrukbehuizing) 

3.2 Controlelijst (vóór installatie)
1. Bepaal de locatie en de afstand voor de voedingskast op basis van de spanning en het 

stroomverbruik Zie *** 'Bekabelingvoorschriften' on page 79 *** voor informatie over 
bekabeling en afstanden.

2. Gebruik alleen UL-gecertificeerde, vloeistofdichte trekontlastingen voor doorvoeren naar 
de voedingskast om er zeker van te zijn dat er geen water in de kast kan binnendringen. 
Om aan de NEMA 4 -normen te voldoen moeten waterdichte doorvoeren en fittingen 
worden gebruikt.

3. Installeer alle voorbekabeling, onder andere voor: voeding, besturing, video-coax, 
alarmingangen en -uitgangen, relaisingangen en -uitgangen en glasvezelkabels. Zie 
hoofdstuk 4: Bekabelingvoorschriften voor video- en besturingsprotocolmethodes.

i
AANWIJZING!Voedingskabels en in-/uitgangskabels moeten in afzonderlijke permanent 
geaarde metalen buizen worden aangelegd.

!

WAARSCHUWING! Breng de externe aansluitkabels aan in overeenstemming met NEC, ANSI/
NFPA70 (voor toepassing in de VS), Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 (voor 
toepassing in Canada) en in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen voor alle 
overige landen.
Stroomkringbeveiliging waarin een 20 A, 2-polige gecertificeerde scheidingsschakelaar of op 
de stroomkring afgestemde zekeringen zijn vereist als deel van de gebouwinstallatie. Er moet 
een gemakkelijk toegankelijke 2-polige verbrekingsinrichting zijn geïntegreerd met een 
contactscheiding van minimaal 3 mm.
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4. Kies het juiste VG4 AutoDome model (voor binnen of buiten) voor de omgeving waarin 
deze zal worden gebruikt.

5. Kies de juiste te gebruiken montageset voor dak(rand)montage of buismontage, 
afhankelijk van de plaats van de AutoDome.

3.3 Montage van voedingskast
Bepaal voordat u de voedingskast monteert of u deze wilt bekabelen via de gaten in de 
onderzijde of in de achterzijde van de kast. Bij bekabeling via de achterzijde dienen de twee 
(2) afdichtdoppen vóór de montage in de gaten aan de onderzijde te worden aangebracht.

Afbeelding 3.1 Voeding voor wandmontage

1. Gebruik het in de verpakking meegeleverde sjabloon voor wandmontage om de positie 
van de vier (4) bevestigingsgaten voor de voedingskast te bepalen. 

2. Boor vier (4) gaten voor de bevestigingsankers. Breng bij montage buitenshuis een 
weerbestendig afdichtmiddel aan op het montageoppervlak rond elk gat.

3. Breng de voedingskast aan op de afdekrand.
4. Bevestig de voedingskast aan de wand met vier (4) corrosiebestendige, roestvrijstalen 

schroefbouten (niet meegeleverd).

5. Bevestig de  waterdichte pijpfittingen van 20 mm (niet meegeleverd) voor doorvoer van 
de kabels voor de voeding, video en de besturingsgegevens in de gaten van de 
voedingskast.

!
LET OP! Kies een stevige bevestigingsplaats uit ter voorkoming van overmatig trillen van de 
AutoDome-camera.

i
AANWIJZING!Gebruik NPS-fittingen van 20 mm voor de gaten in de onderzijde en achterzijde 
van de kast. Gebruik NPS-fittingen van 15 mm voor de gaten in de zijkanten. Zie 
Paragraaf 3.1.1 Onderdelenlijst, Pagina 35 voor een grafische weegave.

i
AANWIJZING!Schroefbouten met een diameter van 6,4 mm tot 8 mm met een uittrekkracht 
van 120 kg worden aanbevolen.
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3.3.1 Afdekrand bevestigen 
1. Druk de onderste scharnierpen samen door eerst de hendel van de pen naar beneden te 

duwen en deze daarna achter de scharnierpenblokkering te draaien. De afdekrand van de 
voedingskast is voorzien van een scharnierpenblokkering om de onderste scharnier open 
te houden bij het bevestigen van de rand.

Afbeelding 3.2 Lijn de scharnier van de afdekrand uit met voedingskast

2. Open het bovenste scharnier door de hendel van de pen naar boven te duwen en open te 
houden.
LET OP: Beide scharnierpennen moeten volledig opengedrukt zijn om de scharnieren met 
gat van de afdekrand te openen (ontgrendelen) voordat u met de volgende stap 
verdergaat.

3. Terwijl u de pen het bovenste scharnier openhoudt, plaatst u de afdekrand op de 
voedingskast en lijnt u de scharnieren uit. 

4. Wanneer de scharnieren zijn uitgelijnd, laat u de bovenste scharnierpen los zodat deze in 
de bijbehorende scharnier op de voedingskast valt. Maak daarna de onderste 
scharnierpen los van de scharnierpenblokkering om de bevestiging van de afdekrand op 
de voedingskast te voltooien.

1 Voedingskast 5 Scharnierborgpen open
2 Afdekrand 6 Geopende stand
3 Uitlijnen bovenkant scharnier 7 Scharnierpenblokkering
4 Uitlijnen onderkant scharnier
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i
AANWIJZING!Nadat alle bekabeling is voltooid, sluit u de afdekrand en draait u de twee 
bevestigingsschroeven vast op de afdekrand met een kracht van 10-12 Nm om zeker te zijn dat 
de voedingskast waterdicht is.
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3.4 Kabels leggen en connectoren aansluiten
Voedingskabels moeten naar de linker (voor)zijde van de voedingskast worden gevoerd via 
een afzonderlijke elektriciteitspijp. Alle video-, besturings-, voedings- en alarmkabels moeten 
via een tweede elektriciteitspijp naar de rechterzijde van de kast worden gevoerd. Zie 
hoofdstuk 4: Bekabelingvoorschriften voor de verschillende methoden van video- en 
gegevensoverdracht en bedradingsspecificaties.

Er zijn twee methoden mogelijk voor het doorvoeren van de video-, besturings- en 
alarmkabels:
– De eerste is de video-, besturings- en alarmkabels doorvoeren door de circuitfitting op de 

rechter (voor-)zijde van de voedingskast en naar buiten te leiden naar de AutoDome 
interfaceplaat. 

Afbeelding 3.3 VG4-A-PSU1- of VG4-A-PSU2 Voedingskast

!

WAARSCHUWING! Breng de externe aansluitkabels aan in overeenstemming met NEC, ANSI/
NFPA70 (voor toepassing in de VS), Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 (voor 
toepassing in Canada) en in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen voor alle 
overige landen.
Stroomkringbeveiliging waarin een 20A,  2-polige gecertificeerde scheidingsschakelaar of op 
de stroomkring afgestemde zekeringen zijn vereist als deel van de gebouwinstallatie. Er moet 
een gemakkelijk toegankelijke 2-polige verbrekingsinrichting zijn geïntegreerd met een 
contactscheiding van minimaal 3 mm.

1 120 VAC/230 VAC-voedingsingang 5 Videokabel
2 P101-connector 6 Besturingskabel
3 Aardaansluiting 7 24 VAC-voedingsuitgang
4 Transformator 8 P107-connector
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– De tweede methode is de voedingskast passeren om de video-, besturings- en 
alarmkabels direct naar de interfaceplaat te leiden. U sluit alleen de voedingskabels 
binnen in de voedingskast aan.

Afbeelding 3.4 VG4-A-PSU1 of VG4-A-PSU2 Voedingskast aangesloten op de interfaceplaat van de 
buis.

VG4-A-PSU1/VG4-A-PSU2 Interfaceplaat van de buis
1 120 VAC/230 VAC-voedingsingang 7 P101-connector
2 P101-connector 8 P107-connector
3 Aardaansluiting 9 24 VAC-voedingsingang (naar AutoDome)
4 Transformator 10 Veiligheidsaarding
5 24 VAC-voedingsuitgang 11 24 VAC-voedingsingang (naar AutoDome)
6 P107-connector 12 24 VAC-voedingsingang (naar verwarming)

13 24 VAC-voedingsingang (naar verwarming)
14 AutoDome-voeding
15 Verwarmingsvoeding
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i
AANWIJZING!Glasvezelmodellen vereisen dat de BiPhase besturingskabels vanaf de P106-
connector van de voedingskast naar de P105-connector van de interfaceplaat worden geleid.
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3.4.1 Bekabeling van de voedingskast
1. Voer de 115/230 VAC-netspanningskabels door via de pijpfitting aan de linkerzijde van de 

kast.

2. Knip de kabels voor hoog voltage, 115/230 VAC, en de aardingskabelsmet met voldoende 
extra lengte af zodat ze wel goed bij de kroonsteen in de kast kunnen komen, maar toch 
niet zo lang zijn dat ze kunnen worden afgeklemd door de afdekplaat of het sluiten van 
deze plaat hinderen. Zie Paragraaf 3.1.1 Onderdelenlijst, Pagina 35 voor de 
connectorlocaties.

3. Sluit de meegeleverde 3-pins voedingsstekker aan op de binnenkomende voedingskabels 
met hoog voltage in de kast. Zie connector P101 in Tabel 3.1, Pagina 45.

4. Voer de 24 VAC laagspanningskabels vanaf de rechterkant van de voedingskast naar de 
locatie waar de AutoDome wordt gemonteerd. Sluit de meegeleverde 5-pins 24 VAC-
domestekker aan op de kabeleinden in de kast. Zie connectoringang P107 in Tabel 3.1, 
Pagina 45.

5. Als u UTP voor video of ethernet gebruikt, leidt dan de UTP kabel naar de locatie waar de 
AutoDome wordt gemonteerd. Zie hoofdstuk 4: Bekabelingvoorschriften voor 
glasvezelspecificaties.

3.4.2 Bekabeling van het glasvezelmodel
1. Bij het installeren van eenglasvezelmodel, dient u de glasvezelkabel aan de rechterzijkant 

van de voedingskast naar binnen te voeren.
2. Sluit een videocoaxkabel vanaf de voedingkast op de interfaceplaat van de buis aan. 

Bevestig daarna een BNC-connector aan het kabeleinde in de voedingskast. Zie hoofdstuk 
4: Bekabelingvoorschriften voor glasvezelspecificaties.

i
AANWIJZING!De voedingskast met transformator is uitgevoerd met een schot dat het 
netspanningsgedeelte aan de linkerkant scheidt van het 24 VAC-laagspanningsgedeelte aan de 
rechterkant.

i
AANWIJZING!Alle video-, besturings- en alarmkabels lopen of door de voedingskast of 
passeren deze en worden direct aangesloten op de interfaceplaat van de buis.

i
AANWIJZING!U heeft een cilindrische connector (niet meegeleverd) nodig om de BNC-
connector van de coaxkabel van de buisinterfaceplaat aan te sluiten op de BNC-connector van 
de glasvezelmodule.
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3. Sluit de besturingskabels van de voedingskast aan op de interfaceplaat van de buis. Sluit 
daarna de 6-pins connector voor besturingsgegevens aan op de kabels in de 
voedingskast.

Afbeelding 3.5

1 Transformator 5 In/uit
2 BNC naar Dome 6 ST-aansluiting (glasvezel)
3 In/uit 7 Voeding in
4 Van kabelboom boogarm 8 Gegevens in/uit
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3.4.3 Voedingskastaansluitingen
De volgende afbeelding is een gedetailleerde illustratie van de voedingskast voor de dak- of 
buismontage, waarbij ook de specificaties van de zekeringen zijn vermeld.

1 Aardingsschroef 5 Voeding in
2 Transformator (115/230 VAC-model) 6 In/uit; 15 mm NPS-fitting
3 In/uit naar dome 7 Voeding in; 20 mm NPS-fitting
4 24 VAC naar dome-interfaceplaat 8 Besturingsgegevens en video in/uit; 20 mm 

NPS-fitting
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!
WAARSCHUWING! Zekeringen alleen te vervangen door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. Vervang zekeringen door hetzelfde type.

Zekeringspecificaties

Voltage XF101 Netspanning XF102 Camera XF103 Verwarming

24 V T 5,0 A T 2,0 A T 3,15 A

115 V T 1,6 A T 2,0 A T 3,15 A

230 V T 0,8 A T 2,0 A T 3,15 A
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De volgende tabel geeft een overzicht van de voedingskastconnectoren:

Tabel 3.1 Voedingskastaansluitingen

3.5 Installeren van de VG4-A-9230 dakrandmontagesteun
De stappen voor het installeren van de dankrandmontagesteun worden hieronder beschreven. 
Wanneer u een buissteun monteert, raadpleeg dan Paragraaf 3.6 Installeren van de VG4-A-9543 
buismontagesteun, Pagina 49 voor instructies.

Afbeelding 3.6 VGA-A-9230 Dakrandmontagesteun

1. Kies de juiste dakwandlocatie voor de AutoDome en gebruik de dankrandwandsteun als 
sjabloon voor het aftekenen van de boorgaten.

Nr. Connector Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6

Aarding Aardingsschroef

P101 115/230 VAC- of 24 

VAC-voeding in

Signaal Niet 

aangesloten

Nul

P105 Besturing voor dome 

(glasvezelmodel)

C-

(BiPhase)

C+

(BiPhase)

Veiligheid

saarding

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signaa

laarde

P106 Besturing in/uit

(optioneel)

C-

(BiPhase)

C+

(BiPhase)

Veiligheid

saarding

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signaa

laarde

P107 24 VAC voeding naar 

domestekker

Dome

24 VAC

Dome

24 VAC

Veiligheid

saarding

Verwarming

(24 VAC)

Verwarming

(24 VAC)

i
AANWIJZING!Zorg voor voldoende ruimte onder de dakrandmontagesteun om de video-, 
besturings- en alarmkabels naar boven door de dakrandarm te kunnen voeren. Bij sommige 
installaties kan het nodig zijn om de dakrandmontagearm omhoog te brengen, zodat de 
AutoDome niet tegen de bovenkant van de muur kan komen als hij in positie wordt gedraaid. 
Zorg dat de kabels zoveel speling hebben dat de buisarm tot boven het dak en terug gedraaid 
kan worden als er onderhoud aan de camera moet worden uitgevoerd.
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2. Maak het montageoppervlak gereed voor de bevestigingsmiddelen door de benodigde 
boorgaten voor de ankers te maken.

Afbeelding 3.7 Dakrandwandsteun en dakmontageplaat

3. Breng een weerbestendig afdichtmiddel aan rondom elk montagegat in het 
montageoppervlak.

4. Bevestig de dakwandsteun met minstens zes (6) roestvrijstalen bevestigingen, drie (3) 
aan elke kant (de steun heeft acht (8) gaten). Zorg ervoor dat u de bevestigingen niet te 
vast draait, anders wordt de kabel gestript. Als u de dakrandsteun op een vlak dak 
bevestigt, zet dan eerst de optionele dakmontageplaat LTC 9230/01 op het dak vast en 
bevestig vervolgens de dakrandwandsteun aan de dakmontageplaat.

5. Duw de dakrandbuisarm in de montagebeugel tot hij tegen de onderkant aankomt.

1 Buisarm 4 Breng afdichtingspasta aan rondom alle 
montagegaten

2 Dakwandsteun 5 Dakmontageplaat
3 3/8-16 RVS zeskantige 

kopbout (meegeleverd)
6 Gebruik minstens zes (6) bevestigingen (niet 

meegeleverd). Acht (8) montagegaten afgebeeld.

i

AANWIJZING!De bevestigingsmiddelen worden niet meegeleverd met de dakrandmontagekit 
omdat onbekend is aan welk materiaal ze worden bevestigd. Het materiaal moet bestand zijn 
tegen een uittrekkracht van minstens 275 kg. Bijvoorbeeld minimaal 19 mm voor multiplex. 
Met bevestigingsmiddelen kunnen bouten, schroefbouten en bevestigingsschroeven worden 
bedoeld. Alle bevestigingsmiddelen moeten zijn gemaakt van corrosiebestendig roestvrijstaal 
met een diameter van 10 mm.
Alle bouten moeten door het montageoppervlak naar buiten komen en vastgezet worden met 
een vlakke onderlegring, een sluitring en een moer. Alle schroefbouten moeten worden 
verankerd in beton of vastgelast aan een stalen steunplaat. Ankerbouten kunnen worden 
gebruikt voor blinde vlakken die niet aan de achterkant bereikbaar zijn.
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6. Verwijder de eindkap van de voorzijde van de arm en voer de video-, besturings- en 
voedingskabels omhoog door de onderkant van de buisarm en weer naar buiten aan de 
voorkant.

Afbeelding 3.8 VG4-A-9230 dakrandmontagesteun

7. Buig de video-, besturings- en voedingskabels terug naar de voorkant van de arm en duw 
ze omlaag en naar buiten door de omlaaglopende buis. Plaats daarna de einddop weer 
terug.

8. Wikkel minstens vijf lagen Teflon-tape om de schroefdraad van de omlaaglopende buis.
9. Breng het meegeleverde schroefdraadafdichtmateriaal op de kabels van de 

omlaaglopende buis aan:
– Zorg ervoor dat alle oppervlakken schoon en droog zijn.
– Breng overal rondom de schroefdraad van de mannetjesfitting een laag 

afdichtmiddel aan. 
– Druk de plakstrip in de schroefdraden om alle lege ruimtes geheel op te vullen.

10. Schroef de Domekap op de omlaaglopende buis en draai hem stevig vast. Zie 
onderstaande afbeelding.

1 Einddop met O-ring
2 Dakrandbuisarm
3 1/4 - 20 RVS kopschroef
4 Omlaaglopende buis
5 10-24 RVS cilinderkopschroef

 

!
WAARSCHUWING! U moet de domekap op de omlaaglopende buis aanschroeven tot hij 
vastzit. Als de bevestiging niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot beschadigingen, 
ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.
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Afbeelding 3.9 Bevestig de domekap.

11. Leg een laag RTV-siliconenafdichtmiddel om de omlaaglopende buis/domekap-interface 
om alle openingen tussen de omlaaglopende pijp en de domekap af te dichten. 

12. Ga verder naar Paragraaf 3.7 Bekabel de interfaceplaat van de buis, Pagina 50.

1 Schroefdraadafdichting of pijp-tape
2 Domekap

i
AANWIJZING!Gebruik een tuidraad voor het vastzetten van de dakrandarm. Vervang de 1/4 
inch kopschroef door een 1/4-inch roestvrijstalen oogbout (niet geleverd). Haal de tuidraad 
door de oogbout en bevestig beide einden op de ankerplaatsen op het dak. Zie Afbeelding 3.8, 
Pagina 47.
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3.6 Installeren van de VG4-A-9543 buismontagesteun
De stappen voor het installeren van buismontagesteun VG4-A-9543 worden hieronder 
beschreven. Wanneer u de dakrandsteun monteert, raadpleeg dan Afbeelding 3.8, Pagina 47 
voor instructies.

Afbeelding 3.10 Buissteun

1. Voordat u de bovenste montageflens installeert, moet u ervoor zorgen dat er een 
passende opening in het plafond of een montagevoorziening voor het doorvoeren van de 
kabels aanwezig is.

2. Bevestig de pijpflens met de meegeleverde pakking aan het plafond of aan een andere 
ondersteuningsconstructie met behulp van vier 10 mm bevestigingsbouten. 

3. Bevestig de buis (niet meegeleverd) aan de bovenste montageflens.

4. Leid de voedings-, video-, besturings- en alarmkabels door de bovenste montageflens 
naar de buis toe.

5. Wikkel minstens vijf lagen Teflon-tape om de schroefdraad.
6. Breng het meegeleverde schroefdraadafdichtmateriaal op de schroefdraad van de buis 

aan. 
– Zorg ervoor dat alle oppervlakken schoon en droog zijn.
– Breng overal rondom de schroefdraad van de mannetjesfitting een laag 

afdichtmiddel aan. 
– Druk de plakstrip in de schroefdraden om alle lege ruimtes geheel op te vullen.

i
AANWIJZING!De klant moet zelf zorgen voor de levering van een 1-1/2 inch (NPS) buis 
voorzien van schroefdraad aan beide zijden en met een minimumlengte van 12,7 cm.

1 Pakking
2 Flens
3 Kapje

 
      5 in.
12.7 cm

min.

i
AANWIJZING!Elke bout moet een uittrekkracht hebben van minstens 275 kg. Het 
bevestigingsmateriaal moet deze uittrekkracht kunnen weerstaan. Bijvoorbeeld minimaal 19 
mm voor multiplex.

!
WAARSCHUWING! U moet de domekap op de bovenste montageflens aanschroeven tot hij 
vastzit. Als de bevestiging niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot beschadigingen, 
ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.
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7. Schroef de buisdop op de omlaaglopende buis en zet hem stevig vast om lekkage te 
voorkomen. Zie Afbeelding 3.10, Pagina 49.

8. Leg een laag RTV-siliconenafdichtmiddel om de omlaaglopende buis/domekap-interface 
om alle openingen tussen de omlaaglopende pijp en de domekap af te dichten.

3.7 Bekabel de interfaceplaat van de buis
In dit gedeelte worden instructies gegeven voor het aansluiten van draden en kabels aan de 
interfaceplaat van de buis volgens het schema hieronder. Zie hoofdstuk 4: 
Bekabelingvoorschriften voor adviezen en specificaties over kabels en bekabeling.

Afbeelding 3.11 Aansluitingen van interfaceplaat van buis

!
WAARSCHUWING! U moet de domekap op de buis aanschroeven tot hij vastzit. Als de 
bevestiging niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot beschadigingen, ernstig letsel en 
zelfs de dood tot gevolg hebben.

Ref. Omschrijving Connector Kabeldiameter Pin Omschrijving
1 Videocoax in J102
2 Sleuf voor kabelbinder

BNC
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5

6
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3.7.1 Bekabeling voor meerdere AutoDomes
Voor het bekabelen van meerdere AutoDomes in serie of voor het “doorlussen” moet u een 
eindweerstand aanbrengen in de laatste dome van de serie. De interfaceplaat is voorzien van 
een afsluitweerstand van 110 Ω die zich tussen de BiPhase-aansluitingen C- en C+ (pin 1 en 2) 
van stuurconnector P105 bevindt. (zie item 5 in Afbeelding 3.11 hierboven). Verwijder de 
weerstanden behalve de laatste van alle AutoDome-interfaceplaten. Het maximum aantal 
AutoDomes dat kan worden doorgelust is vier (4). Wanneer het RS485-protocol wordt 
gebruikt voor de besturing, moet de afsluitweerstand worden verplaatst van de BiPhase-
aansluitingen C+ en C- naar de aansluitingen RxD+ en TxD- (pin 4 en 5) van stuurconnector 
P105 van de laatste dome. (zie item 6 in Afbeelding 3.11 hierboven).

3.7.2 Kabels op de interfaceplaat van de buis aansluiten
De interfaceplaat van de buis bevat alle connectoren voor besturing, data, beeld en 
voedingskabels. Volg de onderstaande procedures om de correcte aansluitingen te maken.

1. Bevestig een BNC connector aan de videocoaxkabel en sluit hem aan op de bijpassende 
connector J102 op de buisinterfaceplaat. Bij het gebruik van UTP voor video of ethernet 
dient u een RJ45-connector op de UTP-kabel te bevestigen en deze aan te sluiten op de 
bijpassende connector J101 op de buisinterfaceplaat.

3 6-pins connector alarmingangen 
(3-7)

P103

4 4-pins connector alarmuitgangen 
(1-3)

P102

5 110 Ω weerstand P105
6 Gegevens in/uit P105 AWG 26-16 1 BiPhase (C-)

2 BiPhase (C+)
3 Veiligheidsaarding
4 RxD +
5 TxD -
6 Signaalaarde

7 Alarmingangen 
(EOLR bewaakt, 1-2)

P104 AWG 26-16 7 Aarding
6 Alarm 2
5 Alarm 1
4 Veiligheidsaarding

8 Relaisuitgang P104 AWG 26-16 3 Verbreekcontact
2 Communicatie
1 Maakcontact

9 Voeding dome P101 AWG 18-14 3 Dome 24 VAC
2 Veiligheidsaarding
1 Dome 24 VAC

10 Verwarmingsvoeding P107 AWG 18-14 2 Verwarming 24 
VAC

1 Verwarming 24 
VAC

11 RJ45 ethernet of UTP-Video J101
12 naar AutoDome

Ref. Omschrijving Connector Kabeldiameter Pin Omschrijving

!
WAARSCHUWING! Gebruik alleen voeding van 24 VAC, klasse 2.
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2. Bevestig de I/O-kabels voor de besturingsgegevens op de betreffende aansluitklemmen 
van connector P105 op de buisinterfaceplaat. Zie Afbeelding 3.11, Pagina 50 voor een 
afbeelding van deze aansluitingen.

3. Verbind de 24 VAC voedingskabels met de P101-connector op de interfaceplaat van de 
buis. Als deze uitvoering een verwarming heeft, sluit dan de 24 VAC kabels van de 
verwarmingsvoeding aan op connector P107.

4. Voor het aansluiten van alarmingangen en -uitgangen dient u de meegeleverde 6-pins 
alarmingangs- en de 4-pins alarmuitgangsstekkers met losse kabels aan te sluiten op de 
juiste alarmkabels. Verbind vervolgens de stekkers met de bijpassende connectoren P103 
en P102 op de interfaceplaat van de buis.

Afbeelding 3.12 Alarm- en relaisstekkers

5. Om de bewaakte alarmen en relais aan te sluiten, dient u de juiste kabels op de 
aansluitklemmen op de P104-connector van de interfaceplaat van de buis te bevestigen 
(zie Afbeelding 3.12 hierboven). Raadpleeg bovendien hoofdstuk 5: Alarmen en 
relaisaansluitingen voor meer informatie over het bekabelen van alarmen en relais.
LET OP: Er is een sleuf op de bovenzijde van de interfaceplaat aangebracht om de 
bedrading met een kabelbinder vast te maken.

!
WAARSCHUWING! Sluit de RJ45-connector niet aan, tenzij UTP-video of Ethernet wordt 
gebruikt. Deze aansluiting veroorzaakt vervorming van de video.

!
LET OP! Om de AutoDome te beschermen tegen schade door lage temperaturen, dient u erop 
te letten dat de 24 VAC kabels van de verwarmingsvoeding op connector P101 wordt 
aangesloten.

1 4-pins connector 
Alarm Uit (P102)

2 6-pins connector Alarm In 
(P103)

3 7-pins relaisconnector 
(P104)

Pin Omschrijving Pin Omschrijving Pin Omschrijving
1 Alarmuitgang 1 1 Alarmingang 3 1 Maakcontact
2 Alarmuitgang 2 2 Alarmingang 4 2 COM
3 Alarmuitgang 3‡ 3 Alarmingang 5 3 Verbreekcontact
4 Alarm-aarde 4 Alarmingang 6 4 Veiligheidsaarding

5 Alarmingang 7 5 Analoog alarm 1
6 Alarm-aarde 6 Analoog alarm 2

7 Aarding
‡ De alarmuitgang 3 (op connector P102) is het speciale lagedrukalarm voor de AutoDome camera's 

van de VG4 100 serie.
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6. Plaats de interfaceplaat van de buis in de omlaaglopende buis en bevestig de drie 
borgschroeven om de plaat op de domekap vast te zetten.

Afbeelding 3.13 Buisinterfaceplaat voor domekapmontage

3.8 Hangend gedeelte samenbouwen in verpakkingsdoos
Het hangende gedeelte kan worden samengebouwd vóór de dak- of buismontage. De 
hangende gedeelte omvat een behuizing, een cameramodule en een koepel.
1. Open de bovenzijde van de doos waarin de pendelbehuizing is verpakt en verwijder de 

twee kartonnen inzetstukken van de bovenzijde van de doos. 
2. Verwijder de plastic zak van de pendelbehuizing en plaats de behuizing daarna terug in 

de verpakkingsdoos.

!
LET OP! Let op dat u de schroefdraad niet stript bij het vastzetten van de borgschroeven van 
de interfaceplaat van de buis.

1 Interfaceplaat
2 Borgschroeven (3)
3 Bevestigingsschroeven hangend gedeelte (2)

i
AANWIJZING!De doos van de pendelbehuizing is ontworpen om de behuizing op zijn plaats te 
houden tijdens het samenbouwen ervan.
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3. Haal de cameramodule uit de verpakking en verwijder de beschermende plastic zak.
4. Lijn het gele vergrendelingsnokje op het chassis van de cameramodule uit met het (gele) 

label op de CPU-kaart en plaats de camera voorzichtig op zijn connector.

Afbeelding 3.14 Lijn vergrendelingsnok uit en installeer cameramodule

5. Draai het chassis van de cameramodule rechtsom (ongeveer 60 graden) totdat de gele 
vergrendelingsnok op zijn plaats vastklikt. 
LET OP: Na het aanbrengen in de behuizing moet de cameramodule vrij kunnen draaien.

6. Wanneer u een VG4 Overdrukbehuizing installeert, ga dan verder met Paragraaf 3.11 De 
overdrukbehuizing installeren, Pagina 58. Bij een latere stap kunt u de koepel aan de 
behuizing bevestigen. 
Als u bezig bent een normale VG4 AutoDome te installeren, ga dan door naar stap 7.

7. Haal de koepel uit de verpakking en verwijder de beschermende plastic zak.
8. Plaats de koepel op de cameramodule. Gebruik beide handen om de koepel rechtsom te 

draaien (ongeveer 1/8 slag) totdat hij op zijn plaats vastklikt. (Bij het vergrendelen is een 
klik hoorbaar.)

Afbeelding 3.15 Bevestig de pendelkoepel
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3.9 Bevestig de pendelbehuizing aan de buis en bevestig deze
1. Voordat u de pendelbehuizing en de interfaceplaatconnectoren bevestigt, moet u ze 

visueel controleren op geblokkeerde pingaten en verbogen pinnen.
2. Kantel de pendelbehuizing zover dat de bevestigingshaak er bovenop kan worden 

geplaatst, over de verzonken scharnierpen van de domekap.

Afbeelding 3.16 Pendel voor dak- / buismontagebevestiging

3. Laat de pendel iets zakken om de domehaak en de scharnierpen van de domekap vast te 
klikken, waardoor de dome rond de scharnierpen kan draaien.

4. Draai de dome-behuizing omlaag tot een verticale stand en duw deze voorzichtig omhoog 
zodat de connector op de bovenkant van de dome-behuizing vastklikt.

1 Dome kantelen.
2 Inhaken en laten zakken.
2a Domekap
2b Verzonken scharnierpen
2c Dome-aansluiting
3 Omlaag bewegen zodat de dome-aansluiting vastklikt.
4 Draai de twee bevestigingsschroeven vast tot minimaal 10-12 Nm.

a

b

c



56 nl | Installeren van dakrand- en buissteunen AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12 Installatiehandleiding Bosch Security Systems B.V.

5. Houd de behuizing stevig in positie terwijl u afwisselend de twee (2) 5-mm inbusbouten 
van boven met een kracht van 10-12 Nm aanhaalt.

6. Draai de arm zodat u de AutoDome boven het dak en in positie kunt draaien bij het 
aanbrengen van een dakrandmontagesteun.

7. Draai de drie 10-mm roestvrijstalen zeskantbouten op de steun vast om de dakrandarm 
op zijn plaats te bevestigen. Zie Afbeelding 3.16, Pagina 55 voor een grafische weegave.

3.10 Breng aansluitingen tot stand in de voedingskast
De volgende procedure verwijst naar Afbeelding 3.7, Pagina 46 voor het bepalen van de plaats 
van de verschillende connectoren in de kast en voor het maken van de correcte aansluitingen.
1. Sluit de aardingskabel aan op de aardingsschroef aan de linkerkant van de kast.
2. Sluit de eerder aangebrachte 24 VAC domestekker aan op de bijbehorende connector 

P107 aan de rechterzijde van de kast.
3. Sluit de eerder aangebrachte 115/230 VAC, 3-pins voedingsstekker aan op de 

bijbehorende connector P101 op de linkerkant van de kast.

3.10.1 Aansluitingen voor glasvezelmodellen
De volgende procedure verwijst naar Afbeelding 3.7, Pagina 46.
1. Sluit bij installatie van een glasvezelmodel ingaande ST-glasvezelstekker aan op de 

bijpassende connector op de glasvezelmodule in de voedingskast. 
2. Sluit de video-BNC-connector van de dome aan op BNC-connector van de 

glasvezelmodule.

3. Sluit de zes eerder aangebrachte besturingsstekkers van de dome aan op de P106 I/O-
besturingsconnector in de voedingskast.

!
LET OP! Stop onmiddellijk en begin opnieuw wanneer u enige weerstand voelt bij het draaien 
van de dome-behuizing of bij het vastklikken van de connector.

!
LET OP! U moet de beide inbusbouten aanhalen tot minimaal 10-12 Nm voor een goede 
aansluiting van de arm op de behuizing.

!
LET OP! Draai de bouten niet te vast. De maximale aanhaalkracht is 34 Nm.

i
AANWIJZING!Een cilindrische BNC-connector (niet meegeleverd) is nodig om de mannelijke 
BNC van de dome aan te sluiten op de mannelijke BNC-connector van de glasvezelmodule.
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De koepel van het hangende gedeelte verwijderen
Ga als volgt te werk bij het verwijderen van de koepel voor het plegen van onderhoud aan het 
hangende gedeelte van de AutoDome:
1. Oefen met beide handen een draaiende kracht uit tegen de klokrichting in (van onderen 

tegen de dome gezien) op de koepel om de koepelvergrendeling in te stellen. 
2. Steek een kleine (2 mm) platte schroevendraaier in de ontgrendelingsopening in de 

sierring van de koepel om deze te ontgrendelen en verwijder vervolgens de 
schroevendraaier.

Afbeelding 3.17 Ontgrendelingsopening van pendelkoepel

3. Draai de koepel stevig ca. 20 graden linksom totdat de koepel vrijkomt van de 
pendelbehuizing. 
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3.11 De overdrukbehuizing installeren
De VG4 overdrukbehuizing biedt een maximale beveiliging voor CCTV-camera’s en 
objectieven. De vulling van droog stikstofgas in de behuizing elimineert de gevolgen van vocht, 
stof, insecten en corrosieve dampen. 
Dit gedeelte bevat informatie en instructies voor het aansluiten van de pendel op een (dak-) 
randsteun of een buissteun, het kalibreren van de druksensor en de dome onder druk zetten 
met droog stikstofgas. 
Opmerking: Wanneer u een normale VG4 AutoDome (d.w.z. een dome zonder overdruk) 
installeert, kunt u de rest van dit hoofdstuk overslaan. 

3.11.1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen voor de installatie
– Gebruik bij werkzaamheden aan het apparaat altijd een veiligheidsbril.
– Gebruik nooit een niet-geregelde gastoevoer om de behuizing onder druk te brengen. De 

afsluiter moet worden afgesteld op een toevoer van maximaal 86,18 kPa.
– GEBRUIK VOOR HET ONDER DRUK BRENGEN UITSLUITEND DROOG STIKSTOFGAS!

3.11.2 VG4 overdrukbehuizing
De VG4 overdrukbehuizing verschilt van de normale VG4 behuizing wegens de voorziening van 
een terugslagventiel aan de achterzijde van de behuizing en een ontluchtingsventiel op de kap 
van de behuizing.

Afbeelding 3.18 VG4 overdrukbehuizing

!
LET OP! Controleer de unit en de draagstructuur regelmatig. Als de dome 
slijtageverschijnselen zoals drukscheurtjes vertoont, moet deze onmiddellijk worden 
vervangen.

1 Terugslagventiel
2 Ontluchtingsventiel
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3.11.3 Benodigde uitrusting
Om de behuizing onder druk te brengen, hebt u het volgende nodig:
– Een tank met droog stikstofgas

Stikstofgas is overal verkrijgbaar; in de regionale bedrijvengids vindt u zeker een 
leverancier van medische of industriële gassen. Als u de gastank op meerdere plaatsen 
wilt gebruiken, raden wij een tank met een inhoud van 1 kubieke meter aan. Dit is 
voldoende voor het vullen van 30 afzonderlijke behuizingen. Tanks met droog stikstofgas 
kunnen een aantal jaren worden bewaard.

– Een reduceerventiel op de tank
Een reduceerventiel voor de tank is vereist, ook al is de tank voorzien van een 580 
standaardfitting. De volgende reduceerventielen komen voor de tank in aanmerking: 
Harris nr. 9296-15-580 of nr. 425-15-580. Voor informatie over lokale leveranciers kunt u 
contact opnemen met de Harris, tel. nr 800-241-0804.

– Een slang met een opsteekkoppeling om het reduceerventiel met het inlaatventiel van 
de behuizing te verbinden.
Het terugslagventiel, ook bekend als ‘Schraeder-’ of ‘dill-’ ventiel, lijkt sterk op de 
ventielen van auto- en fietsbanden. Om het reduceerventiel met het terugslagventiel op 
de behuizing te verbinden hebt u een slang nodig met een 1/4-inch wartel aan de ene 
zijde en een opsteekkoppeling aan de andere zijde. De wartel wordt op het 
reduceerventiel aangesloten en de opsteekkoppeling op het terugslagventiel. Dit type 
slangen is mogelijk verkrijgbaar bij lokale leveranciers van auto-onderdelen.

– Een T25 opsteekbare torxschroevendraaier
Dit gereedschap is nodig om de acht (8) kruiskopschroeven vast te draaien, waarmee de 
koepel aan de behuizing wordt bevestigd. Een kleine opsteekbare torxschroevendraaier 
wordt met de VG4 overdrukbehuizing meegeleverd, maar u kunt naar eigen voorkeur ook 
een langere schroevendraaier hiervoor gebruiken.

!
LET OP! Behandel gastanks voorzichtig. Hoewel stikstof een neutraal gas is, staat de 
gascilinder onder hoge druk. Een gastank waarvan de kraan of het reduceerventiel beschadigd 
is, kan gevaar opleveren.
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3.11.4 Behuizing aansluiten op de buis
1. Voordat u de behuizing bevestigt, moet u de dome en de interfaceplaatconnectoren 

visueel controleren op geblokkeerde pingaten en verbogen pinnen.
2. Kantel de behuizing zover dat de bevestigingshaak aan de bovenkant van de dome-

behuizing over de verzonken scharnierpen van de domekap kan worden geplaatst.

Afbeelding 3.19 Bevestig de AutoDome aan de buis

3. Laat de behuizing iets zakken om de domehaak en de scharnierpen van de domekap vast 
te klikken, waardoor de dome rond de scharnierpen kan draaien.

4. Draai de behuizing omlaag tot een verticale stand en duw deze voorzichtig omhoog zodat 
de connector op de bovenkant van de dome-behuizing vastklikt.

1 Dome kantelen
2 Inhaken en laten zakken
3 Domekap
4 Verzonken scharnierpen
5 Dome-connector

c

!
LET OP! Stop onmiddellijk en begin opnieuw wanneer u enige weerstand voelt bij het draaien 
van de dome-behuizing of bij het vastklikken van de connector.
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5. Houd de behuizing op zijn plaats terwijl u de twee 5-mm inbusbouten aan de bovenkant 
van de behuizing vastdraait met 10-12 Nm.

Afbeelding 3.20 Behuizing voor hangende montage vastzetten

3.11.5 Breng aansluitingen tot stand in de voedingskast
De volgende procedure verwijst naar *** 'Dakrandwandsteun en dakmontageplaat' on page 46 
*** voor het bepalen van de plaats van de verschillende connectoren in de kast en voor het 
maken van de correcte aansluitingen.
1. Sluit de aardingskabel aan op de aardingsschroef aan de linkerkant van de kast.
2. Sluit de eerder aangebrachte 24 VAC domestekker aan op de bijbehorende connector 

P107 aan de rechterzijde van de kast.
3. Sluit de eerder aangebrachte 115/230 VAC, 3-pins voedingsstekker aan op de 

bijbehorende connector P101 op de linkerkant van de kast.

1 Omlaag bewegen zodat de dome-connector vastklikt.
2 Draai de twee bevestigingsschroeven vast tot minimaal 10-12 Nm.

!
LET OP! U moet de beide inbusbouten aanhalen tot minimaal 10-12 Nm voor een goede 
aansluiting van de arm op de behuizing.
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Aansluitingen voor glasvezelmodellen
De volgende procedure verwijst naar *** 'Dakrandwandsteun en dakmontageplaat' on page 46 
***.
1. Sluit bij installatie van een glasvezelmodel de binnenkomende ST-glasvezelstekker aan op 

de bijpassende connector van de glasvezelmodule in de voedingskast. 
2. Sluit de video-BNC-connector van de dome aan op BNC-connector van de 

glasvezelmodule.

3. Sluit de zes (6) eerder aangebrachte besturingsstekkers van de dome aan op de P106 I/
O-besturingsconnector in de voedingskast.

3.11.6 De druksensor kalibreren
De VG4 overdrukbehuizing heeft een intern sensoralarm dat wordt ingeschakeld bij lage druk 
en moet worden gekalibreerd met de plaatselijke luchtdruk. De voeding voor de verwarming/
ventilator/druksensor moet zijn aangesloten om de kalibratie te kunnen uitvoeren.
U moet de kalibratieprocedure binnen vier minuten uitvoeren na het inschakelen van de VG4-
unit. Anders worden de kalibratiegegevens niet opgeslagen door de sensor. Als u de kalibratie 
niet in deze periode kon uitvoeren, schakel dan de unit uit en herhaal bovenstaande 
procedure.
Als de sensor is gekalibreerd, hoeven er geen verdere aanpassingen plaats te vinden. U kunt 
echter de unit steeds opnieuw kalibreren zodra de voeding van de VG4 unit is uitgeschakeld.
De procedure is als volgt:
1. Schakel de voeding van de VG4 unit in. De groene LED links van de cameramodule gaat 

aan en brandt constant zonder knipperen.
2. Na ongeveer 30 seconden begint de LED te knipperen wat betekent dat de VG4 unit 

gereed is voor kalibratie.
3. Neem een dunne schroevendraaier en houd daarmee de rode kalibratieknop tegenover 

de LED ingedrukt.
Nadat de sensor is gekalibreerd en de gegevens permanent zijn opgeslagen, wordt de 
LED uitgeschakeld en kunt u de kalibratieknop loslaten.

i
AANWIJZING!Een cilindrische BNC-connector (niet meegeleverd) is nodig om de mannelijke 
BNC van de dome aan te sluiten op de mannelijke BNC-connector van de glasvezelmodule.
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Afbeelding 3.21 Positie van de kalibratieknop

4. Schakel de voeding van de VG4 unit uit.

3.11.7 Bevestig de koepel aan de behuizing
1. Haal de koepel uit de verpakking en daarna uit de beschermende plastic zak.
2. Verwijder de vier treklipjes van de witte afdichtring rondom de koepel. Trek daarna de 

afdichtring naar de koepelopening om hem te verwijderen.

Afbeelding 3.22 Koepel met afdichtring

3. Verwijder de afdichtring. Deze is niet nodig voor de installatie van de VG4 
overdrukbehuizing.

4. Reinig de binnenzijde van de koepel. Raadpleeg Paragraaf 7 Koepel - omgang en reiniging, 
Pagina 91 voor reinigingsinstructies en voor aanbevolen producten.

5. Reinig de groef in de rubberen koepelpakking met lucht onder hoge druk om vuilresten te 
verwijderen. Reinig de groef daarna met alcohol om olie en vet te verwijderen.

6. Breng de afdichtingsrand van de domekoepel aan in de groef van de rubberen 
koepelpakking.

7. Plaats de steunring voor de koepel over de koepel en lijn de acht (8) kruiskopschroeven 
uit met de tussengevoegde schroefdraad op de kunststof pakkingring.

1 Kalibratieknop
2 Terugslagventiel
3 LED
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Afbeelding 3.23

8. Draai de kruiskopschroeven in een diametraal tegenovergesteld patroon losjes aan met 
de T25 opsteekbare torxschroevendraaier totdat de opening tussen de koepelsteunring 
en de behuizing is gesloten.
Begin met schroef 1 en draai daarna schroef 2 aan. Hierna draait u schroef 3 en 
vervolgens schroef 4 aan. Ga door met het aandraaien van de schroeven volgens dit 
patroon.

LET OP: Let erop dat de schroeven niet te strak worden vastgedraaid.

Afbeelding 3.24 Bevestigingsvolgorde van schroeven voor koepelsteunring
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9. Haal de schroeven opnieuw in hetzelfde diametraal tegenovergestelde patroon aan met 
0,90 Nm. Gebruik een torxschroevendraaier met meetklok om de draaikracht te 
controleren.

10. Draai hierna in een tweede ronde volgens hetzelfde diametraal tegenovergestelde 
patroon de schroeven aan, nu totdat een draaikracht van 1,58 Nm is bereikt.

11. Ga door met het aandraaien van de schroeven volgens dit diametraal tegenovergestelde 
patroon tot een draaikracht van 2,26 Nm is bereikt.

12. Draai tot slot de schroeven volgens het diametraal tegenovergestelde 
bevestigingspatroon vast tot de eindkracht van 2,71 Nm.

13. Voer voor elke schroef een eindcontrole uit volgens het diametraal tegenovergestelde 
bevestigingspatroon. Draai elke schroef aan die nog niet de eindwaarde van 2,71 Nm 
heeft.

3.11.8 De behuizing onder druk brengen
De VG4 overdrukbehuizing kan een interne druk handhaven van max. 75,84 kPa ± 5%. Bij een 
druk groter dan 75,84 kPa breekt het ontluchtingsventiel, waarna de druk tussen de 65,50 en 
68,95 kPa blijft. 
Volg de stappen hieronder om de behuizing onder druk te brengen:
1. Stel de meter op het reduceerventiel in op 86,18 kPa.
2. Plaats de opsteekkoppeling op het terugslagventiel zoals bij een fiets- of autoband, druk 

hem omlaag en begin met het vullen van de behuizing. De dome moet binnen tien 
seconden de maximumdruk bereiken. 
Een eventuele luchtovermaat moet kunnen ontsnappen uit het ontluchtingsventiel nadat 
de max. interne druk van 75,84 kPa is bereikt.

3. Verwijder de opsteekkoppeling van het terugslagventiel.
4. Plaats de drukmeter op het terugslagventiel. Zorg ervoor dat de druk in de behuizing 

tussen de 62,05 kPa en 79,98 kPa ligt.
5. Nadat u de druk hebt gecontroleerd, sluit u de opsteekkoppeling weer aan en blaast u de 

behuizing 5 minuten door.

3.11.9 Onderhoudswerkzaamheden aan de overdrukbehuizing verrichten.
Ga als volgt te werk bij het verwijderen van de koepel voor het plegen van onderhoud aan het 
hangende gedeelte van de AutoDome:
1. Verwijder de stikstof uit de overdrukbehuizing en koepel.
2. Draai de 8 kruiskopschroeven los, maar verwijder ze niet. Neem hiervoor de opsteekbare 

torxschroevendraaier T25, die u ook voor de koepelsteunring hebt gebruikt.
3. Ondersteun de koepel met uw hand zodat deze niet kan vallen wanneer u de 

kruiskopschroeven er volgens een afwisselend patroon geheel uit verwijderd.
4. Verwijder de koepel en de koepelsteunring.
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4 Het plafondmontagesysteem installeren

4.1 Uitpakken
Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en behandeld. Als een onderdeel 
transportschade blijkt te hebben opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de 
expediteur.
Controleer of alle onderdelen van de onderstaande Onderdelenlijst zijn meegeleverd. 
Ontbreken er onderdelen, neem dan contact op met uw account manager of de klantenservice 
van Bosch Security Systems. Zie paragraaf 1.5 voor contactgegevens van de afdeling 
Ondersteuning en klantenservice.
De originele doos is de veiligste verpakking om het apparaat te transporteren. Deze doos 
dient u te gebruiken als u de unit voor onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor 
eventueel later gebruik.

4.1.1 Onderdelenlijst
In de onderstaande tabel staan de onderdelen vermeld die bij de plafondmontagepakketten 
zijn meegeleverd.

Plafondmontageset

Aantal Onderdeel Ordernummer

1 Interfacebox VG4-S-BIM

1 Behuizing voor plafondmontage
(COMMS- en CPU-modules geïnstalleerd)

F01U010500

1 Cameramodule VG4-MCAM-XXX

1 Beugelsysteem LTC 9349MK

1 Transparante koepel met witte en zwarte 
sierringen, of
Getinte koepel met witte en zwarte sierringen

VG4-SBUB-CCL
VG4-SBUB-CTI
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In de onderstaande afbeelding zijn de onderdelen voor de plafondmontage weergegeven.

4.1.2 Beschrijving
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de AutoDome in een plafondmontagesysteem moet 
worden geïnstalleerd. Het AutoDome-plafondmontagesysteem is geschikt voor gebruik in 
luchtbehandelingsruimten. Zie hoofdstuk 2 voor instructies over het installeren van een 
AutoDome-boogarm aan een wand, in een hoek of aan een mast (paal). Zie hoofdstuk 3 voor 
instructies over het installeren van een AutoDome-systeem voor montage aan een rand (dak) 
of een buis.

4.1.3 Benodigd gereedschap
– Schroevendraaiers met platte kop ~ 2,5 mm - 3,1 mm
– Nr. 2 kruiskopschroevendraaier
– Geschikt gereedschap om een gat in een gipswand of plafondelement te snijden
– Tang

Interfacemodule

Behuizing voor plafondmontage

Communicatiemodule

CPU-module

Cameramodule

Koepel (transparant of getint)
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4.2 Controlelijst (vóór installatie)
1. Bepaal de locatie en de afstand voor de voedingskast op basis van de spanning en het 

stroomverbruik. Zie hoofdstuk 4: Bekabelingsvoorschriften voor de specificaties.
2. Installeer alle voorbekabeling, onder andere voor voeding, besturing, video, 

alarmingangen en -uitgangen, relaisingangen en -uitgangen en glasvezelkabels. 

3. Voor het installeren van het plafondmontagesysteem dient er boven het plafond een vrije 
ruimte van minimaal 216 mm te zijn.

4.3 Afmetingen

Afbeelding 4.1 Maattekeningen voor plafondmontage

4.4 Een gipsplaten plafond op installatie voorbereiden
1. Kies de gewenste locatie voor montage van de dome.
2. Gebruik de voetplaat van de beugel als sjabloon of zaag met een speciale handzaag voor 

gipsplaat of een figuurzaag een gat van 178 mm in het plafond. Ga verder naar 
Paragraaf 4.6 De interfacebox bekabelen, Pagina 71 voor nadere instructies.

!
WAARSCHUWING! Alleen voeding van 24 VAC, klasse 2.

mm
inches

210.7
8.30

19.0
0.75

153.9
6.06

150.2
5.91

94.0
3.70

176.8
6.96

204.3
8.04

DIA.
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4.5 Een verlaagd plafond op installatie voorbereiden
1. Kies de gewenste locatie voor montage van de dome en verwijder een aangrenzend 

plafondelement.
2. Draai de vier (4) bevestigingsschroeven in de hoeken van het beugelsysteem zo ver los 

dat de ophangstangen vast blijven zitten, maar er tijdens de installatie toch voldoende 
ruimte voor afstelling is.

3. Plaats het beugelsysteem op het plafondelement waaraan de AutoDome voor 
plafondmontage wordt gemonteerd. Bevestig vervolgens de stangklemmen van het 
beugelsysteem aan de plafondrails. 

Afbeelding 4.2 Beugelsysteem voor verlaagd plafond (bovenaanzicht)

4. Gebruik de voetplaat van de beugel als sjabloon of zaag met een speciale handzaag voor 
gipsplaat of een figuurzaag een gat van 178 mm in het midden van het plafondelement.

Afbeelding 4.3 Een gat in het plafondelement zagen

1 Ophangstangen 3 Bevestigingsschroef (4)
2 Voetplaat 4 Stangklemmen

A 
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5. Draai de vier (4) bevestigingsschroeven op het beugelsysteem.

Afbeelding 4.4 Draai de bevestigingsschroef van het beugelsysteem vast

6. Bevestig het beugelsysteem met een veiligheidsdraad op een bevestigingspunt in het 
plafond.

Afbeelding 4.5 Het beugelsysteem bevestigen

4.6 De interfacebox bekabelen
De interfacebox kan worden bekabeld via de bovenzijde of zijkant. Dicht het gat dat niet voor 
de bekabeling wordt gebruikt, af met het meegeleverde rubberen afdekdopje.

Afbeelding 4.6 Interfaceboxaansluitingen
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Na het aanbrengen van alle video-, besturings-, voedings- en alarmkabels:
1. Bevestig een circuitfitting van 3/4 inch (NPS; DN = 20 mm) in het gat waarin de kabels 

worden aangebracht. Vergeet niet de binnenmoer op de circuitfitting te draaien.
2. Plaats de video-, besturings-, voedings- en alarmkabels via de circuitfitting in de 

interfacebox.
3. Knip de kabels zo af dat ze voldoende speling hebben tot de betreffende 

aansluitklemmen. 

4. Bevestig de videokabels en de I/O-kabels voor de besturingsgegevens op de betreffende 
aansluitklemmen in de interfacebox. Zie tabel 3.1, pagina 61, voor de klemaansluitingen. 

5. Bij het gebruik van UTP voor video of Ethernet dient u een RJ45-stekker op de 
binnenkomende UTP-kabel te bevestigen en deze aan te sluiten op de bijpassende 
connector J101 in de interfacebox. Zie hoofdstuk 4: Bekabelingvoorschriften voor de 
specificaties.

6. Verbind de voedingskabels van 24 VAC met de P101-connector in de interfacebox.
7. Voor het aansluiten van alarmingangen en -uitgangen dient u de meegeleverde 6-pins 

alarmingangs- en de 4-pins alarmuitgangsstekkers met losse kabels aan te sluiten op de 
juiste alarmkabels. Verbind vervolgens de stekkers met de bijpassende connectoren P103 
en P102 in de interfacebox.

Afbeelding 4.7 Alarm- en relaisstekkers

8. Om de bewaakte alarmen en relais aan te sluiten, dient u de juiste kabels op de 
aansluitklemmen op de P104-connector van de interfaceplaat van de buis te bevestigen. 
Zie hoofdstuk 5: Alarmen en relaisaansluitingen voor meer informatie over het bekabelen 
van alarmen.

i
AANWIJZING!Als de dome op een gipsplaten plafond wordt geïnstalleerd, dient u erop te 
letten dat de kabels lang genoeg zijn om op de aansluitingen in de interfacebox onder het 
plafond te kunnen worden bevestigd. Zie Afbeelding 4.6, Pagina 71 voor de locaties van de 
connectoren en tabel 3.1, pagina 61, voor de kabelaansluitingen.

1 4-pins connector 
Alarm Uit (P102)

2* 6-pins connector Alarm In 
(P103)

3 7-pins relaisconnector 
(P104)

Pin Omschrijving Pin Omschrijving Pin Omschrijving
1 Alarmuitgang 1 1 Alarmingang 3 1 Maakcontact
2 Alarmuitgang 2 2 Alarmingang 4 2 COM
3 Alarmuitgang 3 3 Alarmingang 5 3 Verbreekcontact
4 Alarm-aarde 4 Alarmingang 6 4 Veiligheidsaarding

5 Alarmingang 7 5 Analoog alarm 1
6 Alarm-aarde 6 Analoog alarm 2

* Laag voltage TTL (3,3 V) kan ook worden gebruikt. 7 Aarding
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4.6.1 Interfaceboxaansluitingen
De onderstaande afbeelding is een grafische weergave van de interfacebox voor 
plafondmontage.

Afbeelding 4.8 Interfacebox voor plafondmontage

1 Glasvezelkabel 5 Coax-video
2 Ethernet of UTP-Video 6 Alarmingang
3 Voeding dome 7 Analoge ingang
4 Gegevens in/uit 8 Relais
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In de onderstaande tabel worden de pin-connectoren en de bijbehorende functies 
weergegeven:

Tabel 4.1 Aansluitklemmen voor de kabels van de interfacebox

4.7 De interfacebox op de behuizing bevestigen
De behuizing voor plafondmontage wordt bevestigd op de interfacebox en vastgedraaid met 
twee (2) duimschroeven.

Afbeelding 4.9 De interfacebox op de behuizing bevestigen

1. Plaats de behuizing voor plafondmontage via het gat in het plafond om te controleren of 
de rand van het gat de dome ondersteunt. Haal vervolgens de behuizing uit het gat.

2. Lijn de kogelbouten van de behuizing voor plafondmontage op de kogelbouthouders van 
de interfacebox uit en bevestig ze.

3. Draai met de twee (2) duimschroeven de interfacebox op de behuizing vast.

Nr. Connector Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7

P103 Alarmingang Alarm 3 Alarm 4 Alarm 5 Alarm 6 Alarm 7 AGND

P102 Alarmuitgang Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 GND

P104 Analoog relais Relais 

N.O.

Relais

COM

Relais 

N.C.

Aarde Alarm 1 Alarm 2 Aarding

P105 Gegevens in/

uit

C-

(BiPhase)

C+

(BiPhase)

Veiligheid

saarding

RXD (+)

(RS-232/485)

TXD (-)

(RS-232/485)

Signaal

aarde

P101 24 VAC Signaal Aarde Neutraal

J102 Video BNC Connectoringang

J101 UTP/Ethernet Connectoringang

!
WAARSCHUWING! Alleen voeding van 24 VAC, klasse 2.
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Afbeelding 4.10 Behuizing voor plafondmontage en interfacebox

4.8 Behuizing aan het plafond bevestigen
De behuizing voor plafondmontage wordt met twee (2) schroefklemmen aan het plafond 
bevestigd.
1. Plaats het plafondmontagesysteem via het gat in het plafond.
2. Bevestig de behuizing aan het plafond door beide klemmen met een nr. 2 

kruiskopschroevendraaier vast aan te draaien.

1 Interfacebox 4 Handschroef
2 Kogelbout 5 Bevestigingspunt
3 Behuizing voor inbouw in plafond 6 Plafondklem

!
LET OP! 
De dome voor plafondmontage is uitgerust met bevestigingspunten aan beide zijden van de 
behuizing. Om letsel te voorkomen, dient u een veiligheidsdraad vanaf een stevig ankerpunt 
boven het plafond te bevestigen aan een bevestigingspunt op de dome-behuizing; zie 
Afbeelding 4.11, Pagina 76 hieronder voor een grafische weergave.
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Afbeelding 4.11 Dome aan het plafond bevestigen

1 Bevestigingspunt 4 Plafondklem
2 Plafondklem 5 Met de wijzers van de klok meedraaien om de klem vast

te zetten
3 Bevestigingspunt

mm
inches

41.7  MAX.
1.64  CEILING

12.7  MIN.
0.50  CEILING

!
LET OP! Als u de plafondklemmen te stevig aandraait, kunnen de klemmen of het plafond 
beschadigd raken. Draai de klemmen aan totdat ze contact maken met het plafond en u 
weerstand begint te voelen. Als u een elektrische schroevendraaier gebruikt, dient u het 
aandraaimoment op de laagste stand in te stellen.
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4.9 Cameramodule uitlijnen en installeren
De connector van de cameramodule wordt bevestigd op de CPU-kaart van de behuizing voor 
plafondmontage.
1. Lijn het gele vergrendelingsnokje op de chassismodule van de cameramodule uit op het 

gele label op de CPU-module en druk de chassismodule van de camera in de connector. 
2. Draai vervolgens de camera rechtsom (ca. 60 graden) totdat hij vastklikt.

Afbeelding 4.12 Cameramodule en koepel installeren

4.10 Bevestig de koepel
De dome-koepel/afdekeenheid wordt op de behuizing voor plafondmontage bevestigd. 
1. Plaats de koepel over de cameramodule en lijn hem uit totdat hij goed zit.
2. Draai de koepel rechtsom totdat hij vastklikt. Zie Afbeelding 4.12, Pagina 77.

i
AANWIJZING!De dome-koepel wordt geleverd met een witte sierring. Een optionele zwarte 
sierring is apart leverbaar. Om de witte sierring te vervangen, dient u de vier (4) 
kruiskopschroeven van de binnenring eruit te draaien en de witte sierring te verwijderen. 
Plaats vervolgens de zwarte sierring over de binnenring en draai de vier (4) schroeven er weer 
vast in.
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Afbeelding 4.13 Koepel voor plafondmontage

Verwijderen van koepel
Als u onderhoud aan de AutoDome voor plafondmontage wilt plegen, dient u als volgt te werk 
te gaan bij het verwijderen van de koepel:
1. Draai de borgschroef in de sierring los met een nr. 1 kruiskopschroevendraaier totdat de 

koepel vrij kan draaien. 
2. Draai vervolgens de koepel ongeveer een kwartslag linksom totdat hij uit de behuizing 

voor plafondmontage losklikt. Zie de onderstaande afbeelding voor een grafische 
weergave.

Afbeelding 4.14 Ontgrendelingsschroef van de koepel

1 Behuizing voor inbouw in plafond 3 Cameramodule
2 Plafond 4 Koepel
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5 Bekabelingvoorschriften

5.1 In bedrijf

5.2 Overzicht van kabelafstanden voor pendel

Tabel 5.1 Maximale kabelafstanden vanaf de voeding naar de pendel van de AutoDome

5.3 Video- en besturingskabels
Coaxkabel
Coaxkabels met BNC-connectoren worden het meest toegepast voor het verzenden van 
composiet-videosignalen. Bilinx-besturingsgegevens kunnen via dezelfde kabel worden 
verzonden. 
Bilinx is een Bosch 2-wegcommunicatieprotocol dat afstandsbediening, configuratie en 
updates via een video-coaxkabel mogelijk maakt. Bilinx is beschikbaar op alle AutoDomes, 
behalve de Ethernet-modellen die de standaardcommunicatiemodule gebruiken.
AutoDome-series 300 en 500i beschikken over kabelcompensatie of “Pre-Comp” (= 
voorcompensatie) waarmee het videobereik vanaf het head-end kan worden vergroot.

115/230 VAC

Koperdraad Conform ter plaatse geldende richtlijnen.

24 V naar AutoDome
BINNEN ANALOOG VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

100-serie 14 /7,5 248 m 156 m 98 m

200-, 300-serie 18 / 10 193 m 121 m 76 m

500-serie 27 / 15 129 m 81 m 51 m

BINNEN ETHERNET VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

100-serie 21 /11,5 165 m 104 m 65 m

200-, 300-serie 25 / 14 139 m 87 m 55 m

500-serie 35 /19 99 m 62 m 39 m

BUITEN ANALOOG1 VA / Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

100-serie 47 / 43,5 74 m 46 m 29 m

200-, 300-serie 50 / 46 69 m 44 m 27 m

500-serie 55 / 51 63 m 40 m 25 m

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

100-serie 52 / 47,5 67 m 42 m 26 m

200-, 300-serie 54 / 50 64 m 40 m 25 m

500-serie 60 / 55 58 m 36 m 23 m

1. Standaardverwarmingsmodule

Kabelcompensatie Maximale afstanden

Alleen video Bilinx-besturing

Kabeltype Voorcompensatie UIT Voorcompensatie AAN Voorcompensatie 
AAN of UIT

RG-59/U 300 m 600 m 300 m

RG-6/U 450 m 900 m 450 m
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UTP
UTP (unshielded twisted pair = onafgeschermd twisted pair) met mannelijke RJ45-
connectoren worden gebruikt voor het verzenden van composiet-videosignalen via pin 1(+) en 
2(-). Er is doorgaans aan het head-end van het systeem een converter nodig voor coax naar 
UTP-kabel.
Bilinx-besturingsgegevens kunnen via dezelfde twee videokabels (1 en 2) worden verzonden. 
Bilinx is een Bosch 2-wegcommunicatieprotocol dat afstandsbediening, configuratie en 
updates via een passieve UTP-kabel mogelijk maakt.
AutoDome-series 300 en 500 beschikken over kabelcompensatie of “Pre-Comp” (= 
voorcompensatie) waarmee het normale besturingsbereik vanaf het head-end kan worden 
vergroot.

In de onderstaande afbeelding zijn de aansluitingen weergegeven die nodig zijn voor het 
verzenden van video- en besturingssignalen via een UTP-kabel.

Afbeelding 5.1 Video- en besturingssignalen via UTP

RG-11/U 600 m 1200 m 600 m

Formaat Buitendiameter tussen 4,6 mm en 7,9 mm

Afscherming Koper gevlochten: 95%

Centrale geleider Standaard koperdraad

Connector BNC

Kabelcompensatie Maximale afstanden

Alleen video Bilinx-besturing

!
WAARSCHUWING! Kabelcompensatie (voorcompensatie) vergroot het bereik van Bilinx-
besturing niet. Voorcompensatie is niet beschikbaar voor AutoDomes met een IP-module.

Kabelcompensatie

Max. afstand

Kabeltype Voorcompensatie UIT Voorcompensatie AAN

CAT5 UTP 229 m 450 m

Connector RJ45

Benodigd onderdeel Converter coax naar UTP

1 Head-endvideo 3 Pinnen
2 Coaxkabel 4 AutoDome

+ 
- 

    
1(+) & 2(-)

 
RJ45
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Ethernet
AutoDome Ethernetmodellen zijn direct of via een hub aangesloten op een 10/100 Base-T-
netwerk. Zowel de video- als de besturingssignalen worden verzonden via een standaard TCP/
IP-netwerk met behulp van de ingebouwde webserver.

Glasvezel
Glasvezelmodellen zijn geschikt voor videosignalen en BiPhase-besturingssignalen via analoge 
single-mode of multimode glasvezel. Een full- of halfduplex, multimode IP media converter 
glasvezelmodule is ook leverbaar.

Kabeltype UTP CAT-5

Max. afstand 100 m

Bandbreedte 10/100 Base-T

Connector RJ45

!
WAARSCHUWING! Sluit de RJ45-connector alleen aan via UTP-video of Ethernet.

Multimode

Glasvezeltype 50/125 µm, 62,5/125 µm, multimode-glasvezelkabel met laag 
verlies

Max. afstand 4 km

Minimale bandbreedte 20 MHz (Video - 850 nm / Besturing - 1300 nm)

Benodigd onderdeel Bosch LTC 4629 glasvezelontvanger aan het controller-einde van 
het systeem

Connector ST

Single-mode

Glasvezeltype 9/125 µm, enkele glasvezelverbinding met laag verlies

Max. afstand 69 km

Minimale bandbreedte 20 MHz (Video - 1310 nm /besturing - 1550 nm)

Benodigd onderdeel Single-mode glasvezelontvanger aan controller-einde van systeem

Connector ST

IP media converter

Glasvezeltype 62,5/125 µm, multimode-glasvezelkabel met laag verlies

Max. afstand 2 km

Minimale bandbreedte 20 MHz (Video/besturing - 1310 nm)

Benodigd onderdeel LTC 4401 glasvezelontvanger aan het controller-einde van het 
systeem

Connector Twee (2) SC
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5.4 Kabels alleen voor besturing
BiPhase (afgeschermd 2-draads, half-duplex, multi-drop, kabellimiet 1.5 km). kabellimiet)
BiPhase is het standaard Bosch protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van PTZ-
besturingssignalen via 2-draads, afgeschermde twisted pair-kabels (STP) die met een 110 Ω 
klemweerstand worden afgesloten.
De AutoDome is voorzien van een afsluitweerstand van 110 Ω tussen de BiPhase-aansluitingen 
C+ en C-.

In de onderstaande afbeelding zijn de aansluitingen weergegeven die voor BiPhase-sturing 
nodig zijn.

Afbeelding 5.2 Aansluitingen voor BiPhase-sturing

!
LET OP! De BiPhase-afscherming mag alleen op het head-end worden aangesloten.

Kabletype STP - afgeschermde twisted pair

Afstand 1524 m Belden 8760 aanbevolen

Transmissiesnelheid 31,25 KHz

Gauge 1,02 mm (18 AWG)

Afsluiting 110 Ω

Connector Schroefaansluitingen

Spanning 4 Vtt

1 C- (Biphase) 7 AutoDome Gegevensingang/-uitgang
2 C+ (Biphase) 8 Head-end BiPhase
3 Veiligheidsaarding 9 P105/P106-connector
4 RxD 10 C- (Biphase)
5 TxD 11 C+ (Biphase)
6 Signaalaarde 12 Afscherming

110 Ω
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In een doorgeluste configuratie waarbij meerdere domes in serie zijn aangesloten, moet de 
weerstand van 110 Ω worden verwijderd uit alle domes, behalve de laatste. U kunt maximaal 
acht (8) AutoDomes doorlussen.

Afbeelding 5.3 Aansluitingen voor een doorgeluste configuratie

RS232 (3-draads, full-duplex, single-end, kabellimiet 15 meter). kabellimiet)
RS232 is een algemeen, single-ended communicatieprotocol voor besturingsdoeleinden. De 
datatransmissie via 3 kabels (TDX, RXD, common) vindt plaats tussen één zender en één 
ontvanger bij relatief lage datasnelheden (tot 57,6 kBaud) en over korte afstanden tot 15 
meter.

1 C- (Biphase) 9 Dome 3
2 C+ (Biphase) 10 Dome 2
3 Veiligheidsaarding 11 Dome 1
4 RxD 12 Head-end BiPhase
5 TxD 13 C- (Biphase)
6 Signaalaarde 14 C + (Biphase)
7 Laatste dome Gegevensingang/-uitgang 15 Afscherming
8 P105/P106-connector

110 Ω

i
AANWIJZING!Nadat de kabels voor de RS232 zijn aangesloten, moet de schuifschakelaar op 
de CPU-module van de camerakop naar binnen en in de richting weg van de LED's worden 
verplaatst.

Kabeltype 3-draads (TXD, RXD, common)

Afstand 15 m

Maximale baudrate 57,6 Kb

Spanning +/- 15 V

Afsluiting 110 Ω

Schuifschakelaar Weg van de LED's (standaardfabrieksinsteling)



84 nl | Bekabelingvoorschriften AutoDome modulair camerasysteem

F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12 Installatiehandleiding Bosch Security Systems B.V.

Afbeelding 5.4 Aansluitingen voor RS232

Afbeelding 5.5 Positie van CPU-schakelaar voor RS232

1 C- (Biphase) 7 AutoDome Gegevensingang/-uitgang
2 C+ (Biphase) 8 P105/P106-connector
3 Veiligheidsaarding 9 Head-end RS232
4 RxD 10 TxD
5 TxD 11 RxD
6 Signaalaarde 12 Aarding

1 Locatie van schakelaars
2 LED's
3 RS232
4 CPU-module
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RS485 (2-draads (afgeschermd), half-duplex, differentiaal, multi-drop (32 knooppunten), 
kabellimiet 1200 meter)
De RS485 kan een echt multidrop-netwerk besturen en is volgens de specificatie geschikt 
voor aansluiting van maximaal 32 drivers en 32 ontvangers op een enkele 2-draads bus. De 
AutoDome maakt gebruik van de 2-draads modus, hoewel de RS485 ook in 2- of 4-draads 
modus kan worden aangesloten.

In de onderstaande afbeelding zijn de aansluitingen voor de RS485 weergegeven.

Afbeelding 5.6 Aansluitingen voor RS485

Afbeelding 5.7 Positie van CPU-schakelaar voor RS485

i
AANWIJZING!De kabelafscherming moet aan beide uiteinden aan een signaal worden 
aangesloten als 2-draads twisted-pair wordt gebruikt. Zorg ervoor, nadat de kabels voor de 
RS485 zijn aangesloten, dat de schuifschakelaar op de hoofdprintplaat naar de camerakop in 
de richting van de LED's (standaard) is gepositioneerd.

Kabeltype 2-draads afgeschermd twisted-pair

Afstand 1219 m

Maximale baudrate 57,6 Kb

Schuifschakelaar In de richting van de LED's (standaardfabrieksinsteling)

1 C- (Biphase) 7 AutoDome Gegevensingang/-uitgang
2 C+ (Biphase) 8 P105/P106-connector
3 Veiligheidsaarding 9 Head-end RS485
4 RxD 10 Data +
5 TxD 11 Data -
6 Signaalaarde 12 Aarding

1 Schakelaar locatie
2 LED's
3 RS485
4 CPU-module

110 Ω
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5.5 Audiokabels
De VG4 AutoDome met Ethernet-module kan audio-lijningangssignalen ontvangen en 
verzenden in een netwerk. Het audiosignaal wordt verzonden in één richting en synchroon 
met de videosignalen.
Specificaties Audio-lijningang

Bekabelingsspecificaties

Audio-aansluitingen
1. Verwijder de afsluitweerstand van 110 ohm tussen de BiPhase-aansluitingen.
2. Sluit de audiobron met lijnniveau aan op de BiPhase-aansluiting C+.
3. Sluit de aarde van het audiosignaal aan op de BiPhase-aansluiting C-.

De volgende afbeelding toont de audio-aansluitingen voor een IP-netwerk.

Afbeelding 5.8 Audio-aansluitingen voor een ethernet-netwerk.

Max. ingangsspanning 5,5 Vtt

Impedantie 9 kOhm

Sample rate 8 kHz, 16-bits, mono

Afscherming Blank gevlochten koper: 95% dekking

Interne versterking is beschikbaar

Kabeltype Coax3 aanbevolen

Afstand 10 m

Formaat 22 AWG naar BiPhase-connector (P105/P106)

Afscherming Blank gevlochten koper: 95% dekking

Centrale geleider Blank gevlochten koper

i
AANWIJZING!Scheid de audiokabels van de AC-voedingskabels om ruis te voorkomen.

1 C- (Biphase) 7 AutoDome Gegevensingang/-uitgang
2 C+ (Biphase) 8 P105/P106-connector
3 Veiligheidsaarding 9 Audio-uitgang
4 RxD
5 TxD
6 Signaalaarde

i
AANWIJZING!Zie de Gebruikershandleiding van het AutoDome modulaire camerasysteem 
voor het configureren van en werken met audio in een IP-Ethernet-netwerk.
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6 Alarmen en relaisaansluitingen

6.1 Alarmingangen
De AutoDome heeft zeven alarmingangen. Elke ingang kan geactiveerd worden door apparaten 
met spanningsloze contacten zoals drukmeters, passieve infrarood-detectoren en soortgelijke 
apparaten. Onderstaande tabel geeft de grootte en afstand van de kabels weer.

Tabel 6.1 Overzicht van alarmkabels

U sluit alarmen aan als normaal open (N.O.) of normaal gesloten (N.C.), en u moet de 
alarmingangen programmeren als N.O. (de standaardinstelling) of als N.C. via het AutoDome-
hoofdmenu. 
De AutoDome is voorzien van twee (2) typen alarmen: niet-bewaakte en bewaakte. Een 
bewaakt alarm geeft behalve een alarmstand ook een sabotage-stand door. Afhankelijk van de 
wijze waarop het alarm is geconfigureerd, kan kortsluiting of een onderbreking in het 
alarmcircuit het sabotagesignaal activeren.

6.2 Configuratie Bewaakte alarmen (ingangen 1 en 2)
Om alarm 1 of 2 (pin 5 of 6) voor bewaking te configureren, moet u een 2,2 K eindweerstand 
in het circuit installeren. Daarna programmeert u de alarmen via het AutoDome hoofdmenu óf 
als normaal open bewaakt (N.O.S.) óf als normaal gesloten bewaakt (N.C.S.).

6.2.1 Een normaal open bewaakt alarm configureren
1. Installeer een 2,2 K eindweerstand in het alarmcircuit.
2. Sluit de alarmkabels aan op ingang 1 en 2 (pin 5 of 6) en op de aardverbinding (pin 7) op 

de AutoDome.

Afbeelding 6.1 N.O.S. - Normaal open bewaakte aansluitingen

3. Selecteer in het AutoDome hoofdmenu Alarminstellingen > Invoerinstellingen en zet 
alarmingang # op N.O.S. Zie onderstaande tabel voor contact- en standgegevens.

Draadgrootte Max. afstand

AWG mm voet meter

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8

i
AANWIJZING!Alleen alarmen 1 en 2 (pin 5 of 6) kunnen worden geconfigureerd voor 
bewaking. Wanneer een bewaakt alarm wordt geprogrammeerd, hoeft het niet te worden 
ingesteld om een sabotage-stand te kunnen doorgeven

1 Spanningsloos contact 3 Dome-connector
2 Alleen alarm 1 of 2 (pin 5 of 6) 4 Aarding (pin 7)

AutoDome geprogrammeerd als N.O.S.
Contact Alarmstatus
Geopend Normaal
Gesloten Alarm
Sabotage Sabotage

2.2K
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6.2.2 Een normaal gesloten bewaakt alarm configureren
1. Installeer een 2,2 K eindweerstand in het alarmcircuit.  
2. Sluit de alarmkabels aan op ingang 1 en 2 (pin 5 of 6) en op de aardverbinding (pin 7) op 

de AutoDome. 

Afbeelding 6.2 N.C.S. - Normaal gesloten bewaakte aansluitingen

3. Selecteer in het AutoDome hoofdmenu Alarminstellingen > Invoerinstellingen en zet 
alarmingang # op N.C.S. Zie onderstaande tabel voor contact- en standgegevens.

6.3 Configuratie van niet-bewaakte alarmen (ingangen 1 tot 7)
U kunt alarmen 3 tot 7 configureren als niet-bewaakt normaal open (N.O.) of normaal gesloten 
(N.C.) alarmen.

6.3.1 Een normaal open niet-bewaakt alarm configureren
1. Sluit het alarm aan op de juiste ingang (1 tot 7) en breng de aardverbinding aan op de 

AutoDome.

Afbeelding 6.3 N.O. - Normaal open niet-bewaakte aansluitingen

2. Selecteer in het AutoDome hoofdmenu Alarminstellingen > Invoerinstellingen en zet 
alarmingang # op N.O. Zie onderstaande tabel voor contact- en standgegevens.

1 Spanningsloos contact 3 Dome-connector
2 Alleen alarm 1 of 2 (pin 5 of 6) 4 Aarding (pin 7)

AutoDome geprogrammeerd als N.C.S.
Contact Alarmstatus
Geopend Alarm
Gesloten Normaal
Kort Sabotage

2.2K

1 Spanningsloos contact 3 Dome-connector
2 Alarmingangen 1 tot 7 4 Aarding

AutoDome geprogrammeerd als N.O.
Circuit Alarmindicatie
Geopend Normaal
Gesloten Alarm



AutoDome modulair camerasysteem Alarmen en relaisaansluitingen | nl 89

Bosch Security Systems B.V. Installatiehandleiding F.01U.089.442 | 5.0 (p) | 2008.12

6.3.2 Een normaal gesloten niet-bewaakt alarm configureren
1. Sluit het alarm aan op de juiste ingang (1 tot 7) en breng de aardverbinding aan op de 

AutoDome.

Afbeelding 6.4 N.C. Normaal gesloten niet-bewaakte aansluitingen

2. Selecteer in het AutoDome hoofdmenu Alarminstellingen > Invoerinstellingen en zet 
alarmingang # op N.C. Zie onderstaande tabel voor contact- en standgegevens.

6.4 Alarmuitgangen
De AutoDome is voorzien van twee (2) typen alarmuitgangen: een spanningsloos contactrelais 
en drie (3) open-collectoruitgangen of transistoruitgangen.

6.4.1 Een spanningsloos relaiscontact configureren
Het spanningsloze contactrelais werkt als een aan/uit-schakelaar. Het heeft een 
maximumspanning van 2 A bij 30 DC.
1. Sluit de juiste gestripte kabel aan op de AutoDome COM-connector.
2. Sluit de juiste gestripte kabel aan op de N.O. of N.C. connector, afhankelijk van wat u 

nodig heeft.

6.4.2 Een open collectoruitgang configureren
Uitgangen 1, 2, en 3 zijn open collectortypen. Deze uitgangen moeten worden aangesloten op 
een positieve spanning tussen 5 en 32 V om het circuit te completeren, met een 
maximumspanning van 32 VDC bij 150 mA.
1. Sluit de juiste gestripte kabel aan op de open connector (1, 2, of 3) van de transistor.
2. Sluit de juiste gestripte kabel aan op de aardaansluiting (GND).

1 Spanningsloos contact 3 Dome-connector
2 Alarmingangen 1 tot 7 4 Aarding

AutoDome geprogrammeerd als N.C.
Circuit Alarmindicatie
Geopend Alarm
Gesloten Normaal
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7 Koepel - omgang en reiniging
De koepel is vervaardigd van polycarbonaat. Dit materiaal is slagvast. De optische helderheid 
is vergelijkbaar met die van glas of acryl, maar het oppervlak is veel zachter. Bij de omgang 
met en het schoonmaken van de koepel moeten extra voorzorgsmaatregelen in acht worden 
genomen om krassen te voorkomen.

7.1 Omgang
De koepel wordt verpakt in een beschermende laag plastic. Het wordt aanbevolen om de 
koepel op deze manier te bewaren tot hij moet worden gemonteerd. Laat de koepel zo veel 
mogelijk met rust, omdat krassen al snel de transparantie aantasten.

7.2 Reinigen
Ga volgens onderstaande procedures te werk als de koepel moet worden schoongemaakt en 
neem de instructies van het onderstaande lijstje van waarschuwingen in acht.

7.2.1 De binnenzijde van de koepel schoonmaken
Het uitzonderlijk zachte oppervlak aan de binnenzijde mag niet worden schoongemaakt door 
af te vegen of af te stoffen met een doek. Gebruik droge perslucht, bij voorkeur uit een 
spuitbus, om stof van het oppervlak aan de binnenzijde te verwijderen. 

7.2.2 De buitenzuide van de koepel schoonmaken
De buitenzijde van de koepel heeft een harde coating als extra bescherming. Gebruik, als 
reiniging noodzakelijk is, uitsluitend schoonmaakmiddelen en -doeken die geschikt zijn voor 
het reinigen van veiligheidsbrillen. Droog de koepel grondig af met een droge, niet-schurende 
doek om watervlekken te voorkomen. Schrob de koepel nooit met schuurmiddelen of bijtende 
schoonmaakmiddelen.

Niet doen:
– Gebruik voor het schoonmaken van de koepel geen schurende schoonmaakmiddelen of 

schoonmaakmiddelen met een hoog alkalinegehalte.
– Schrap de koepel niet af met scheermesjes of andere scherpe voorwerpen.
– Gebruik voor het schoonmaken van de koepel geen benzeen, benzine, aceton of 

tetrachloormethaan.
– Maak de koepel niet schoon in heet zonlicht of op erg hete dagen.

!
WAARSCHUWING! Gebruik geen oplossingen op alcoholbasis om de koepel schoon te 
maken. Dat veroorzaakt een melkachtige verkleuring van het polycarbonaat en op langere 
termijn materiaalmoeheid, zodat de koepel breekbaar wordt.
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Verklarende woordenlijst van CCTV-termen

A

AAC Zie Geavanceerde alarmbesturing.

Adres Elke AutoDome heeft een numeriek adres in het besturingssysteem waarin het zich bevindt. 
Dit adres wordt gebruikt om de juiste dome aan te sturen. Het adres kan ter plaatse worden 
ingesteld met behulp van het Bilinx-configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten 
(CTFID), of op afstand met behulp van de functie Fast Address (zie Fast Address).

AGC Zie Automatische versterkingsregeling.

AutoBlack Een techniek om het niveau van het beeldsignaal te versterken en zo een videosignaal met 
volledige amplitude te produceren, zelfs als het scènecontrast minder is dan het volledige 
bereik (verblindend licht, nevel, mist, etc.). Het donkerste deel van het signaal is op zwart 
ingesteld en het lichtste deel op wit waardoor het contrast wordt vergroot.

AutoDome Volledig geïntegreerde high-speed, camera met draaien/kantelen/zoom-functie ingebouwd in 
een beschermende koepel met traploos 360-bereik van de scène.

AutoFocus De focus van het objectief wordt voortdurend automatisch aangepast voor weergave van de 
scherpst mogelijke afbeelding.

AutoIris De diafragmaopening van het objectief wordt automatisch aangepast voor de juiste belichting 
van de camerasensor.

Automatische versterkingsregeling
Het elektronische systeem dat de versterking van het videosignaal regelt.

Automatische witbalans
Met deze functie kan een kleurencamera automatisch de uitgangskleur instellen, zodat de 
beelden onafhankelijk van de gebruikte verlichting een natuurlijke kleur hebben.

AutoPan De camera draait voortdurend horizontaal van de maximuminstelling voor rechts naar de 
maximuminstelling voor links.

AutoPivot De camera kantelt verticaal en maakt tegelijk een roterende beweging teneinde de juiste 
beeldoriëntatie te genereren.

AutoPlayback Met deze functie wordt de volgorde van de bewegingen van de AutoDome PTZ vastgelegd 
zodat deze later kunnen worden afgespeeld volgens een vast patroon dat telkens automatisch 
wordt herhaald. Deze functie wordt ook wel bewakingsronde genoemd.

AutoScaling Terwijl de camera inzoomt om de objecten op het monitorscherm te vergroten, worden de 
draai- en kantelsnelheden verlaagd zodat de relatieve snelheid op het scherm constant blijft 
voor gelijke door joystick bestuurde posities.

AutoTrack Deze gepatenteerde technologie zorgt voor de integratie van bewegingsdetectie in de camera, 
waarbij een object kan worden gevolgd en in kan worden gezoomd voor optimale grootte en 
perspectief.

AWB Zie Automatische witbalans.
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B

Balun Afkorting voor gebalanceerd en niet-gebalanceerd. Een apparaat dat een gebalanceerde 
videosignaalkabel (zoals bijvoorbeeld gebruikt bij twisted pair) naar een ongebalanceerd 
signaal converteert (zoals bijvoorbeeld gebruikt bij coaxkabels). In een gebalanceerde kabel, 
zoals twisted pair, zijn beide draden elektrisch identiek. In een ongebalanceerde kabel, zoals 
een coaxkabel, heeft de ene draad andere elektrische eigenschappen dan de andere.

Beelden per seconde
Een maateenheid voor de snelheid waarmee beelden worden weergegeven om een 
videostream te creëren. Een snelheid van 25 bps (PAL) of 30 bps (NTSC) wordt gewoonlijk 
beschouwd als fullmotion-video.

Beeldstabiliteit Een algoritme dat camerabeweging in zowel verticale als horizontale assen nagenoeg uitsluit, 
wat resulteert in uitzonderlijke beeldkwaliteit.

Bewakingsronde Hiermee kunnen rondes met een totale duur van 15 minuten worden opgenomen. Opgenomen 
rondes bestaan uit besturingsopdrachten en kunnen wanneer nodig worden teruggespeeld. 
Alle informatie met betrekking tot de camerapositie wordt voor maximale flexibiliteit 
opgeslagen (zoals draaien/kantelen/zoomen).

Bilinx Een communicatieformaat waarmee u apparatuur op afstand kunt bedienen, configureren en 
bijwerken via de videokabel (coax of passieve UTP).

Biphase PTZ-protocol voor Bosch-producten.

BLC Zie Tegenlichtcompensatie.

bps Zie Beelden per seconde.

Brandpuntsafstand De afstand van het optische centrum van het objectief tot het beeld van een object dat zich op 
een oneindige afstand van het objectief bevindt. Grote brandpuntsafstanden geven een klein 
gezichtsveld (bijv. telefoto-effect), terwijl kleine brandpuntsafstanden een grote beeldhoek 
geven.

C

CCD Zie Charge Coupled Device.

CCD-formaat Geeft de grootte van de gebruikte camerasensor aan. In het algemeen geldt dat hoe groter de 
sensor is, hoe gevoeliger de camera en hoe beter de beeldkwaliteit is. Het formaat wordt 
aangegeven in inches, bijvoorbeeld 1/4" of 1/3". Zie Charge Coupled Device (CCD).

CCTV Zie Closed Circuit TeleVision.

Charge Coupled Device
De meest gebruikte potentiaalvrije beeldsensor in CCTV-camera's. De sensor converteert 
lichtenergie naar elektrische signalen.

Closed Circuit Television
Een videosysteem waarbij televisiesignalen via een gesloten systeem (geen uitzendsysteem) 
worden verzonden.

Configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten
Bosch-software voor het configureren en updaten van camera's en andere externe apparaten 
via videokabels met behulp van Bilinx en voor het opslaan hiervan voor toekomstig gebruik.

CTFID Zie Configuratieprogramma voor beeldbewerkingsapparaten.
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D

Dag/Nacht (infraroodgevoelig)
Optie voor een AutoDome met een normale kleuruitvoering in situaties waarbij voldoende 
lichtinval is (overdag) maar waarbij de gevoeligheid kan worden verhoogd wanneer 
onvoldoende licht aanwezig is ('s nachts). Dit wordt bereikt door het infraroodsperfilter voor 
effectieve weergave van kleuren te verwijderen. De gevoeligheid kan verder worden verbeterd 
door een aantal kaders te integreren zodat het signaal voor de geluidsratio van de camera 
wordt verbeterd.

Detectiegebied Het vaststellen van een bepaald gebied binnen een scène dat door de bewegingsdetectie-
algoritme wordt gebruikt om uitsluitend in dit gebied naar beweging te zoeken.

Diafragmaopening De grootte van de opening in het diafragma. Hierdoor wordt de hoeveelheid licht bepaald die 
de CCD-sensor bereikt. Hoe hoger de f-stopwaarden, hoe minder licht de sensor bereikt.

Digitale beeldstabilisatie
Zie Beeldstabilisatie.

DNR Zie Dynamische ruisonderdrukking

Draaien Beweging van de camera in horizontale richting.

Dynamic Noise Reduction (Dynamische ruisonderdrukking)
Een digitale videoverwerkingstechnologie die de ruis (beeldmisvorming) in het beeld meet en 
automatisch reduceert.

E

EnviroDome AutoDome met omgevingsbestendigheid, zodat het zelfs onder de meest gure 
weersomstandigheden kan worden gebruikt.

Ethernet De meest gebruikte methode om toegang te verkrijgen tot het Local Area Network. Ethernet 
voldoet aan de IEEE 802.3-norm. De Ethernet-norm ondersteunt transmissiesnelheden voor 
gegevens van 10 Mbps, 100 Mbps en 1000 Mbps (gigabit).

F

Fast Address Dit is een systeem voor het op afstand instellen van het adres van de AutoDome vanaf het 
besturingssysteem. 

F-nummer De standaardmaat van de objectiefopening, de diameter van het diafragma, gedeeld door de 
brandpuntsafstand van het objectief. Hoe kleiner de maximale opening (of het F-nummer), 
hoe meer licht door het objectief gaat.

F-stop Zie F-nummer.

G

Gateway-adres Een knooppunt in een netwerk dat fungeert als toegang tot een ander netwerk.

Geavanceerde alarmbesturing
Het flexibele en geavanceerde AutoDome-subsysteem voor alarmbeheer waarmee “regels” 
kunnen worden gecreëerd die bepalen welke ingang(en) één of meer uitgangen activeren (zie 
Alarmregel). In zijn eenvoudigste vorm definieert een regel welke ingang(en) welke 
uitgang(en) moet(en) moeten activeren. In een complexere vorm kan een regel worden 
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geprogrammeerd voor een bepaald bedieningspaneelcommando (bestaand of niet) en voor 
het uitvoeren van een dome-functie, of een combinatie hiervan.

Geavanceerde diagnose
De combinatie van Bosch van ingebouwde schermweergave (OSD) en status-LED's die 
worden gebruikt voor het controleren van kritische cameraparameters zoals interne 
temperatuur, niveau ingangsspanning en netwerkaansluitingen. Hierdoor kan een technicus 
snel vaststellen wat de oorzaak van de problemen is en ervoor zorgen dat de dome onder de 
juiste bedrijfsomstandigheden functioneert.

Gecomprimeerde behuizing van droge stikstof
Behuizing voor buitentoepassingen met bescherming tegen smog, vochtigheid, vuil en stof.

Gevoeligheid Een maat voor de hoeveelheid licht die nodig is om een standaard videosignaal te leveren. 
Gevoeligheidswaarden worden gegeven in lux of candela.

Gezichtsveld Een maat voor het zichtbare gedeelte binnen het gezichtsveld van de camera. Hoe groter de 
brandpuntsafstand, hoe kleiner het gezichtsveld. Hoe kleiner de brandpuntsafstand, hoe 
groter het gezichtsveld.

H

Hybride streaming De mogelijkheid om gelijktijdig IP-videobeelden in een LAN of WAN-netwerk en CVBS-
videobeelden via coaxkabels of glasvezelkabels te streamen.

I

Infraroodbelichting Elektromagnetische straling (licht) met een grotere golflengte dan zichtbaar is met het blote 
oog. Infraroodbelichting is belangrijk bij de schemering en zonsopgang en in halogeenlampen. 
Infraroodbelichting wordt geleverd als lampen met bijbehorende filters, LED's of lasers. CCD-
sensoren zijn minder gevoelig voor infraroodlicht dan voor zichtbaar licht, maar infrarood licht 
kan het totale belichtingsniveau vergroten, wat een veel beter beeld oplevert bij lage 
lichtniveau's.

Institute of Radio Engineers
Een maateenheid voor de videoamplitude die het gebied van het laagste synchronisatieniveau 
tot het hoogste witniveau in 140 gelijke eenheden verdeelt. 140 IRE is gelijk aan 1 Vtt. Het 
bereik van actieve videobeelden is 100 IRE.

Intermodale dispersie
Zie Modale dispersie.

IP 66 De IP-code (Ingress Protection) geeft de mate van bescherming weer van de ombouw van de 
elektrische apparatuur. Het eerste cijfer staat voor de mate van bescherming van interne 
apparatuur tegen schade door externe vaste objecten. Het tweede cijfer staat voor de mate 
van bescherming van interne apparatuur tegen de schadelijke gevolgen van water. Hoe hoger 
de cijfers, des te groter de mate van bescherming. Zie ook: NEMA-waarden.

IP-adres Het adres van een apparaat dat op een IP-netwerk is aangesloten. Elk apparaat op een IP-
netwerk moet een uniek adres gebruiken. Elk IP-gegevenspakket bevat een bronadres 
(zender) en een doeladres (ontvanger). Elk IP-adres bestaat uit 32 bits die zijn verdeeld in 4 
"achttallen" van 8 bits (x.x.x.x). IP-adressen lopen van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255.

IRE Zie Institute of Radio Engineers.
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K

Kabelcategorie Toepassing en waarderingssysteem van de bandbreedte voor UTP-bekabeling. Categorieën 1 
tot en met 6 zijn gebaseerd op EIA/TIA-568-B-normen. Categorie wordt in het algemeen 
afgekort met CAT. UTP-categorie 5, 5e en 6 worden gebruikt voor toepassingen van kabels 
voor ethernet-data. De ethernet-bekabeling kan maximaal 100 m lang zijn bij gebruik van UTP-
bekabeling.

Kabelcompensatie Deze techniek voorkomt verlies aan beeldkwaliteit die anders wordt veroorzaakt door 
signaalverliezen bij de overdracht van video in lange kabels.

Kleurtemperatuur Een maat voor de relatieve kleur van de belichting. Meestal gebruikt om het automatische 
correctiebereik van een kleurencamera te specificeren.

L

Lux De internationale (SI) eenheid voor het meten van de intensiteit van het licht. Dit is gelijk aan 
de belichting van een oppervlak op één meter afstand van een enkele kaars.

M

MJPEG Motion JPEG is een standaard voor codering van digitale video waarbij elk videoframe apart in 
een JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. 

Modale dispersie Het breder worden van een golfvorm over lange afstanden. Modale dispersie treedt op bij 
multimode-glasvezel, omdat licht via verschillende reflectiepaden (bijv. modi) in de kabel 
wordt verplaatst. Als de afstand groter wordt, begint het pad (de modus) zich te verspreiden 
en gaat de aankomsttijd voor de verschillende lichtstralen variëren. Veel variatie (dispersie) 
vergroot de kans dat de optische ontvanger de inkomende signalen verkeerd interpreteert. 
Modale dispersie is een groot probleem bij multimode-glasvezel.

MPEG-4 Een standaard voor codering en compressie van digitale video die gebruik maakt van 
interframecodering om de grootte van de verzonden videostream aanzienlijk te verminderen. 
Bij interframecodering bestaat een videosequentie uit keyframes die het hele beeld bevatten. 
Tussen de keyframes bevinden zich deltaframes. Deze zijn uitsluitend gecodeerd met de 
incrementele verschillen. Dit zorgt vaak voor substantiële compressie, omdat in veel 
bewegingssequenties slechts een kleine percentage van de pixels echt per frame verschilt.

Multimode-glasvezel Een optische kabel met een grotere kern (in het algemeen 50 of 62,5 micron) dan singlemode-
glasvezel. De kern kan uit kunststof of glasvezel bestaan en is de meest gebruikte kabel voor 
korte afstanden zoals LAN's. De naam multimode komt voort uit het feit dat lichtstralen zich 
via meerdere reflectiepaden (modi) in de kabel verplaatsen. Hierdoor kan het licht vanuit 
verschillende hoeken de kern binnentreden, waardoor grotere lichtbronnen zoals LED's 
(lichtgevende diodes) eenvoudiger kunnen worden aangesloten. Interfaces voor 
kunststofvezelkabels en op multimode-glasvezel gebaseerde transmissiesystemen zijn 
goedkoper dan systemen die op singlemode-glasvezels zijn gebaseerd. Het gebruik van 
meerdere reflectiepaden (modi) vergroot echter de modale dispersie (zie Modale dispersie) 
en vermindert de afstanden die dit soort systemen voor transmissie via glasvezelkabels kan 
overbruggen.
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N

National Pipe Thread Een Amerikaanse norm voor tapse draden. NPT-afmetingen meten de nominale 
binnendiameter van de buis. NPT-draden vormen een afdichting doordat de draden tegen 
elkaar worden gedrukt.

NEMA-waarden Specificatienormen met betrekking tot de functionele omgeving van verschillende elektrische 
apparaten.

NightSense Een methode om de gevoeligheid van hoge resolutie Bosch kleurencamera's met 9 db (factor 
3) te versterken door het signaal van het kleurenbeeld in één enkel zwart-witbeeld te 
combineren. 

NPT Zie National Pipe Thread.

O

On-Screen Display Menu's worden op de monitor weergegeven.

OSD Zie On-screen Display.

P

Pixel De kleinste adresseerbare eenheid op een weergavescherm of bitmapped beeld.

Privacymaskering Dit is de mogelijkheid om een bepaald gebied te verbergen, zodat het niet kan worden 
bekeken.

R

Regel AutoDome-subsysteem voor alarmbeheer dat gebruik maakt van regels “Als dit gebeurt, gaat u 
als volgt te werk” om bepaalde acties uit te voeren als een gebeurtenis zich voordoet.

Resolutie De mate van fijne details die in een beeld zichtbaar zijn. Bij analoge systemen wordt dit 
doorgaans gemeten bij televisielijnen of beeldlijnen. Hoe hoger de TVL-waarde, hoe hoger de 
resolutie.

RS232/485 Een communicatie-interface voor besturingstoepassingen van derden en firmware-upgrades 
voor de AutoDome-producten.

S

Sectorblindering Dit is de mogelijkheid om het beeld in een van de 16 draaisectoren te blinderen.

SensUp Vergroot de gevoeligheid van de camera door de integratietijd op de CCD te verhogen. Dit 
wordt bereikt door het signaal van een aantal opeenvolgende videoframes te integreren om de 
signaalruis te verminderen.

Singlemode-glasvezel
Een optische kabel met een silica-kern (bijv. glas) met een diameter van minder dan 10 
micron. Gebruikt voor zeer snelle transmissie over lange afstanden. De kabel biedt grotere 
bandbreedte dan multimode-kabels, maar de lichtbron kan door de kleinere kern moeilijker 
worden gekoppeld. Systemen voor transmissie via singlemode-glasvezelkabels maken gebruik 
van duurdere op laser gebaseerde lichtbronnen.
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Spot Focus Hiermee wordt Auto Focus uitgevoerd gedurende drie seconden na het bewegen van de 
camera.

Standaardsluitertijd Met deze functie kan de sluitersnelheid op een hoge snelheid worden ingesteld om te 
voorkomen dat het beeld door beweging onduidelijk wordt en om te zorgen voor een 
gedetailleerd en duidelijk beeld van snel bewegende objecten zolang er voldoende licht is. Als 
het donkerder wordt en andere aanpassingen niet meer van toepassing zijn, keert de 
sluitersnelheid terug naar de standaardinstelling zodat de gevoeligheid van de camera 
behouden blijft.

Subnetmasker Subnetting is een methode waarmee één groot netwerk in meerdere kleinere netwerken kan 
worden opgedeeld. Afhankelijk van de netwerkklasse (A, B, of C) zijn een aantal IP-adresbits 
gereserveerd voor het netwerkadres (subnet) en een aantal voor het host-adres. Klasse A-
adressen gebruiken bijvoorbeeld 8 bits voor het subnetadres en 24 bits voor het hostgedeelte 
van het adres. Klasse A-subnetmaskers worden aangegeven door 255.0.0.0. Klasse B-adressen 
(16 bits voor zowel het subnetadres als het host-adres) gebruiken een 255.255.0.0 
subnetmasker. Klasse C-adressen (8 bits voor het subnetadres en 24 bits voor het host-adres) 
gebruiken een subnetmasker van 255.255.255.0.

T

TCP/IP Zie Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Tegenlichtcompensatie (BLC)
Versterkt selectief delen van het beeld om grote contrastverschillen te compenseren als 
slechts een gedeelte van het beeld sterk is verlicht (bijv. een persoon in een door de zon 
verlichte deuropening).

Tilt Beweging van de camera in verticale richting.

Transmissie via optische kabels
Heeft betrekking op de transmissie van video en/of data via optische kabels. Glasvezelkabels 
zijn dunne geleiders van glas die bedoeld zijn voor de transmissie van lichtgolven. 
Videobeelden en gegevens worden gedigitaliseerd en getransformeerd in een serie 
lichtpulsen. Het gebruik van optische kabels voor video- en gegevenstransmissie biedt 
verschillende voordelen boven het versturen van elektrische signalen via koperdraden. Ten 
eerste worden lichtpulsen niet beïnvloed door willekeurige straling in de omgeving, waardoor 
er veel minder fouten worden gemaakt. Optische kabels kunnen veel grotere afstanden 
overbruggen zonder dat er versterkers of signaalregeneratoren nodig zijn, en zij zijn veel 
veiliger doordat zij moeilijk kunnen worden doorboord, en doorboring van de kabel kan 
worden gedetecteerd. Optische kabels leveren daarnaast enorme bandbreedtes: elke 
glasvezel kan biljoenen bits per seconde verzenden. De twee belangrijkste types optische 
kabels zijn singlemode en multimode. Singlemode-glasvezel wordt gebruikt als lange 
afstanden moeten worden overbrugd, doorgaans meer dan 2 km (zie Singlemode). Multimode 
wordt in het algemeen gebruikt om kleinere afstanden te overbruggen, zoals binnen in 
gebouwen of op kleine campussen (zie Multimode).

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Een communicatieprotocol dat twee datatransportmethoden biedt. TCP is een connectie-
gebaseerd protocol dat ervoor zorgt dat gegevens intact en volledig aankomen. UDP is een 
verbindingsloos protocol van optimale kwaliteit dat gewoon pakketten verstuurt. UDP wordt 
vooral gebruikt voor het streamen van media, terwijl TCP wordt gebruikt als foutloze 
aflevering vereist is.
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Tri-streaming Een coderingstechnologie van Bosch waarbij gelijktijdig twee afzonderlijke MPEG-4-
videostreams en één MJPEG stream worden gegenereerd. Dankzij deze geavanceerde 
streaming-functie kan de gebruiker het weergeven en opnemen van livebeelden onafhankelijk 
afstemmen op de specifieke vereisten van de locatie en het bedrijf.

U

UTP De UTP-kabel is een variant van de twisted pair-kabel en is niet afgeschermd. De draden in een 
twisted pair-kabel zijn om elkaar gevlochten om interferentie met de andere twisted pairs in 
de kabel te voorkomen. UTP is het belangrijkste type kabel voor gebruik bij telefoons en de 
meest gebruikte netwerkkabel.

V

Verschillende protocollen
Een protocol is een conventie of standaard die de verbinding, communicatie en 
gegevenstransmissie tussen twee apparaten regelt of mogelijk maakt. In PTZ-camera's zoals 
de AutoDome heeft het protocol betrekking op de standaard die wordt gebruikt om de draai-, 
kantel- en zoomwerking (PTZ) van de camera te regelen. Aangezien de PTZ-protocollen van 
elke fabrikant van dome-camera's uniek zijn, is ondersteuning van verschillende protocollen 
nodig om domesystemen van derden te ondersteunen. AutoDome-camera's ondersteunen de 
protocollen "D" en "P" van Pelco, en het eigen BiPhase-protocol (zie BiPhase).

Videobewegingsdetectie
Een algoritme voor bewegingsdetectie waarin de camera het huidige beeld met een 
referentiebeeld vergelijkt en het aantal pixels telt (zie Pixel) dat tussen de twee beelden is 
gewijzigd. Er wordt een alarm geactiveerd als het aantal pixelwijzigingen een door de 
gebruiker geconfigureerde drempel overschrijdt.

Virtuele maskering Een unieke technologie van Bosch waarmee “onzichtbare” gebieden voor maskering van 
bewegingen kunnen worden gecreëerd. Deze onzichtbare maskers zijn vergelijkbaar met 
privacy-zones, maar alleen de AutoTrack II van de AutoDome en de videobewegingsdetectie-
algoritmen kunnen ze waarnemen. Hierdoor kan de AutoDome gebieden met ongewenste 
bewegingen negeren.

VMD Zie Videobewegingsdetectie.

Voorgeprogrammeerde ronde
Een combinatie van een reeks vooraf ingestelde opnamen zodat een voorgeprogrammeerde 
ronde van het surveillancegebied van een AutoDome-camera kan worden gemaakt.

Voorinstelling Een vooraf ingestelde en opgeslagen combinatie van de PTZ-posities die kan worden gebruikt 
om een bepaalde scène opnieuw op te roepen. Deze optie wordt ook wel Preset Shot 
genoemd.
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X

XF-Dynamic Een zeer nauwkeurige 15-bits digitale signaalbewerkingstechnologie van Bosch als uitbreiding 

van de dynamische reeks DinionXF-camera's om details in de gedeelten van de scène waar veel 
of weinig licht is, optimaal vast te leggen. Hierdoor wordt de zichtbare informatie in het beeld 
gemaximaliseerd.

Z

Zoom Wijziging van de effectieve brandpuntsafstand teneinde het beeldgebied te vullen met 
verschillende scènes. U kunt optisch zoomen, waarbij het objectief wordt aangepast, of 
digitaal zoomen, waarbij een deel van de geselecteerde weergave elektronisch wordt vergroot.
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