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1 Standardy bezpieczeństwa

1.1 Zalecenia eksploatacyjne
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich 
ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci 

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do 
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, możliwe jest również użycie nawilżanych 
chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

2. ródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają 
przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otwory te nie mogą być zatykane lub 
zakrywane. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że 
zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub producent określi specjalne warunki.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy wanien, zlewów, 
umywalek, koszy na pranie, w mokrej piwnicy, w pobliżu basenów kąpielowych, w 
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne. 
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem elektrycznym, zabezpieczyć 
urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci.

5. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia – W otwory w urządzeniu nie wolno wpychać 
żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim 
napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie 
wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych 
cieczami, np. wazonów lub filiżanek.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli 
nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci 
energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów regulacyjnych 
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów regulacyjnych lub 
wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić 
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być tak 
poprowadzony, aby wyeliminować możliwość nastąpnięcia na niego lub przygniecenia 
przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które mają być 
zasilane z sieci 230 VAC, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy kabel zasilający musi być zgodny z 
najnowszą wersją normy IEC 227 lub IEC 245.

10. Odłączanie zasilania – Niezależnie od wyposażenia w wyłącznik zasilania, prąd do 
urządzenia jest doprowadzany zawsze, gdy przewód zasilania jest podłączony do źródła 
zasilania. Urządzenie działa jednak tylko wtedy, gdy wyłącznik zasilania jest włączony. 
Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego.
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11. ródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na 
etykiecie. Przed instalacją upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia jest odłączony 
od zasilania.
– W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z baterii należy postępować zgodnie 

z załączoną instrukcją obsługi.
– Do zasilania urządzeń z zasilaniem zewnętrznym stosować tylko zalecane lub 

zatwierdzone zasilacze sieciowe.
– W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to 

musi być zgodne z normą EN 60950. Użycie innego źródła może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

– W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC, napięcie wejściowe nie może 
przekraczać ±10% tej wartości i wynosić (28 VAC). Doprowadzenie napięcia zasilania 
24 VAC należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie uziemiać zasilania 
na zaciskach w urządzeniu lub w zasilaczu sieciowym.

– W przypadku wątpliwości, jakiego typu powinno być źródło zasilania, należy się 
skontaktować ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

12. Serwis –  Czynności serwisowych dotyczących urządzenia nie wykonywać samodzielnie. 
Otwarcie lub zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi 
niebezpieczeństwami. Serwis należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom obsługi.

13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);
– na urządzenie została wylana ciecz;
– do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu, co wskazuje na konieczność 

naprawy;
– urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez 

użytkownika.
14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant 

użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem 
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.

15. Poprawność pracy – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zlecić 
sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
lokalnymi przepisami.

17. Przystawki, zmiany lub przeróbki – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria 
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub przeróbki urządzenia niezatwierdzone 
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – 
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.
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1.2 Ostrzeżenia

1.3 Ważne uwagi
Uwagi dotyczące instalacji – Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych podstawach, 
trójnogach, wspornikach lub mocowaniach. Urządzenie może spaść, powodując poważne 
obrażenia osób oraz nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, 
podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw 
urządzeń instalowanych na wózku winien być przemieszczany ostrożnie. Nagłe zatrzymania, 
nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się zestawu. 
Podczas montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy 
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Uziemienie kamery – W przypadku montażu kamery w środowiskach potencjalnie wilgotnych 
należy uziemić system, wykorzystując przewód ochronny zasilacza sieciowego (patrz rozdz. 
Podłączanie zasilania zewnętrznego).
Obiektyw kamery – Zestaw kamera / obiektyw w obudowie do zastosowań zewnętrznych 
musi spełniać wymagania i być przetestowany zgodnie z normami UL / IEC 60950. Wszystkie 
linie wyjściowe i sygnałowe z kamery muszą być zgodne z przepisami dot. niskonapięciowych 
źródeł zasilania z ograniczeniem prądowym. Ze względów bezpieczeństwa stawianych przez 
wymagania środowiskowe zestawu kamera / obiektyw, temperatura pracy musi mieścić się w 
zakresie od -10 do +50°C.
Sygnał wizyjny – Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel 
za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60).

!
OSTRZEZENIE! Średnie zagrożenie:
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

NIEBEZPIECZENSTWO! Duże zagrożenie:
Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz 
obudowy produktu. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem 
elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

UWAGA! Średnie zagrożenie:
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Zwraca uwagę użytkownika na istotne instrukcje 
dołączone do urządzenia.

!
UWAGA! Małe zagrożenie (bez symbolu ostrzegającego o niebezpieczeństwie):
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

i
UWAGA! 
Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane bezpośrednio lub pośrednio z 
bezpieczeństwem personelu bądź ochroną mienia.
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Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system za pomocą kabla koncentrycznego, 

system ten musi być uziemiony.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po 

podłączeniu wtyczki z obwodem ochronnym tego urządzenia do gniazda z obwodem 
ochronnym lub po połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki z obwodem ochronnym lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do 
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie 
uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI/
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów 
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych 
uziomom.

Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej jakości i 
elementów nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Symbol ten oznacza, że 
wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z 
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne władze. Zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC, urządzenia takie powinny być utylizowane w 
odpowiednich zakładach przetwórczych.
Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich 
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi znajdującymi się wewnątrz urządzenia 
należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w 
tym zakresie.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia, odgałęzienie obwodu musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z 
normą NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę 
przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). 
To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden 
sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę 
przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z 
trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki do 
gniazda z obwodem ochronnym. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić 
elektryka o wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które 
należy stosować.

i
UWAGA! 
Urządzenie może być używane wyłącznie w miejscach publicznych.
Prawo Stanów Zjednoczonych surowo zabrania potajemnego nagrywania rozmów.
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Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy 
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może 
spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w 
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych 
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – W instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany 
łatwo dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, by były one 
łatwo dostępne.
PoE – Nie wolno podawać zasilania przez sieć Ethernet (PoE), jeśli jest ono podawane przez 
złącze zasilające.
Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili podłączenia kabla zasilającego 
do źródła zasilania. Przewód zasilania jest głównym wyłącznikiem zasilania we wszystkich 
urządzeniach.
Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować kamery w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mogłaby się z nimi stykać.
Zabezpieczone obwody niskonapięciowe (SELV)
Wszystkie obwody wejściowe/wyjściowe urządzenia są uważane za zabezpieczone obwody 
niskonapięciowe (SELV). Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.
Ponieważ obwody ISDN są uważane za obwody pracujące pod napięciem sieci telefonicznej 
(TNV), należy unikać łączenia z nimi obwodów SELV.
Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy 
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby 
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca 
stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych 
analogowych i cyfrowych.

Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i / lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub 
sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH REKOMENDACJI, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.

i
UWAGA! 
Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować 
zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do 
podjęcia określonych działań zapobiegawczych.
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Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems, Inc. 
i jest chroniona prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie są traktowane 
jak zastrzeżone znaki towarowe.

i

UWAGA! 
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte 
zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili wydruku tekst instrukcji był kompletny i poprawny. 
Ze względu na stały rozwój produktu, zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie 
bez powiadomienia.  Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy dokumentem a 
opisywanym produktem.
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1.4 Obsługa klienta i serwis
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących 
dostawy urządzenia.
Centra serwisowe
USA
Telefon: 800-366-2283 lub 585-340-4162
Faks: 800-366-1329
E-mail: cctv.repair@us.bosch.com
Biuro obsługi klienta
Telefon: 888-289-0096
Faks: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Pomoc techniczna
Telefon: 800-326-1450
Faks: 585-223-3508 lub 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Centrum napraw
Telefon: 585-421-4220
Faks: 585-223-9180 lub 717-735-6561
E-mail: security.repair@us.bosch.com
Kanada
Telefon: 514-738-2434 
Faks: 514-738-8480 
Europa, Bliski Wschód, Rejon Azji i Pacyfiku
Telefon: 44 (0) 1495 274558
Faks: 44 (0) 1495 274280
E-mail: rmahelpdesk@solectron.com
Dalsze informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela Bosch Security Systems lub na 
stronie internetowej pod adresem: www.boschsecurity.pl. 
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2 Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie 
(słupie)

2.1 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Jeśli jakikolwiek 
element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W 
przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub biura obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. Patrz punkt 1.5: Informacje 
kontaktowe dotyczące obsługi klienta i serwisu.
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

2.1.1 Lista elementów
Poniższa tabela zawiera spis elementów zestawu do montażu na wysięgniku ściennym, 
montażu narożnego lub na maszcie.

Opcje zestawu montażowego Numery katalogowe

Wysięgnik (bez innych elementów) F01U010586

Obudowa do zawieszania (z zainstalowanym modułem 
komunikacyjnym i modułem procesora):
– Kamera analogowa VG4 AutoDome
– Kamera sieciowa AutoDome

VG4-XXX-O lub -S
VG4-XXX-E

Opcjonalne moduły obudowy
– Osłona do zastosowań zewnętrznych
– Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych

VG4-MHSG-EX
VG4-MHSG-NX

Wysięgnik z jednym z następujących modułów zasilacza:

– Moduł zasilacza bez transformatora (24 VAC) VG4-A-PA0

– Moduł zasilacza z transformatorem 120 VAC lub 230 VAC VG4-A-PA1
VG4-A-PA2

– Moduł zasilacza bez transformatora z modułem 
światłowodowym (24 VAC)

VG4-A-PA0F

– Moduł zasilacza z transformatorem 120 VAC i modułem 
światłowodowym 
lub transformatorem 230 VAC i modułem światłowodowym

VG4-A-PA1F

VG4-A-PA2F

Moduł zasilacza z osłoną F01U005225

Zestaw do montażu narożnego

– Płyta do montażu narożnego LTC 9542/01

Zestaw do montażu na maszcie (słupie)

– Płyta do montażu na maszcie LTC 9541/01

Kopułka

– Przezroczysta kopułka z białym pierścieniem ozdobnym, lub
– Przydymiona kopułka z białym pierścieniem ozdobnym
– Opcjonalny biały pierścień montażowy kopułki obudowy 

ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-SBUB-CCL
VG4-SBUB-CTI
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Poniższe rysunki przedstawiają elementy (także opcjonalne) do montażu na wysięgniku, 
montażu narożnego lub na maszcie.

Płyta do montażu narożnego 
(opcjonalna)

 
Płyta do montażu na 
maszcie (opcjonalna)

Osłona zasilacza Zasilacz

Wysięgnik

Obudowa do zawieszania

Osłona do zastosowań zewnętrznych (opcjonalna)

Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych 
(opcjonalna)

Moduł grzejnika (opcjonalny)

Moduł komunikacyjny

Moduł procesora

Moduł kamery

Kopułka

Pierścień montażowy kopułki obudowy ciśnieniowej do 
zastosowań zewnętrznych (opcjonalny)



Kamera modułowa AutoDome Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) | pl 11

Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems Podręcznik instalacji F.01U.089.443 | 5.0 (p) | 2008.12

2.1.2 Opis
W rozdziale 2 zawarto opis sposobu instalacji wysięgnika na ścianie, w narożniku lub na 
maszcie (słupie). Uwzględniono wszystkie odmiany procedur instalacyjnych.
Informacje na temat instalacji na dachu (gzymsie) lub rurze znajdują się w rozdziale 3, 
natomiast informacje na temat instalacji w suficie – w rozdziale 4.

2.1.3 Wymagane narzędzia 
– Klucz imbusowy 5 mm (w zestawie)
– Mały śrubokręt płaski – 2,5 mm
– Philips Nr 2
– Klucz nasadowy z nasadką 9/16''
– Narzędzie do taśmowania (Bosch nr TC9311PM3T) – jeśli kamera jest instalowana na 

maszcie (słupie)
– Narzędzie z końcówką Torx (w zestawie) lub śrubokręt z końcówką Torx T25 (do 

obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych)
– Śrubokręt z czujnikiem zegarowym momentu obrotowego (do obudowy ciśnieniowej do 

zastosowań zewnętrznych) 

2.2 Czynności poprzedzające instalację
1. Określić lokalizację oraz odległość dla modułu zasilacza w zależności od jego napięcia i 

poboru mocy.
Przed podłączeniem głównego zasilania do modułu zasilacza na wysięgniku (VG4-PA0) 
można poprowadzić je przez pośredni moduł zasilacza VG4 (VG4-PSU1 lub VG4-PSU2) . 
Aby uzyskać informacje dotyczące okablowania i odległości, patrz Punkt 5 Standardy kabli 
i przewodów, Strona 77.

2. Używać wyłącznie wodoszczelnych przepustów kablowych, zgodnych z wymaganiami UL, 
aby uniemożliwić przedostawanie się wody do wnętrza modułu. W celu spełnienia 
standardów NEMA 4 należy używać wodoszczelnych przepustów kablowych i osprzętu.

3. Poprowadzić wszystkie kable, w tym kabel zasilający, sterujący, wizyjny koncentryczny, 
wejścia / wyjścia alarmowego, wejścia / wyjścia przekaźnikowego oraz światłowód. Aby 
uzyskać informacje dotyczące protokołów transmisji sygnału wizyjnego i danych 
sterujących, patrz Punkt 5 Standardy kabli i przewodów, Strona 77.

4. Wybrać odpowiedni model kamery AutoDome (wewnętrzny lub zewnętrzny) dla 
środowiska, w jakim będzie używany.

5. Wybrać odpowiedni zestaw montażowy w zależności od lokalizacji kamery AutoDome – 
do instalacji na ścianie, w narożniku lub maszcie (słupie).

!
OSTRZEZENIE! Kable zasilające i wejścia / wyjścia muszą być poprowadzone wewnątrz 
osobnych, stale uziemionych metalowych przepustów kablowych.

!

OSTRZEZENIE! Zainstalować zewnętrzne okablowanie połączeniowe zgodnie z normą NEC, 
ANSI/NFPA70 (dla USA) i z normą CEC, Część I, CSA C22.1 (dla Kanady) oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami dla wszystkich innych krajów.
W części instalacji budynkowej zasilającej kamerę wymagany jest obwód zawierający 20-
amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Należy 
zastosować łatwo dostępne, 2-biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków.
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2.3 Montaż modułu zasilacza
 Przed montażem modułu zasilacza należy zdecydować, czy moduł będzie okablowany przez 
otwór na dole czy z tyłu obudowy. Jeśli moduł ma być okablowany przez otwór z tyłu 
obudowy, przed montażem umieścić dwie zaślepki w otworach na dole obudowy.

Illustracja 2.1 Montaż modułu zasilacza na ścianie, w narożniku lub na maszcie (słupie)

1. Użyć szablonu montażowego dostarczonego w zestawie do zaznaczenia otworów 
montażowych na moduł zasilacza. 

2. Wywiercić cztery otwory na kołki mocujące. Jeśli moduł jest instalowany na zewnątrz 
budynku, wokół każdego otworu nałożyć środek uszczelniający odporny na warunki 
atmosferyczne.

3. Umieścić moduł zasilacza w osłonie.
4. Zamocować moduł zasilacza do powierzchni montażowej.

– Przy instalacji ściennej: użyć czterech kołków ze stali nierdzewnej odpornych na 
korozję (brak w zestawie). Następnie przejść do kroku 5.

– Przy instalacji narożnej: zamocować płytę do ściany za pomocą czterech kołków 
gwintowanych (brak w zestawie). Następnie przejść do kroku 5.

– W celu zainstalowania na maszcie lub na słupie: metalowe taśmy dołączone do 
zestawu montażowego na maszcie można założyć na słupie o średnicy 100–380 mm 
(4–15"). Do instalacji na maszcie lub słupie konieczne jest użycie narzędzia do 
taśmowania (sprzedawane osobno). Postępować zgodnie ze wskazówkami w 
instrukcji obsługi narzędzia, aby właściwie zamocować płytę do słupa. Aby zamówić 
narzędzie do taśmowania o numerze katalogowym TC9311PM3T, należy 
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Bosch.

!
UWAGA! Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec nadmiernym 
wibracjom kamery AutoDome.

i
UWAGA! Do otworów na dole i z tyłu obudowy użyć przepustów NPS 3/4'' (20 mm). Do 
otworów z boku obudowy użyć przepustów NPS 1/2'' (15 mm).

!
OSTRZEZENIE! Zaleca się użycie kołków o średnicy od 6,4 mm (1/4'') do 8 mm (5/16'') 
zdolnych wytrzymać siłę wyrywającą 120 kg. Struktura nośna także musi wytrzymać taką siłę 
wyrywającą. Na przykład dla sklejki jest to min. 19 mm.
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5. Zamocować moduł zasilacza do płyty do montażu narożnego lub płyty do montażu na 
maszcie za pomocą czterech śrub 3/8 x 1-3/4" z dzielonymi podkładkami 
zabezpieczającymi (w zestawie).

6. Dołączyć wodoszczelne przepusty NPS 3/4'' (20 mm) (brak w zestawie) do otworów na 
dole lub z tyłu modułu zasilacza, przez które będą poprowadzone kable: zasilający, 
wizyjny oraz sterujący.

2.4 Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy
Kable zasilające muszą być doprowadzone z lewej (patrząc z przodu) strony modułu zasilacza 
przez osobny przepust. Wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe, muszą być 
doprowadzone przez drugi przepust, z prawej strony modułu. 
Aby uzyskać informacje dotyczące poprowadzenia zasilania przez pośredni moduł zasilacza, 
patrz Punkt 2.5 Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza, Strona 16.

Illustracja 2.2 Moduł zasilacza dołączony do wysięgnika

1. Poprowadzić wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe przez drugi przepust, z 
prawej strony modułu zasilacza. Aby uzyskać informacje dotyczące danych technicznych 
kabla koncentrycznego, skrętki nieekranowanej, światłowodach oraz o długościach kabli, 
patrz Punkt 5 Standardy kabli i przewodów, Strona 77.

2. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 115 / 230 VAC przez przepust z lewej 
strony modułu. Moduł zasilacza z zainstalowanym transformatorem zapewnia separację 
między lewą stroną wysokonapięciową a prawą niskonapięciową 24 VAC.

!

OSTRZEZENIE! Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy zainstalować zgodnie z normą 
NEC, ANSI/NFPA70 (dla USA) i z normą CEC, Część I, CSA C22.1 (dla Kanady) oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami dla wszystkich innych krajów.
W części instalacji budynkowej zasilającej kamerę wymagany jest obwód zawierający 20-
amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Należy 
zastosować łatwo dostępne, 2-biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków.
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3. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość kabli, aby zachować luz wystarczający do 
dołączenia do zacisków w module, jednak nie zbyt duży, aby kable nie były przycinane i 
nie utrudniały zamknięcia wysięgnika. Lokalizacja złącz, patrz rysunek 1.2 powyżej.

4. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli 
zasilających. Sposób podłączenia przewodów, patrz złącze P101 w tabeli 1.1 na str. 8.

5. Przymocować dostarczony 6-stykowy wtyk wejścia / wyjścia danych sterujących do 
doprowadzonych kabli sterujących. Sposób podłączenia przewodów, patrz złącze P101 w 
tabeli 1.1 na str. 8. Ten krok nie jest wymagany w przypadku modeli światłowodowych, 
ponieważ dane sterujące są przesyłane światłowodem.

6. Zacisnąć złącze BNC na doprowadzonym kablu koncentrycznym. Jeśli do przesyłania 
sygnału wizyjnego jest używana skrętka nieekranowana lub jest instalowany model 
sieciowy (Ethernet) kamery, na skrętce należy zacisnąć wtyk RJ45. Jeśli jest instalowany 
model światłowodowy, przymocować wtyk ST do światłowodu. Aby uzyskać informacje 
dotyczące różnych metod transmisji sygnału wizyjnego i danych sterujących oraz danych 
technicznych kabli, patrz Punkt 5 Standardy kabli i przewodów, Strona 77.

7. Aby okablować wejścia i wyjścia alarmowe, podłączyć dostarczone 4- i 6-stykowe wtyki 
alarmowe do wolnych końcówek odpowiednich kabli alarmowych.

Illustracja 2.3 Złącza alarmowe i przekaźnikowe

i

UWAGA! Jeśli kamery AutoDome są połączone łańcuchowo, w ostatniej kamerze w łańcuchu 
jest wymagany terminator. Moduł zasilacza jest dostarczany z terminatorem 110 Ω 
umieszczonym pomiędzy zaciskami Bi-phase C- i C+ (styki 1 i 2) w złączu sterującym P106. 
Usunąć terminatory ze wszystkich modułów zasilacza oprócz ostatniego. W łańcuch można 
połączyć maks. cztery kamery AutoDome. Jeśli do sterowania jest używany protokół RS-485, 
w ostatnim module zasilacza należy przenieść terminator z zacisków Bi-phase C+ i C- (styki 1 i 
2) do zacisków RXD- i TXD+ (styki 4 i 5) w złączu sterującym P106.

1 Złącze alarmowe 4-
stykowe (P102)

2 Złącze alarmowe (wej.) 
6-stykowe (P103)

3 Złącze 
przekaźnikowe 7-
stykowe (P104)

Styk Opis Styk Opis Styk Opis
1 Wyjście alarmowe 1 1 Wejście alarmowe 3 1 Normalnie otwarte
2 Wyjście alarmowe 2 2 Wejście alarmowe 4 2 COM
3 Wyjście alarmowe 3‡ 3 Wejście alarmowe 5 3 Normalnie zwarte
4 Masa złącza alarmowego 4 Wejście alarmowe 6 4 Masa

5 Wejście alarmowe 7 5 Alarm analogowy 1
6 Masa złącza alarmowego 6 Alarm analogowy 2

7 Masa
‡ Wyjście alarmowe 3 (na złączu P102) to dedykowany alarm niskiego ciśnienia kamer AutoDome serii 
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8. Aby dołączyć nadzorowane alarmy i przekaźniki, przymocować dostarczone 7-stykowe 
złącze przekaźnikowe do odpowiednich doprowadzonych kabli. Sposób podłączenia 
przewodów, patrz rys 1.3 powyżej. Więcej informacji na temat okablowania złączy 
alarmowych i przekaźnikowych znajduje się w rozdziale 5: Połączenia alarmowe i 
przekaźnikowe.

2.4.1 Połączenia modułu zasilacza
Poniższy rysunek pokazuje szczegółowo moduł zasilacza wraz z danymi technicznymi 
bezpieczników. 

Illustracja 2.4 Moduł zasilacza dołączony do wysięgnika

1 Wkręt masy 7 Złącze P101; wejście zasilania
2 Złącze wiązki przewodów 8 Złącze P106; wejście / wyjście sterujące
3 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" 

(15 mm)
9 Złącze P105; sterowanie kamerą

4 Sygnał wizyjny 10 Wejście zasilania; przepust NPS 3/4" (20 mm)
5 Zasilanie 24 VAC kamery 11 Wejścia / wyjście sterujące i wizyjne; przepust 

NPS 3/4" (20 mm)
6 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" 

(15 mm)
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!
OSTRZEZENIE! Wymiana bezpieczników może być wykonywana jedynie przez 
wykwalifikowany personel serwisowy. Wymieniać na ten sam typ bezpiecznika.
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Poniższa tabela zawiera wykaz złączy modułu zasilacza:

Tabela 2.1 Połączenia modułu zasilacza

2.5 Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza
Przed podłączeniem zasilania głównego do modułu zasilacza VG4-PA0 (24 V, bez 
transformatora) można poprowadzić je przez moduł zasilacza VG4-PSU1 (120 V, z 
transformatorem) lub VG4-PSU2 (230 V, z transformatorem). Zasadniczy problem tej 
konfiguracji to brak dopasowania 5-stykowego złącza wyjścia zasilania modułu VG4-PSU1 lub 
VG4-PSU2 i 3-stykowego złącza wejścia zasilania modułu VG4-PA0. Poniższy rysunek 
przedstawia:
– Moduł zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2.
– Główne zasilanie podłączone do złącza P101 i wkrętu uziemiającego.
– Przewód wyjściowy zasilania 24 VAC podłączony do złącza zasilania grzejnika P107.

Parametry bezpieczników

Napięcie XF101 – sieć zasilająca XF102 – kamera XF103 – grzejnik

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

Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6

Masa Wkręt uziemiający

P101 Wejście zasilania 

115 / 230 VAC lub 

24 VAC

Linia NC Neutral

ny

P105 Sterowanie 

kamerą (zespół 

kabli wysięgnika)

C-

(Bi-phase)

C+

(Bi-phase)

Masa RXD (+)

(RS-232 / 485)

TXD (-)

(RS-232 / 485)

Masa 

sygnału

P106 Wejście / wyjście 

danych 

sterujących

C-

(Bi-phase)

C+

(Bi-phase)

Masa RXD (+)

(RS-232 / 485)

TXD (-)

(RS-232 / 485)

Masa 

sygnału

P107 Zasilanie 24 VAC

(zespół kabli 

wysięgnika)

Kopułka

24 VAC

Kopułka

24 VAC

Masa Grzałka

(24 VAC)

Grzałka

(24 VAC)
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Illustracja 2.5 Moduł zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2

Aby prawidłowo podłączyć przewody wejściowe wysokiego napięcia i przewody wyjściowe 
niskiego napięcia, należy skorzystać z niniejszej tabeli: 

Tabela 2.2 Połączenia modułu zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2

1. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 115 / 230 VAC przez przepust z lewej 
strony modułu. Moduł zasilacza z zainstalowanym transformatorem zapewnia separację 
między lewą stroną wysokonapięciową a prawą niskonapięciową 24 VAC.

2. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość wysokonapięciowych kabli zasilających 115 / 
230 VAC oraz uziemienia, aby powstał luz wystarczający do ich dołączenia do zacisków w 
module; należy sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko przycięcia kabli bądź czy nie utrudniają 
one zamknięcia drzwi pokrywy. 

1 Wejście zasilania 
120 / 230 VAC

5 Transformator

2 Przewód uziemiający 6 Przepust kablowy wejścia / wyjścia, przepust NPS 1/2" 
(15 mm)

3 Złącze P101 7 Wyjście zasilania 24 VAC do VG4-PA0
4 Złącze P107

Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6

Masa Wkręt uziemiający

P101 Wejście zasilania 

115 / 230 VAC

Linia NC Neutralny

P107 Wyjście zasilania 

24 VAC

Masa Grzejnik

(24 VAC)

Grzejnik

(24 VAC)

GND TXD RXD    C+    C-GND TXD RXD   C+   C-
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3. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli 
zasilających w module. Połączenia te zostały przedstawione na rysunku złącza P101 
(Tabela 2.2) oraz na poniższej ilustracji: 

Illustracja 2.6 Wejście zasilania 115 / 230 VAC

4. Dołączyć przewód uziemiający do wkrętu uziemienia.
5. Podłączyć trzy przewody do wyjścia zasilania na złączu P107, aby doprowadzić zasilanie 

24 VAC do modułu zasilacza VG4-PA0.
a. Pierwszy przewód podłączyć do styku 5 złącza (HN: przewód neutralny grzejnika).
b. Drugi przewód podłączyć do styku HL (zasilanie grzejnika) złącza P107.

c. Trzeci przewód podłączyć do styku  (uziemienie) złącza P107.
Połączenia te zostały przedstawione na rysunku złącza P107 (*** 'Połączenia modułu 
zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2' on page 17 ***) oraz na poniższej ilustracji:

Illustracja 2.7 Wyjście zasilania 24 VAC

6. Podłączyć przewody wyjściowe zasilania 24 VAC do modułu zasilacza VG4-PA0 przez 
przepust z lewej strony modułu.

7. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość kabli zasilających 24 VAC oraz uziemienia, 
aby powstał luz wystarczający do ich dołączenia do zacisków w module; należy 
sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko przycięcia kabli bądź czy nie utrudniają one zamknięcia 
drzwi pokrywy. 

8. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli 24 VAC w 
module, jak pokazano poniżej. 
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!
OSTRZEZENIE! Należy sprawdzić, czy przewody wyjściowe zasilania zostały podłączone do 
styków grzejnika (HN i HL) złącza P107. Bezpiecznik zasilania grzejnika (XF103) wytrzymuje 
większe natężenie prądu (3,15 A) niż bezpiecznik zasilania kamery (XF102) (2,0 A).
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Illustracja 2.8 Moduł zasilacza VG4-PA0

9. Kontynuować instalację, postępując zgodnie z instrukcjami w części Punkt 2.6 Dołączanie 
wysięgnika do modułu zasilacza, Strona 20.

1 Przewody wejściowe zasilania 24 VAC (z modułu zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2)
2 Przewód uziemiający
3 Złącze P101
4 Kable sterowania i wejścia / wyjścia sygnału wizyjnego
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2.6 Dołączanie wysięgnika do modułu zasilacza
Dolny sworzeń zawiasu wysięgnika wraz z blokadą sworznia zawiasu służy do utrzymania 
zawiasu w pozycji otwartej podczas dołączania wysięgnika do modułu zasilacza. 
1. Ścisnąć dolny sworzeń zawiasu przez naciśnięcie w dół dźwigni sworznia i przekręcenie 

jej poza blokadę sworznia zawiasu.

Illustracja 2.9 Lokalizacja zawiasów podczas dołączania wysięgnika do modułu zasilacza

2. Otworzyć górny zawias, naciskając do góry i przytrzymując dźwignię sworznia.

3. Trzymając górny sworzeń, otworzyć i ustawić górny i dolny zawias wysięgnika w jednej 
linii ze współpracującymi elementami modułu zasilacza. Patrz rysunek 1.9 powyżej.

4. Po ustawieniu zawiasów puścić górny sworzeń zawiasu, aby wszedł w odpowiadający mu 
element zawiasu w module zasilacza. Następnie wyjąć dolny sworzeń zawiasu z blokady, 
aby połączyć wysięgnik z modułem zasilacza.

i
UWAGA! Obydwa sworznie muszą być w pełni ściśnięte, aby otworzyć (odblokować) zawiasy 
wysięgnika przed przejściem do następnego kroku.

!
OSTRZEZENIE! Jeśli sworznie zawiasów wysięgnika nie są prawidłowo połączone 
(zblokowane) z modułem zasilacza, może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 
Sprawdzić połączenie przed puszczeniem wysięgnika.
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2.7 Wykonywanie połączeń w module zasilacza
Aby zlokalizować różne złącza w module zasilacza i wykonać połączenia opisane poniżej, 
zapoznać się z tabelą 1.2 na str. 5.

Illustracja 2.10 Połączenia wysięgnika z modułem zasilacza

1. Dołączyć przewód uziemiający (element 1 na powyższym rysunku) do wkrętu uziemienia 
z lewej strony modułu zasilacza.

2. Dołączyć wcześniej zainstalowany 6-stykowy wtyk wejścia / wyjścia sterującego do złącza 
P106 w module zasilacza. Ten krok nie jest wymagany w przypadku modeli 
światłowodowych, ponieważ dane sterujące są przesyłane światłowodem.

3. Dołączyć 6-stykowy wtyk sterowania kamerą z zespołu kabli wysięgnika do złącza P105 w 
module zasilacza (w przypadku modelu światłowodowego dołączyć do złącza P106).

4. Dołączyć 5-stykowy wtyk zasilania kamery 24 VAC z zespołu kabli wysięgnika do 
odpowiadającego mu kolorem złącza P107 z prawej strony modułu zasilacza.

Dane sterujące Wizyjny kabel 
koncentryczny

Zasilanie 24 VAC Skrętka nieekranowana 
sygnału wizyjnego / sieci 
Ethernet

Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Przekaźniki Przewód uziemiający

1 2 3 

!
OSTRZEZENIE! Nie dołączać złącza RJ45, jeśli nie jest wykorzystywana skrętka do transmisji 
sygnału wizyjnego lub podłączenia do sieci Ethernet.
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5. Dołączyć doprowadzony kabel koncentryczny do złącza BNC z zespołu kabli wysięgnika i 
nasunąć jego plastikową osłonę na złącze.

6. Aby dołączyć wejścia alarmowe i wyjścia przekaźnikowe, dołączyć 4-stykowe złącze 
wyjścia alarmowego, 6-stykowe złącze wejścia alarmowego oraz 7-stykowe złącze 
przekaźnikowe z zespołu kabli wysięgnika do zainstalowanych wcześniej złączy 
doprowadzonych przewodów alarmowych.

7. Dołączyć 3-stykowy wtyk wejścia zasilania do złącza P101 z lewej strony modułu.
8. Jeśli jest instalowany model światłowodowy, dołączyć zainstalowany wcześniej wtyk ST 

do odpowiedniego złącza modułu światłowodowego w module zasilacza. Następnie 
dołączyć wtyk BNC do odpowiedniego złącza z zespołu kabli wysięgnika. Dane 
techniczne światłowodów znajdują się w rozdziale 4: Standardy kabli i przewodów.

Illustracja 2.11 Opcjonalny moduł światłowodowy

1 Transformator 5 Wejście / wyjście
2 BNC do kamery 6 Złącze ST (światłowodowe)
3 Wejście / wyjście 7 Wejście zasilania
4 Od zespołu kabli wysięgnika 8 Wejście / wyjście danych
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9. Jeśli do przesyłania sygnału wizyjnego lub podłączenia do sieci Ethernet jest używana 
skrętka nieekranowana, dołączyć wcześniej zainstalowany wtyk RJ45 do odpowiedniego 
złącza z zespołu kabli wysięgnika. Opis połączeń i dane techniczne przewodów znajdują 
się w rozdziale 4: Standardy kabli i przewodów.

10. Podłączyć przewód uziemiający wysięgnika do modułu zasilacza. Patrz Rysunek 2.10, 
Strona 21.

11. Po wykonaniu połączeń z modułem zasilacza obrócić wysięgnik, aby zamknąć i uszczelnić 
moduł zasilacza oraz dokręcić dwa zabezpieczone przed wypadnięciem wkręty 
momentem 10‑12 Nm.

2.8 Złożenie kamery w opakowaniu
Kamera AutoDome musi zostać złożona przed przymocowaniem jej do wysięgnika. Zestaw 
obejmuje obudowę, moduł kamery oraz kopułkę.
Uwaga: Opakowanie obudowy zostało tak zaprojektowane, aby podczas składania kamery 
znajdowało się na właściwym miejscu.
1. Otworzyć opakowanie zawierające obudowę i wyjąć dwie kartonowe wkładki. 
2. Zdjąć z obudowy plastikową folię i umieścić obudowę z powrotem w opakowaniu.
3. Wyjąć moduł kamery z opakowania i zdjąć plastikową folię ochronną.
4. Ustawić żółty zatrzask blokujący w podstawie modułu kamery naprzeciw żółtego 

znacznika na płytce procesora i delikatnie dołączyć kamerę do złącza.

Illustracja 2.12 Ustawienie i mocowanie modułu kamery

i
UWAGA! Po poprowadzeniu całego okablowania zamknąć drzwi pokrywy i dokręcić dwa 
zabezpieczone przed wypadnięciem wkręty momentem 10 - 12 Nm, aby zapewnić 
wodoszczelność modułu zasilacza.
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5. Obrócić żółty zatrzask blokujący modułu kamery w prawo (o około 60 stopni) do 
momentu zablokowania w wymaganej pozycji. 
Uwaga: Moduł kamery po instalacji w obudowie musi się swobodnie obracać.

6. Jeżeli instalowana jest obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4, należy 
przejść do Punkt 3.11 Instalowanie obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych, 
Strona 57. Kopułkę obudowy należy zamocować później. 
Jeżeli instalowana jest normalna kamera VG4, należy przejść do kroku 7.

7. Wyjąć kopułkę z opakowania i zdjąć plastikową folię ochronną.
8. Umieścić kopułkę nad modułem kamery i obrócić ją w prawo (ok. 1/8 obrotu) do 

momentu zablokowania w wymaganej pozycji. Po zablokowaniu w wymaganej pozycji 
słychać będzie charakterystyczne kliknięcie.

Illustracja 2.13 Zakładanie kopułki
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2.9 Dołączenie kamery do wysięgnika i przymocowanie

1. Pochylić dolną część kamery w kierunku podstawy wysięgnika i umieścić hak montażowy 
znajdujący się na górze obudowy kamery nad wgłębionym sworzniem zawiasu 
wysięgnika.

Illustracja 2.14 Dołączenie kamery do wysięgnika

2. Delikatnie opuścić obudowę kamery tak, aby hak obudowy zahaczył się o sworzeń 
zawiasu wysięgnika, umożliwiając kamerze obrót wokół sworznia.

3. Obrócić obudowę kamery w dół do pozycji pionowej i delikatnie pchnąć do góry, aby 
połączyć złącze znajdujące się na szczycie obudowy.

i
UWAGA! Przed dołączeniem kamery AutoDome sprawdzić wizualnie złącza kamery i 
wysięgnika pod kątem zablokowanych otworów na styki lub pozaginanych styków.

1 Odchylić do góry.
2 Zaczepić i opuścić.
2a Wgłębiony sworzeń zawiasu
2b Złącze kamery
3 Obrócić w dół w celu podłączenia złącza kamery.
4 Dokręcić dwa wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.

a

b

!
UWAGA! Jeśli podczas obracania obudowy kamery lub podczas dołączania złącza jest 
wyczuwalny jakikolwiek opór, należy natychmiast przerwać czynności i rozpocząć je od 
początku.
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4. Przytrzymać kamerę w stałej pozycji podczas dokręcania dwóch wkrętów imbusowych 5 
mm umieszczonych na szczycie obudowy momentem 10 - 12 Nm.

Zdejmowanie kopułki
Aby zdjąć kopułkę w celu wykonania czynności serwisowych, należy postępować zgodnie z 
poniższym opisem:
1. Używając obu rąk, obrócić kopułkę w lewo (patrząc w górę na kamerę), aby ustawić 

zatrzask kopułki. 
2. Wsunąć mały (2 mm) śrubokręt płaski w otwór blokady kopułki znajdujący się w 

pierścieniu ozdobnym, aby zwolnić blokadę, a następnie wyjąć śrubokręt. Patrz poniższy 
rysunek.

3. Następnie obrócić kopułkę w lewo o ok. 20 stopni, aż do uwolnienia jej z obudowy. 

Illustracja 2.15 Otwieranie blokady kopułki

!
UWAGA! W celu zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia między wysięgnikiem a obudową 
dokręcić dwa wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.
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2.10 Instalowanie obudowy ciśnieniowej do zastosowań 
zewnętrznych
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4 zapewnia maksymalną ochronę 
kamer i obiektywów CCTV. Suchy azot wewnątrz obudowy eliminuje skutki wilgoci, kurzu, 
owadów oraz żrących gazów spalinowych. 
W tej części znajdują się szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące mocowania kamery na 
wysięgniku, kalibrowania czujnika ciśnienia i napełniania obudowy suchym azotem. 
Uwaga: Jeżeli instalowana jest normalna kamera VG4 AutoDome (nie obudowa ciśnieniowa), 
można pominąć pozostałą część tego rozdziału. 

2.10.1 Zasady bezpiecznego montażu
– Przy serwisowaniu urządzenia należy zawsze używać okularów ochronnych.
– Do napełniania obudowy gazem nie wolno używać zbiorników bez regulatora ciśnienia. 

Maksymalne ciśnienie na wyjściu zaworu regulacyjnego nie powinno przekraczać 86,18 
kPa.

– OBUDOWĘ MOŻNA NAPEŁNIAĆ TYLKO SUCHYM AZOTEM!

2.10.2 Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4 różni się od normalnych obudów 
VG4. Wyposażona jest w zawór Schraedera (wlotowy), znajdujący się w tylnej części obudowy 
i zawór nadmiarowy ciśnieniowy, znajdujący się na górze pokrywy obudowy.

Illustracja 2.16 Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4

!
UWAGA! Obudowę i konstrukcję nośną należy co pewien czas kontrolować. Jeśli kopułka nosi 
ślady uszkodzeń, na przykład pęknięć spowodowanych naprężeniami, należy ją niezwłocznie 
wymienić.

1 Zawór Schraedera (wlotowy)
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
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2.10.3 Konieczne wyposażenie
Aby wprowadzić gaz do wnętrza obudowy, należy zaopatrzyć się w następujące elementy:
– Zbiornik suchego azotu

Azot jest powszechnie dostępny. Dostawców gazów medycznych lub przemysłowych 
można znaleźć w książkach telefonicznych lub innych informatorach. Jeśli zbiornik będzie 
przenoszony z miejsca na miejsce, należy wybrać zbiornik o pojemności 1 metra 
sześciennego. Zbiornik tej wielkości powinien wystarczyć do napełnienia 30 obudów. 
Zbiorniki z suchym azotem można przechowywać przez kilka lat.

– Regulator ciśnienia na zbiorniku
Zamontowanie w zbiorniku regulatora ciśnienia jest konieczne, nawet jeżeli zbiornik jest 
wyposażony w standardowy łącznik 580. Zalecane regulatory do zbiornika: Harris #9296-
15-580 lub #425-15-580. Informacji na temat lokalnych dystrybutorów udzielają 
pracownicy działu handlowego firmy Bosch Security Systems.

– Wąż z uchwytem pneumatycznym do dołączenia regulatora ciśnienia do zaworu 
wlotowego obudowy
Zawór Schraedera (wlotowy), potocznie nazywany „samochodowym”, wygląda tak samo, 
jak zawór wlotowy powietrza w kołach samochodowych lub rowerowych. Do dołączenia 
regulatora do zaworu wlotowego w obudowie potrzebny jest wąż z końcówką 
ćwierćcalową z jednej strony i uchwytem pneumatycznym z drugiej. Końcówkę należy 
dołączyć do regulatora, a uchwyt do zaworu Schraedera. Tego typu węże można nabyć w 
dowolnym sklepie motoryzacyjnym.

– Śrubokręt z końcówką Torx T25
To narzędzie służy do dokręcenia ośmiu (8) wkrętów mocujących kopułkę do obudowy. 
Mały śrubokręt z końcówką Torx jest dołączony do modułu obudowy ciśnieniowej do 
zastosowań zewnętrznych VG4, jednak w razie potrzeby można użyć większego 
śrubokrętu.

!
UWAGA! Przy przenoszeniu zbiorników należy zachować szczególną ostrożność. Mimo że azot 
jest gazem obojętnym, zbiornik znajduje się pod dużym ciśnieniem i może stwarzać 
niebezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia zaworu lub regulatora.



Kamera modułowa AutoDome Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) | pl 29

Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems Podręcznik instalacji F.01U.089.443 | 5.0 (p) | 2008.12

2.10.4 Mocowanie obudowy do wysięgnika

1. Pochylić dolną część kamery w kierunku podstawy wysięgnika i umieścić hak montażowy 
znajdujący się na górze obudowy kamery nad wgłębionym sworzniem zawiasu 
wysięgnika.

Illustracja 2.17 Zamocować kamerę AutoDome do wysięgnika

2. Delikatnie opuścić obudowę kamery tak, aby hak obudowy zahaczył się o sworzeń 
zawiasu wysięgnika, umożliwiając kamerze obrót wokół sworznia.

3. Obrócić obudowę kamery w dół do pozycji pionowej i delikatnie pchnąć do góry, aby 
połączyć złącze znajdujące się na szczycie obudowy.

4. Podczas dokręcania dwóch wkrętów imbusowych 5 mm umieszczonych na szczycie 
obudowy momentem 10 - 12 Nm trzymywać obudowę nieruchomo.

i
UWAGA! Przed dołączeniem kamery AutoDome sprawdzić wizualnie złącza kamery i 
wysięgnika pod kątem zablokowanych otworów na styki lub pozaginanych styków.

1 Odchylić do góry.
2 Zaczepić i opuścić
3 Wgłębiony sworzeń zawiasu
4 Złącze kamery

!
UWAGA! Jeśli podczas obracania obudowy kamery lub podczas dołączania złącza jest 
wyczuwalny jakikolwiek opór, należy natychmiast przerwać czynności i rozpocząć je od 
początku.
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Illustracja 2.18 Dokręcanie mocowania wysięgnika

2.10.5 Kalibracja czujnika ciśnienia
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4 zawiera wewnętrzny czujnik 
alarmowy niskiego ciśnienia, który musi zostać skalibrowany względem ciśnienia 
atmosferycznego panującego w danym miejscu. Przeprowadzenie kalibracji wymaga 
podłączenia czujnika zasilania grzejnika/wentylatora/ciśnienia.
Procedura kalibracji musi zostać przeprowadzona w przeciągu czterech (4) minut od 
momentu włączenia zasilania w urządzeniu VG4. W przeciwnym razie czujnik nie zachowa 
danych z procesu kalibracji. Jeżeli kalibracja nie rozpocznie się w odpowiednim momencie, 
należy wyłączyć zasilanie urządzenia i ponownie rozpocząć procedurę kalibracji.
Po skalibrowaniu czujnika nie jest wymagane przeprowadzanie dalszych regulacji. Procedurę 
kalibracji można przeprowadzić ponownie, ale za każdym razem konieczne jest wyłączenie 
zasilania urządzenia VG4.
Procedura kalibracji jest następująca:
1. Dołączyć zasilanie do urządzenia. Zapali się zielona dioda LED znajdująca się po lewej 

stronie modułu kamery.
2. Po upływie ok. 30 sekund dioda LED zaczyna migać, sygnalizując, że urządzenie VG4 jest 

gotowe do przeprowadzenia kalibracji.

1 Obrócić w dół w celu podłączenia złącza kamery.
2 Dokręcić dwa (2) wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.

!
UWAGA! W celu zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia między wysięgnikiem a obudową 
dokręcić dwa wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.
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3. Za pomocą cienkiego śrubokrętu nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk kalibracji 
naprzeciw diody LED.
Po zakończeniu kalibracji i zachowaniu na stałe danych dioda LED gaśnie. W tym 
momencie można zwolnić przycisk kalibracji.

Illustracja 2.19 Lokalizacja przycisku kalibracji

4. Wyłączyć zasilanie urządzenia VG4.

2.10.6 Mocowanie kopułki do obudowy
1. Wyjąć kopułkę z opakowania i zdjąć plastikową folię ochronną.
2. Odłączyć cztery zaczepy od białego, ochronnego pierścienia ozdobnego otaczającego 

kopułkę. W celu zdjęcia ochronnego pierścienia ozdobnego należy go przesunąć w 
kierunku otworu kopułki.

Illustracja 2.20 Kopułka z ochronnym pierścieniem ozdobnym

3. Zdjąć ochronny pierścień ozdobny Nie jest on niezbędny do instalacji obudowy 
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych.

4. Wyczyścić wnętrze kopułki Instrukcje dotyczące czyszczenia i zalecane produkty podane 
są w Punkt 7 Obchodzenie się z kopułką i jej czyszczenie, Strona 89.

5. Oczyścić rowek wewnątrz gumowej uszczelki kopułki sprężonym powietrzem, aby usunąć 
zanieczyszczenia. Następnie za pomocą alkoholu usunąć z rowka olej i smar.

1 Przycisk kalibracji
2 Zawór Schraedera (wlotowy)
3 Dioda LED
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6. Umieścić uszczelnianą krawędź kopułki w rowku gumowej uszczelki kopułki.
7. Ustawić pierścień montażowy kopułki na kopułce i wkręcić (8) śrub mocujących w 

gwintowane otwory pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego.

Illustracja 2.21

8. Śrubokrętem z końcówką Torx T25 lekko dokręcić śruby (dokręcając na krzyż), aż zniknie 
szczelina między pierścieniem montażowym kopułki a obudową.
Najpierw dokręcić śrubę 1, następnie śrubę 2. Później dokręcić śrubę 3, a następnie 
śrubę 4. Kontynuować dokręcanie śrub według tego wzorca.

Uwaga: Śrub nie wolno dokręcać zbyt mocno.

Illustracja 2.22 Sposób dokręcania pierścienia montażowego kopułki
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9. Ponownie dokręcić śruby według tego samego wzorca momentem 0,90 N-m. Sprawdzić 
moment za pomocą śrubokrętu z czujnikiem zegarowym momentu obrotowego.

10. Przejść do drugiego etapu dokręcania według tego samego wzorca, aż śruby będą 
dokręcone momentem 1,58 N-m.

11. Kontynuować dokręcanie śrub według tego samego wzorca, aż do osiągnięcia momentu 
2,26 N-m.

12. Zakończyć dokręcanie śrub według tego samego wzorca, dokręcając ostatecznie 
momentem 2,71 N-m.

13. Na koniec sprawdzić moment dokręcenia każdej śruby według tego samego wzorca. 
Dokręcić każdą śrubę, która jest dokręcona momentem mniejszym niż 2,71 N-m.

2.10.7 Napełnianie obudowy gazem
Wewnętrzne ciśnienie w obudowie ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych VG4 nie może 
przekroczyć 75,84 kPa ± 5%. Jeżeli ciśnienie przekroczy 75,84 kPa, otwiera się zawór 
nadmiarowy, obniżając ciśnienie do poziomu 65,50– 68,95 kPa. 
Aby napełnić obudowę gazem, należy:
1. Ustawić miernik regulatora na 86,18 kPa.
2. Założyć uchwyt pneumatyczny na zawór Schraedera (wlotowy) tak samo, jak w 

przypadku opony, a następnie docisnąć, aby rozpocząć napełnianie obudowy. 
Maksymalne ciśnienie w obudowie powinno zostać uzyskanie przed upływem dziesięciu 
sekund. 
Nadmiar powietrza wypłynie przez zawór nadmiarowy ciśnieniowy, gdy osiągnięte 
zostanie maksymalne ciśnienie wewnętrzne wynoszące 75,84 kPa.

3. Zdjąć uchwyt pneumatyczny z zaworu Schraedera (wlotowego).
4. Na zaworze Schraedera (wlotowym) zamocować manometr. Sprawdzić, czy ciśnienie w 

obudowie mieści się w zakresie między 62,05 kPa i 79,98 kPa.
5. Po sprawdzeniu ciśnienia ponownie dołączyć uchwyt pneumatyczny i przez kolejne 5 

minut tłoczyć azot do obudowy.

2.10.8 Serwisowanie obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych VG4
Aby zdjąć kopułkę w celu wykonania czynności serwisowych, należy postępować zgodnie z 
poniższym opisem:
1. Wypuścić azot z wnętrza obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych i kopułki.
2. Za pomocą śrubokrętu z końcówką Torx T25 poluzować (ale nie wykręcać całkowicie) 

osiem (8) wkrętów mocujących pierścień montażowy kopułki.
3. Podeprzeć ręką kopułkę, aby nie upadła po całkowitym wykręceniu śrub.
4. Zdjąć kopułkę i pierścień montażowy kopułki.
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3 Instalacja zestawów do montażu na dachu (gzymsie) i 
na rurze

3.1 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Jeśli jakikolwiek 
element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W 
przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub biura obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. Patrz punkt 1.5: Informacje 
kontaktowe dotyczące obsługi klienta i serwisu.
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

3.1.1 Lista elementów
Poniższa tabela zawiera spis elementów zestawu do montażu na gzymsie dachu i na rurze.

Opcje zestawu montażowego Numery 
katalogowe

Zestaw do montażu na gzymsie (dachu) z jednym z poniższych modułów 
zasilacza:

VG4-A-9230

– Moduł zasilacza z transformatorem 120 VAC
lub 230 VAC

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

– Moduł zasilacza z modułem światłowodowym i transformatorem 
120 VAC lub 230 VAC

VG4-A-PSU1F
VG4-A-PSU2F

– Moduł zasilacza bez transformatora (24 VAC) i z modułem 
światłowodowym 

VG4-A-PSU0F

Opcjonalny adapter do montażu na płaskim dachu do zestawu VG4-A-9230 
(brak w zestawie)

LTC 9230/01

Zestaw do montażu na rurze z jednym z poniższych modułów zasilacza: VG4-A-9543

– Moduł zasilacza z transformatorem 120 VAC
lub 230 VAC

VG4-A-PSU1
VG4-A-PSU2

– Moduł zasilacza z modułem światłowodowym i transformatorem 
120 VAC lub 230 VAC

VG4-A-PSU1F
VG4-A-PSU2F

– Moduł zasilacza bez transformatora (24 VAC) i z modułem 
światłowodowym 

VG4-A-PSU0F

Kopułka

– Przezroczysta kopułka z białym pierścieniem ozdobnym, lub
– Przydymiona kopułka z białym pierścieniem ozdobnym
– Opcjonalny biały pierścień montażowy kopułki obudowy ciśnieniowej 

do zastosowań zewnętrznych

VG4-SBUB-CCL
VG4-SBUB-CTI
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Elementy zestawu do montażu na gzymsie dachu i rurze

Osłona zasilacza Zasilacz Pokrywa zasilacza

Zestaw do montażu na gzymsie

Zestaw do montażu na rurze

Moduł interfejsu

Osłona do zastosowań zewnętrznych (opcjonalna)

Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych 
(opcjonalna)

Obudowa do zawieszania

Moduł komunikacyjny

Moduł grzejnika (opcjonalny)

Moduł procesora

Moduł kamery

Kopułka

Pierścień montażowy kopułki obudowy ciśnieniowej 
do zastosowań zewnętrznych (opcjonalny)
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3.1.2 Opis
Rozdział 3 zawiera opis sposobu instalacji kamery VG4 AutoDome na gzymsie dachu lub na 
rurze. Wszystkie odmiany procedur instalacyjnych zostały zaznaczone. Informacje na temat 
instalacji wysięgnika na ścianie, w narożniku lub na maszcie (słupie) znajdują się w rozdziale 
2; informacje na temat instalacji kamery AutoDome w suficie — w rozdziale 4.
Stacjonarne zestawy montażowe serii VG4-A-9230 są przeznaczone do pionowych ścian 
gzymsu dachu. Zestawy są wykonane z aluminium o niewielkiej masie, pokrytego środkiem 
antykorozyjnym, i służą do montażu wszystkich systemów kamer modułowych Bosch 
AutoDome o masie do 29 kg. Mogą być one mocowane do zewnętrznych oraz wewnętrznych 
ścian gzymsu i umożliwiają obracanie w celu łatwego ustalenia położenia oraz wykonania 
czynności serwisowych kamery AutoDome.

3.1.3 Wymagane narzędzia 
– Klucz imbusowy 5 mm (w zestawie)
– Małe śrubokręty płaskie 2,5 – 3,1 mm
– Średni śrubokręt płaski
– Śrubokręt Philips Nr 1 i 2
– Klucz nasadowy z nasadką 9/16''
– Klucz do rur
– Złącze cylindryczne (jeśli jest instalowany model światłowodowy)
– Narzędzie z końcówką Torx (w zestawie) lub śrubokręt z końcówką Torx T25 (do 

obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych)
– Śrubokręt z czujnikiem zegarowym momentu obrotowego (do obudowy ciśnieniowej do 

zastosowań zewnętrznych) 

3.2 Czynności poprzedzające instalację
1. Określić lokalizację oraz odległość modułu zasilacza na podstawie napięcia i poboru 

mocy. Aby uzyskać informacje dotyczące okablowania i odległości, patrz *** 'Standardy 
kabli i przewodów' on page 77 ***.

2. Używać wyłącznie wodoszczelnych przepustów kablowych, zgodnych z wymaganiami UL, 
aby uniemożliwić przedostawanie się wody do wnętrza modułu. W celu spełnienia 
standardów NEMA 4 należy używać wodoszczelnych przepustów kablowych i osprzętu.

3. Poprowadzić wszystkie kable, włączając w to kabel zasilający, sterujący, wizyjny, wejścia 
/ wyjścia alarmowego, wejścia / wyjścia przekaźnikowego oraz światłowód. Informacje na 
temat protokołów transmisji sygnału wizyjnego i danych sterujących znajdują się w 
rozdziale 4: Standardy kabli i przewodów.

i
UWAGA! Kable zasilające i wejścia / wyjścia muszą być poprowadzone wewnątrz osobnych, 
stale uziemionych metalowych przepustów kablowych.

!

OSTRZEZENIE! Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy zainstalować zgodnie z normą 
NEC, ANSI/NFPA70 (dla USA) i z normą CEC, Część I, CSA C22.1 (dla Kanady) oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami dla wszystkich innych krajów.
W części instalacji budynkowej zasilającej kamerę wymagany jest obwód zawierający 20-
amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Należy 
zastosować łatwo dostępne, 2-biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków.
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4. Wybrać odpowiedni model kamery VG4 AutoDome (wewnętrzny lub zewnętrzny), 
zależnie od miejsca instalacji.

5. Wybrać odpowiedni zestaw montażowy — do instalacji na gzymsie dachu lub na rurze, w 
zależności od lokalizacji kamery AutoDome.

3.3 Montaż modułu zasilacza
Przed montażem modułu zasilacza należy zdecydować, czy moduł będzie okablowany przez 
otwór na dole czy z tyłu obudowy. Jeśli moduł ma być okablowany przez otwór z tyłu 
obudowy, przed montażem umieścić dwie zaślepki w otworach na dole obudowy.

Illustracja 3.1 Moduł zasilacza do montażu ściennego

1. Użyć szablonu montażowego dostarczonego w zestawie do zaznaczenia czterech 
otworów montażowych do modułu zasilacza. 

2. Wywiercić cztery otwory na kołki mocujące. Jeśli moduł jest instalowany na zewnątrz 
budynku, wokół każdego otworu nałożyć środek uszczelniający odporny na warunki 
atmosferyczne.

3. Umieścić moduł zasilacza w osłonie.
4. Zamocować moduł zasilacza do ściany za pomocą czterech kołków ze stali nierdzewnej 

odpornych na korozję (nie są dostarczane w zestawie).

5. Dołączyć wodoszczelne przepusty NPS 3/4'' (20 mm) (brak w zestawie) do otworów na 
dole lub z tyłu modułu zasilacza, przez które będą poprowadzone kable: zasilający, 
wizyjny oraz danych sterujących.

!
UWAGA! Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec nadmiernym 
wibracjom kamery AutoDome.

i
UWAGA! Do otworów na dole i z tyłu obudowy użyć przepustów NPS 3/4'' (20 mm). Do 
otworów z boku obudowy użyć przepustów NPS 1/2'' (15 mm). Patrz Punkt 3.1.1 Lista 
elementów, Strona 35.

i
UWAGA! Zaleca się użycie kołków o średnicy od 6,4 mm (1/4'') do 8 mm (5/16'') zdolnych 
wytrzymać siłę wyrywającą 120 kg.
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3.3.1 Mocowanie drzwi pokrywy 
1. Ścisnąć dolny sworzeń zawiasu przez naciśnięcie w dół dźwigni sworznia i przekręcenie 

jej poza blokadę sworznia zawiasu. Drzwi pokrywy modułu zasilacza posiadają blokadę 
sworznia zawiasu utrzymującą dolny zawias otwarty podczas mocowania drzwi.

Illustracja 3.2 Lokalizacja zawiasu drzwi pokrywy podczas dołączania do modułu zasilacza

2. Otworzyć górny zawias, naciskając i przytrzymując dźwignię sworznia.
Uwaga Obydwa sworznie muszą być w pełni ściśnięte, aby otworzyć (odblokować) 
zawiasy drzwi pokrywy przed przejściem do następnego kroku.

3. Trzymając otwarty górny sworzeń zawiasu, wsunąć górny i dolny zawias drzwi pokrywy w 
odpowiednie elementy w module zasilacza. 

4. Po wsunięciu zawiasów puścić górny sworzeń zawiasu, aby załączyć odpowiadający mu 
zawias w module zasilacza. Następnie wyjąć dolny sworzeń zawiasu z blokady, aby 
zakończyć mocowanie drzwi pokrywy do modułu zasilacza.

1 Moduł zasilacza 5 Przytrzymać otwarty sworzeń zawiasu 
2 Drzwi pokrywy 6 Pozycja otwarta
3 Wsunąć górny zawias 7 Blokada sworznia zawiasu
4 Wsunąć dolny zawias
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i
UWAGA! Po poprowadzeniu całego okablowania zamknąć drzwi pokrywy i dokręcić dwa 
zabezpieczone przed wypadnięciem wkręty momentem 10 - 12 Nm, aby zapewnić 
wodoszczelność modułu zasilacza.
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3.4 Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy
Kable zasilające muszą być doprowadzone z lewej (patrząc z przodu) strony modułu zasilacza 
przez osobny przepust. Wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe muszą być 
doprowadzone przez drugi przepust, z prawej strony modułu. Informacje o metodach 
transmisji sygnału wizyjnego i danych sterujących oraz dane techniczne kabli znajdują się w 
rozdziale 4: Standardy kabli i przewodów.

Istnieją dwa sposoby poprowadzenia kabla wizyjnego, sterującego oraz alarmowego:
– Pierwszy to poprowadzenie kabla wizyjnego, sterującego i alarmowego przez przepust z 

prawej strony modułu zasilacza (przód), a następnie do płytki interfejsu kamery 
AutoDome. 

Illustracja 3.3 Moduł zasilacza VG4-A-PSU1 lub VG4-A-PSU2

– Drugi sposób polega na ominięciu modułu zasilacza i poprowadzenie kabla wizyjnego, 
sterującego i alarmowego, bezpośrednio do płytki interfejsu. Wewnątrz modułu zasilacza 
są dołączone wyłącznie kable zasilające.

!

OSTRZEZENIE! Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy zainstalować zgodnie z normą 
NEC, ANSI/NFPA70 (dla USA) i z normą CEC, Część I, CSA C22.1 (dla Kanady) oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami dla wszystkich innych krajów.
W części instalacji budynkowej zasilającej kamerę wymagany jest obwód zawierający 20-
amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Należy 
zastosować łatwo dostępne, 2-biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków.

1 Wejście zasilania 120 / 230 VAC 5 Kabel wizyjny
2 Złącze P101 6 Kabel sterowania
3 Połączenie z masą 7 Wyjście zasilania 24 VAC
4 Transformator 8 Złącze P107
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Illustracja 3.4 Moduł zasilacza VG4-A-PSU1 lub VG4-A-PSU2 podłączony do płytki interfejsu do 
montażu na rurze

VG4-A-PSU1 / VG4-A-PSU2 Płytka interfejsu do montażu na rurze
1 Wejście zasilania 120 / 230 VAC 7 Złącze P101
2 Złącze P101 8 Złącze P107
3 Połączenie z masą 9 Wejście zasilania 24 VAC (do AutoDome)
4 Transformator 10 Masa
5 Wyjście zasilania 24 VAC 11 Wejście zasilania 24 VAC (do AutoDome)
6 Złącze P107 12 Wejście zasilania 24 VAC (do grzejnika)

13 Wejście zasilania 24 VAC (do grzejnika)
14 Zasilanie AutoDome
15 Zasilanie grzejnika
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i
UWAGA! Modele światłowodowe wymagają poprowadzenia kabli sterujących Bi-phase ze 
złącza P106 modułu zasilacza do złącza P105 płytki interfejsu.
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3.4.1 Okablowanie modułu zasilacza
1. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 115 / 230 VAC przez przepust z lewej 

strony modułu.

2. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość wysokonapięciowych kabli zasilających 115 / 
230 VAC oraz uziemienia, aby powstał luz wystarczający do ich dołączenia do zacisków w 
module; należy sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko przycięcia kabli bądź czy nie utrudniają 
one zamknięcia drzwi pokrywy. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji złączy, patrz 
Punkt 3.1.1 Lista elementów, Strona 35.

3. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli 
zasilających w module. Aby uzyskać więcej informacji o połączeniach kablowych, patrz 
złącze P101 w Tabela 3.1, Strona 45.

4. Poprowadzić niskonapięciowe kable zasilające 24 VAC z prawej strony modułu zasilacza 
do miejsca instalacji kamery AutoDome. Przymocować dostarczony 5-stykowy wtyk 
zasilania kamery 24 VAC do końcówek żył wewnątrz modułu. Aby uzyskać więcej 
informacji o połączeniach kablowych, patrz złącze P107 w Tabela 3.1, Strona 45.

5. Jeśli do przesyłania sygnału wizyjnego lub podłączenia do sieci Ethernet jest używana 
skrętka nieekranowana, doprowadzić skrętkę nieekranowaną do miejsca instalacji 
kamery. Dane techniczne światłowodów znajdują się w rozdziale 4: Standardy kabli i 
przewodów.

3.4.2 Okablowanie modelu światłowodowego
1. Jeśli jest instalowany model światłowodowy, poprowadzić kabel światłowodowy przez 

prawą stronę modułu zasilacza.
2. Poprowadzić wizyjny kabel koncentryczny z modułu zasilacza do płytki interfejsu. 

Następnie zacisnąć złącze BNC na końcówce kabla wewnątrz modułu zasilacza. Dane 
techniczne światłowodów znajdują się w rozdziale 4: Standardy kabli i przewodów.

i
UWAGA! Moduł zasilacza z zainstalowanym transformatorem oddziela lewą, 
wysokonapięciową stronę od prawej, niskonapięciowej strony 24 VAC.

i
UWAGA! Wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe przechodzą przez moduł zasilacza lub 
omijają go i są dołączone bezpośrednio do płytki interfejsu.

i
UWAGA! Do podłączenia złącza BNC kabla koncentrycznego wychodzącego z płytki interfejsu 
do złącza BNC w module światłowodowym niezbędne jest złącze cylindryczne (brak w 
zestawie).
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3. Poprowadzić kable sterujące z modułu zasilacza do płytki interfejsu. Następnie 
przymocować dostarczony 6-stykowy wtyk danych sterujących do przewodów w module 
zasilacza.

1 Transformator 5 Wejście / wyjście
2 BNC do kamery 6 Złącze ST (światłowodowe)
3 Wejście / wyjście 7 Wejście zasilania
4 Od zespołu kabli wysięgnika 8 Wejście / wyjście danych
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3.4.3 Połączenia modułu zasilacza
Poniższy rysunek pokazuje szczegółowo moduł zasilacza do montażu na dachu lub na rurze 
wraz z danymi technicznymi bezpieczników.

1 Wkręt masy 5 Wejście zasilania
2 Transformator (115 / 230 VAC) 6 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" (15 mm)
3 Wejście / wyjście do kamery 7 Wejście zasilania; przepust NPS 3/4" (20 mm)
4 Zasilanie 24 VAC płytki interfejsu 

kamery
8 Wejścia / wyjście danych sterujących i wizyjne; 

przepust NPS 3/4" (20 mm)

CONTROL
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!
OSTRZEZENIE! Wymiana bezpieczników może być wykonywana jedynie przez 
wykwalifikowany personel serwisowy. Wymieniać na ten sam typ bezpiecznika.

Parametry bezpieczników

Napięcie XF101 – sieć zasilająca XF102 – kamera XF103 – grzejnik

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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Poniższa tabela zawiera wykaz złączy modułu zasilacza:

Tabela 3.1 Połączenia modułu zasilacza

3.5 Instalacja zestawu VG4-A-9230 do montażu na gzymsie dachu
Niniejszy rozdział opisuje sposób instalacji zestawu do montażu na gzymsie dachu. W 
przypadku instalacji zestawu do montażu na rurze patrz Punkt 3.6 Instalacja zestawu VG4-A-
9543 do montażu na rurze, Strona 48.

Illustracja 3.5 Zestaw VG4-A-9230 do montażu na gzymsie dachu

1. Określić lokalizację ściany na dachu do instalacji kamery AutoDome i użyć wspornika do 
montażu na gzymsie jako szablonu w celu oznaczenia punktów do wywiercenia otworów.

2. Przygotować powierzchnię montażową odpowiednio do typu mocowania, wywiercając 
otwory do osadzenia kołków mocujących.

Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6

Masa Wkręt uziemiający

P101 Wejście zasilania 

115 / 230 VAC lub 

24 VAC

Linia NC Neutralny

P105 Sterowanie kamerą 

(model 

światłowodowy)

C-

(Bi-phase)

C+

(Bi-phase)

Masa RXD (+)

(RS-232 / 485)

TXD (-)

(RS-232 / 485)

Masa 

sygnału

P106 Wejście / wyjście 

danych sterujących

(opcjonalnie)

C-

(Bi-phase)

C+

(Bi-phase)

Masa RXD (+)

(RS-232 / 485)

TXD (-)

(RS-232 / 485)

Masa 

sygnału

P107 Zasilanie kamery 

24 VAC

Kopułka

24 VAC

Kopułka

24 VAC

Masa Grzejnik

(24 VAC)

Grzejnik

(24 VAC)

i
UWAGA! Pozostawić odpowiednią ilość miejsca pod wspornikiem do poprowadzenia przez 
wysięgnik kabla wizyjnego, zasilającego, sterującego i alarmowego. W niektórych przypadkach 
może być konieczne podniesienie wysięgnika kamery AutoDome ponad górną krawędź ściany. 
Zapewnić odpowiedni luz w długości kabli, aby umożliwić obracanie wysięgnika w trakcie 
wykonywania czynności serwisowych.
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Illustracja 3.6 Wspornik do montażu na ścianie gzymsu i płyta do montażu na dachu

3. Wokół każdego otworu w powierzchni montażowej zastosować środek uszczelniający 
odporny na warunki atmosferyczne.

4. Przymocować wspornik ścienny za pomocą co najmniej sześciu elementów mocujących 
ze stali nierdzewnej, po trzy z każdej strony (wspornik posiada osiem otworów). Podczas 
dokręcania elementów mocujących uważać, aby nie zerwać ich gwintu. Jeśli zestaw do 
montażu na gzymsie jest instalowany na płaskim dachu, zamocować do dachu opcjonalną 
płytę montażową LTC 9230/01, a następnie przymocować do niej wspornik ścienny.

5. Wsunąć wysięgnik we wspornik montażowy na maksymalną głębokość.
6. Zdjąć zaślepkę z przodu wysięgnika i poprowadzić kabel wizyjny, sterujący i zasilający 

przez rurę wysięgnika od dołu do góry.

1 Wysięgnik 4 Nałożyć środek uszczelniający wokół 
każdego otworu montażowego

2 Wspornik do montażu na ścianie 
gzymsu

5 Płyta do montażu na dachu

3 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8-16 SS 
(w zestawie)

6 Zastosować co najmniej sześć elementów 
mocujących (brak w zestawie). Na rysunku 
przedstawiono osiem otworów.

i

UWAGA! Elementy mocujące nie są dostarczane z zestawem do montażu na gzymsie dachu, 
ponieważ ich rodzaj zależy od materiału, do którego są mocowane. Materiał podłoża musi 
wytrzymywać siłę wyrywającą min. 275 kg. Na przykład dla sklejki jest to min. 19 mm (3/4''). 
Elementami mocującymi mogą być śruby, kołki gwintowane lub wkręty do drewna. Wszystkie 
elementy mocujące muszą być wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i muszą 
posiadać średnicę 10 mm (3/8'').
Wszystkie śruby muszą być w pełni wkręcone w powierzchnię montażową i powinny być 
zabezpieczone podkładką płaską, podkładką zabezpieczającą i nakrętką. Wszystkie kołki 
gwintowane muszą być zakotwiczone w betonie lub przyspawane do stalowej płyty. W 
przypadku braku dostępu do tylnej powierzchni można zastosować śruby kotwowe.
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Illustracja 3.7 Zestaw do montażu na gzymsie VG4-A-9230

7. Zagiąć kabel wizyjny, sterujący i zasilający z powrotem do przedniego końca wysięgnika i 
poprowadzić je w dół przez rurę dolną. Następnie założyć zaślepkę.

8. Na gwinty rury dolnej nawinąć co najmniej pięć warstw taśmy teflonowej.
9. Zastosować środek uszczelniający do gwintów na gwincie dolnej rury:

– Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie są czyste i suche.
– Nałożyć powłokę środka uszczelniającego wokół gwintu łącza. 
– Dokładnie wypełnić środkiem uszczelniającym wszystkie wolne przestrzenie gwintu.

10. Nałożyć pokrywę kamery na rurę dolną i mocno dokręcić. Patrz poniższy rysunek.

Illustracja 3.8 Dokręcanie pokrywy kamery

11. Na interfejs dolnej rury / pokrywy kamery nałożyć warstwę silikonu, który wulkanizuje się 
na zimno, aby uszczelnić połączenie między dolną rurą i pokrywą kamery. 

12. Przejść do Punkt 3.7 Okablowanie płytki interfejsu, Strona 49.

1 Zaślepka z uszczelką O-ring
2 Wysięgnik rurowy
3 Wkręt oczkowy 1/4-20 SS
4 Rura dolna
5 Wkręt z łbem płaskim 10-24 SS

 

!
OSTRZEZENIE! Należy mocno dokręcić pokrywę kamery do rury dolnej. Nieprawidłowe 
dokręcenie może doprowadzić do uszkodzenia kamery, a także poważnych lub śmiertelnych 
obrażeń.

1 Uszczelniacz do gwintów lub taśma uszczelniająca
2 Pokrywa kamery
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3.6 Instalacja zestawu VG4-A-9543 do montażu na rurze
W niniejszym punkcie opisano sposób instalacji zestawu do montażu na rurze VG4-A-9543. W 
przypadku instalacji zestawu do montażu na gzymsie dachu patrz Rysunek 3.7, Strona 47.

Illustracja 3.9 Zestaw do montażu na rurze

1. Przed instalacją górnego kołnierza upewnić się, czy w suficie lub strukturze nośnej 
znajduje się wystarczająco duży otwór do poprowadzenia kabli.

2. Przymocować kołnierz rury wraz z dostarczoną uszczelką do sufitu lub innej struktury 
nośnej za pomocą czterech śrub o średnicy 10 mm. 

3. Dokręcić rurę (brak w zestawie) do górnego kołnierza.

4. Poprowadzić kabel zasilający, wizyjny, sterujący i alarmowy przez górny kołnierz oraz 
dalej w dół rury.

5. Na gwinty nawinąć co najmniej pięć warstw taśmy teflonowej.
6. Zastosować środek uszczelniający do gwintów na gwincie rury. 

– Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie są czyste i suche.
– Nałożyć powłokę środka uszczelniającego wokół gwintu łącza. 
– Dokładnie wypełnić środkiem uszczelniającym wszystkie wolne przestrzenie gwintu.

i
UWAGA! Użyć odciągów, aby ustabilizować wysięgnik. Zamienić wkręt pokrywy 1/4'' na wkręt 
oczkowy 1/4'' wykonany ze stali nierdzewnej (brak w zestawie). Przeciągnąć odciąg przez 
oczko wkrętu i przymocować obydwa jego końce do punktów kotwiczenia w dachu. Patrz 
Rysunek 3.7, Strona 47.

i
UWAGA! Użytkownik musi dostarczyć rurę 1-1/2'' gwintowaną na obu końcach, o długości 
min. 12,7 cm.

1 Uszczelka
2 Kołnierz
3 Pokrywa rury

 
      5 in.
12.7 cm

min.

i
UWAGA! Każda śruba musi wytrzymać siłę wyrywającą min. 275 kg. Struktura nośna także 
musi wytrzymywać taką siłę wyrywającą. Na przykład dla sklejki jest to min. 19 mm (3/4'').

!
OSTRZEZENIE! Należy mocno dokręcić rurę do górnego kołnierza. Nieprawidłowe dokręcenie 
może doprowadzić do uszkodzenia kamery, a także poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
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7. Nałożyć pokrywę rury na rurę dolną i mocno dokręcić w celu uniknięcia nieszczelności. 
Patrz Rysunek 3.9, Strona 48.

8. Na interfejs dolnej rury / pokrywy kamery nałożyć warstwę silikonu, który wulkanizuje się 
na zimno, aby uszczelnić połączenie między dolną rurą i pokrywą kamery.

3.7 Okablowanie płytki interfejsu
Niniejszy punkt zawiera instrukcje dołączania przewodów i kabli do płytki interfejsu 
przedstawionej na poniższym rysunku. Zalecenia dotyczące kabli i przewodów oraz ich dane 
techniczne znajdują się w rozdziale 4: Standardy kabli i przewodów.

Illustracja 3.10 Połączenia płytki interfejsu

!
OSTRZEZENIE! Należy mocno dokręcić pokrywę kamery do rury. Nieprawidłowe dokręcenie 
może doprowadzić do uszkodzenia kamery, a także poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
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3.7.1 Okablowanie:do wielu urządzeń AutoDome
Aby można było połączyć szeregowo wiele urządzeń AutoDome, na ostatniej kamerze w 
szeregu musi być zamontowany terminator. Płytka interfejsu jest wyposażona w terminator 
110 Ω, umieszczony pomiędzy zaciskami Bi-phase C- i C+ (styki 1 i 2) w złączu sterującym 
P105 (patrz poz. 5 w Rysunek 3.10 powyżej). Usunąć terminatory ze wszystkich płytek 
interfejsu kamery AutoDome oprócz ostatniej. W układzie szeregowym mogą być połączone 
maksymalnie cztery (4) urządzenia AutoDome. Jeśli do sterowania jest używany protokół RS-
485, w ostatniej kamerze należy przenieść terminator z zacisków Bi-phase C+ i C- (styki 1 i 2) 
do zacisków RxD i TxD-+ (styki 4 i 5) w złączu sterującym P105 (patrz poz. 6 w Rysunek 3.10 
powyżej).

3.7.2 Podłączanie przewodów do płytki interfejsu do montażu na rurze
Płytka interfejsu do montażu na rurze jest wyposażona we wszystkie złącza do podłączenia 
przewodów sterowania, przesyłu danych, przesyłu obrazu i zasilania. Aby prawidłowo 
podłączyć przewody, należy działać według poniższej procedury:

Odn. Opis Złącze Grubość drutu Styk Opis
1 Wejście wizyjnego kabla 

koncentrycznego
J102

2 Szczelina na uchwyt kabla
3 Wejście alarmowe, złącze 6-stykowe 

(3-7)
P103

4 Wyjście alarmowe, złącze 4-stykowe 
(1-3)

P102

5 Rezystor 110 Ω P105
6 Wejście / wyjście danych P105 AWG 26-16 1 Bi-phase (C-)

2 Bi-phase (C+)
3 Masa
4 RxD +
5 TxD -
6 Masa sygnału

7 Wejście alarmowe (nadzór EOLR, 1-2) P104 AWG 26-16 7 Masa
6 Alarm 2
5 Alarm 1
4 Masa

8 Wyjście przekaźnikowe P104 AWG 26-16 3 Normalnie zwarte
2 Komunikacja
1 Normalnie otwarte

9 Zasilanie kamery P101 AWG 18-14 3 Kamera (24 VAC)
2 Masa
1 Kamera (24 VAC)

10 Zasilanie grzejnika P107 AWG 18-14 2 Grzejnik (24 VAC)
1 Grzejnik (24 VAC)

11 Sieć Ethernet (RJ45) lub skrętka UTP 
do transmisji sygnału wizyjnego

J101

12 Do AutoDome

!
OSTRZEZENIE! Stosować tylko zasilacz 24 VAC klasy 2.
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1. Zacisnąć złącze BNC na wizyjnym kablu koncentrycznym i dołączyć do złącza J102 na 
płytce interfejsu do montażu na rurze. Jeśli do przesyłania sygnału wizyjnego lub 
podłączenia do sieci Ethernet jest używana skrętka nieekranowana, zacisnąć wtyk RJ45 
na kablu UTP i dołączyć go do złącza J101 na płytce interfejsu do montażu na rurze.

2. Dołączyć przewody wejścia / wyjścia danych sterujących do odpowiednich styków w 
złączu P105 na płytce interfejsu do montażu na rurze. Rysunek połączeń, patrz 
Rysunek 3.10, Strona 49.

3. Dołączyć kable zasilające 24 VAC do złącza P101 na płytce interfejsu do montażu na 
rurze. Jeśli model kamery jest wyposażony w grzejnik, dołączyć kable zasilające grzejnika 
24 VAC do złącza P107.

4. Aby okablować wejścia i wyjścia alarmowe, połączyć dostarczone 6-stykowe wtyki 
wejścia alarmowego i 4-stykowe wtyki wyjścia alarmowego z końcówkami odpowiednich 
przewodów alarmowych. Następnie dołączyć wtyki do złączy P103 i P102 na płytce 
interfejsu.

Illustracja 3.11 Złącza alarmowe i przekaźnikowe

!
OSTRZEZENIE! Nie dołączać złącza RJ45, jeśli nie jest wykorzystywana skrętka UTP do 
transmisji sygnału wizyjnego lub podłączenia do sieci Ethernet. To połączenie powoduje 
zakłócenia obrazu.

!
UWAGA! Aby nie dopuścić do uszkodzenia kamer AutoDome przez niską temperaturę, 
sprawdzić, czy przewody grzejnika 24 VAC zostały podłączone do złącza P101.

1 Złącze alarmowe 4-
stykowe (P102)

2 Złącze alarmowe (wej.) 
6-stykowe (P103)

3 Złącze przekaźnikowe 
7-stykowe (P104)

Styk Opis Styk Opis Styk Opis
1 Wyjście alarmowe 1 1 Wejście alarmowe 3 1 Normalnie otwarte
2 Wyjście alarmowe 2 2 Wejście alarmowe 4 2 COM
3 Wyjście alarmowe 3‡ 3 Wejście alarmowe 5 3 Normalnie zwarte
4 Masa złącza 

alarmowego
4 Wejście alarmowe 6 4 Masa

5 Wejście alarmowe 7 5 Alarm analogowy 1
6 Masa złącza alarmowego 6 Alarm analogowy 2

7 Masa
‡ Wyjście alarmowe 3 (na złączu P102) to dedykowany alarm niskiego ciśnienia kamer AutoDome serii 
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5. Aby okablować nadzorowane alarmy i przekaźniki, dołączyć odpowiednie kable do ich 
zacisków w złączu P104 w płytce interfejsu (p. Rysunek 3.11 powyżej). Więcej informacji 
na temat okablowania alarmów i przekaźników znajduje się w rozdziale 5: Połączenia 
alarmowe i przekaźnikowe.
Uwaga: Gniazdo znajdujące się na górze płytki interfejsu służy do dołączenia przewodów 
do płytki drukowanej za pomocą opaski zaciskowej.

6. Wsunąć płytkę interfejsu do rury dolnej i dokręcić trzy wkręty zabezpieczające, aby 
zamocować płytkę do pokrywy kamery.

Illustracja 3.12 Mocowanie płytki interfejsu do pokrywy kamery.

3.8 Złożenie kamery w opakowaniu
Kamera AutoDome musi zostać złożona przed przymocowaniem jej do dachu lub rury. Zestaw 
obejmuje obudowę, moduł kamery oraz kopułkę.
1. Otworzyć opakowanie zawierające obudowę i wyjąć dwie kartonowe wkładki. 
2. Zdjąć z obudowy plastikową folię i umieścić ją z powrotem w opakowaniu.

3. Wyjąć moduł kamery z opakowania i zdjąć plastikową folię ochronną.
4. Ustawić żółty zatrzask blokujący w podstawie modułu kamery naprzeciw żółtego 

znacznika na płytce procesora i delikatnie dołączyć kamerę do złącza.

!
UWAGA! Podczas dokręcania wkrętów należy uważać, aby nie zerwać gwintów.

1 Płytka interfejsu
2 Wkręty zabezpieczające (3)
3 Wkręty mocujące (2)

i
UWAGA! Opakowanie obudowy zostało tak zaprojektowane, aby podczas składania kamery 
znajdowało się na właściwym miejscu.
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Illustracja 3.13 Ustawienie i mocowanie modułu kamery

5. Obrócić podstawę modułu kamery w prawo (o około 60 stopni) do momentu 
zablokowania żółtego zatrzasku w wymaganej pozycji. 
Uwaga: Moduł kamery po instalacji w obudowie musi się swobodnie obracać.

6. Jeżeli instalowana jest obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4, należy 
przejść do Punkt 3.11 Instalowanie obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych, 
Strona 57. Kopułkę obudowy należy zamocować później. 
Jeżeli instalowana jest normalna kamera VG4 AutoDome, należy przejść do kroku 7.

7. Wyjąć kopułkę z opakowania i zdjąć plastikową folię ochronną.
8. Umieścić kopułkę nad modułem kamery. Używając obu rąk, obrócić ją w prawo (ok. 1/8 

obrotu) do momentu zablokowania w wymaganej pozycji (po zablokowaniu w wymaganej 
pozycji słychać będzie kliknięcie).

Illustracja 3.14 Dołączanie kopułki
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3.9 Dołączanie kamery do rury i mocowanie
1. Przed dołączeniem kamery sprawdzić wizualnie złącza kamery i płytki interfejsu pod 

kątem zablokowanych otworów na styki lub pozaginanych styków.
2. Pochylić obudowę tak, aby umieścić zaczep montażowy znajdujący się na górze obudowy 

kamery nad wgłębionym sworzniem zawiasu pokrywy kamery.

Illustracja 3.15 Mocowanie kamery przy montażu do dachu / rury

3. Delikatnie opuścić kamerę tak, aby zaczep obudowy zahaczył się o sworzeń zawiasu 
pokrywy kamery, umożliwiając kamerze obrót wokół sworznia.

4. Obrócić obudowę kamery w dół do pozycji pionowej i delikatnie pchnąć do góry, aby 
połączyć złącze znajdujące się na szczycie obudowy.

1 Odchylić kamerę.
2 Zaczepić i opuścić.
2a Pokrywa kamery
2b Wgłębiony sworzeń zawiasu
2c Złącze kamery
3 Obrócić w dół w celu podłączenia złącza kamery.
4 Dokręcić dwa wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.

a

b

c
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5. Przytrzymać obudowę w stałej pozycji i dokręcić naprzemiennie dwa wkręty imbusowe 5 
mm umieszczone na szczycie obudowy momentem 10 - 12 Nm.

6. W przypadku mocowania na dachu obrócić wysięgnik kamery AutoDome poza krawędź 
dachu i ustawić we właściwej pozycji.

7. Dokręcić trzy śruby 10 mm z łbem sześciokątnym wykonane ze stali nierdzewnej do 
wspornika, aby zablokować wysięgnik w wybranej pozycji. Patrz Rysunek 3.15, Strona 54.

3.10 Wykonywanie połączeń w module zasilacza
Poniższa procedura odnosi się do Rysunek 3.6, Strona 46, który umożliwia zlokalizowanie 
złączy w module i wykonanie prawidłowych połączeń.
1. Dołączyć przewód uziemiający do wkrętu uziemiającego z lewej strony modułu zasilacza.
2. Dołączyć wcześniej zainstalowany wtyk zasilania kamery 24 VAC do złącza P107 z prawej 

strony modułu zasilacza.
3. Dołączyć wcześniej zainstalowany 3-stykowy wtyk wejścia zasilania 115 / 230 VAC do 

złącza P101 z lewej strony modułu zasilacza.

3.10.1 Połączenia dla modeli światłowodowych
Poniższa procedura odnosi się do Rysunek 3.6, Strona 46.
1. Jeśli jest instalowany model światłowodowy, dołączyć wtyk ST doprowadzonego 

światłowodu do złącza modułu światłowodowego w module zasilacza. 
2. Dołączyć złącze wizyjne BNC kamery do złącza BNC w module światłowodowym.

3. Dołączyć sześć wtyków sterujących kamery, które zostały wcześniej zainstalowane, do 
złącza wejścia / wyjścia sterującego P106 w module zasilacza.

!
UWAGA! Jeśli podczas obracania obudowy kamery lub podczas dołączania złącza jest 
wyczuwalny jakikolwiek opór, należy natychmiast przerwać czynności i rozpocząć je od 
początku.

!
UWAGA! W celu zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia między wysięgnikiem a obudową 
dokręcić dwa wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.

!
UWAGA! Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno. Maksymalny moment dokręcania to 34 Nm.

i
UWAGA! Aby dołączyć męskie złącze BNC kamery do męskiego złącza BNC w module 
światłowodowym, niezbędne jest złącze cylindryczne (brak w zestawie).
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Zdejmowanie kopułki
Aby zdjąć kopułkę w celu wykonania czynności serwisowych, należy postępować zgodnie z 
poniższym opisem:
1. Używając obu rąk, obrócić kopułkę w lewo (patrząc w górę na kamerę), aby ustawić 

zatrzask kopułki. 
2. Wsunąć mały (2 mm) śrubokręt płaski w otwór blokady kopułki znajdujący się w 

pierścieniu ozdobnym, aby zwolnić blokadę, a następnie wyjąć śrubokręt.

Illustracja 3.16 Otwieranie blokady kopułki

3. Następnie obrócić kopułkę w lewo o ok. 20 stopni, aż do uwolnienia jej z obudowy. 
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3.11 Instalowanie obudowy ciśnieniowej do zastosowań 
zewnętrznych
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4 zapewnia maksymalną ochronę 
kamer i obiektywów CCTV. Suchy azot wewnątrz obudowy eliminuje skutki wilgoci, kurzu, 
owadów oraz żrących gazów spalinowych. 
W tej części znajdują się szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące mocowania kamery na 
gzymsie dachu lub na rurze, kalibrowania czujnika ciśnienia i napełniania obudowy suchym 
azotem. 
Uwaga: Jeżeli instalowana jest normalna kamera VG4 AutoDome (nie obudowa ciśnieniowa), 
można pominąć pozostałą część tego rozdziału. 

3.11.1 Zasady bezpiecznego montażu
– Przy serwisowaniu urządzenia należy zawsze używać okularów ochronnych.
– Do napełniania obudowy gazem nie wolno używać zbiorników bez regulatora ciśnienia. 

Maksymalne ciśnienie na wyjściu zaworu regulacyjnego nie powinno przekraczać 86,18 
kPa.

– OBUDOWĘ MOŻNA NAPEŁNIAĆ TYLKO SUCHYM AZOTEM!

3.11.2 Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4 różni się od normalnych obudów 
VG4. Wyposażona jest w zawór Schraedera (wlotowy), znajdujący się w tylnej części obudowy 
i zawór nadmiarowy ciśnieniowy, znajdujący się na górze pokrywy obudowy.

Illustracja 3.17 Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4

!
UWAGA! Obudowę i konstrukcję nośną należy co pewien czas kontrolować. Jeśli kopułka nosi 
ślady uszkodzeń, na przykład pęknięć spowodowanych naprężeniami, należy ją niezwłocznie 
wymienić.

1 Zawór Schraedera (wlotowy)
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
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3.11.3 Konieczne wyposażenie
Aby wprowadzić gaz do wnętrza obudowy, należy zaopatrzyć się w następujące elementy:
– Zbiornik suchego azotu

Azot jest powszechnie dostępny. Dostawców gazów medycznych lub przemysłowych 
można znaleźć w książkach telefonicznych lub innych informatorach. Jeśli zbiornik będzie 
przenoszony z miejsca na miejsce, należy wybrać zbiornik o pojemności 1 metra 
sześciennego. Zbiornik tej wielkości powinien wystarczyć do napełnienia 30 obudów. 
Zbiorniki z suchym azotem można przechowywać przez kilka lat.

– Regulator ciśnienia na zbiorniku
Zamontowanie w zbiorniku regulatora ciśnienia jest konieczne, nawet jeżeli zbiornik jest 
wyposażony w standardowy łącznik 580. Zalecane regulatory do zbiornika: Harris #9296-
15-580 lub #425-15-580. Informacji na temat lokalnych dystrybutorów udzielają 
pracownicy działu handlowego firmy Bosch Security Systems.

– Wąż z uchwytem pneumatycznym do dołączenia regulatora ciśnienia do zaworu 
wlotowego obudowy
Zawór Schraedera (wlotowy), potocznie nazywany „samochodowym”, wygląda tak samo, 
jak zawór wlotowy powietrza w kołach samochodowych lub rowerowych. Do dołączenia 
regulatora do zaworu wlotowego w obudowie potrzebny jest wąż z końcówką 
ćwierćcalową z jednej strony i uchwytem pneumatycznym z drugiej. Końcówkę należy 
dołączyć do regulatora, a uchwyt do zaworu Schraedera. Tego typu węże można nabyć w 
dowolnym sklepie motoryzacyjnym.

– Śrubokręt z końcówką Torx T25
To narzędzie służy do dokręcenia ośmiu (8) wkrętów mocujących kopułkę do obudowy. 
Mały śrubokręt z końcówką Torx jest dołączony do modułu obudowy ciśnieniowej do 
zastosowań zewnętrznych VG4, jednak w razie potrzeby można użyć większego 
śrubokrętu.

3.11.4 Mocowanie obudowy do rury
1. Przed dołączeniem kamery sprawdzić wizualnie złącza kamery i płytki interfejsu pod 

kątem zablokowanych otworów na styki lub pozaginanych styków.
2. Pochylić obudowę tak, aby umieścić zaczep montażowy znajdujący się na górze obudowy 

kamery nad wgłębionym sworzniem zawiasu pokrywy kamery.

!
UWAGA! Przy przenoszeniu zbiorników należy zachować szczególną ostrożność. Mimo że azot 
jest gazem obojętnym, zbiornik znajduje się pod dużym ciśnieniem i może stwarzać 
niebezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia zaworu lub regulatora.
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Illustracja 3.18 Mocowanie kamery AutoDome do rury

3. Delikatnie opuścić obudowę tak, aby zaczep obudowy zahaczył się o sworzeń zawiasu 
pokrywy kamery, umożliwiając kamerze obrót wokół sworznia.

4. Obrócić obudowę w dół do pozycji pionowej i delikatnie pchnąć do góry, aby połączyć 
złącze znajdujące się na szczycie obudowy.

5. Podczas dokręcania dwóch wkrętów imbusowych 5 mm umieszczonych na szczycie 
obudowy momentem 10 - 12 Nm trzymywać obudowę nieruchomo.

1 Odchylić kamerę
2 Zaczepić i opuścić
3 Pokrywa kamery
4 Wgłębiony sworzeń zawiasu
5 Złącze kamery

c

!
UWAGA! Jeśli podczas obracania obudowy kamery lub podczas dołączania złącza jest 
wyczuwalny jakikolwiek opór, należy natychmiast przerwać czynności i rozpocząć je od 
początku.
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Illustracja 3.19 Dokręcanie mocowania wysięgnika

3.11.5 Wykonywanie połączeń w module zasilacza
Poniższa procedura odnosi się do *** 'Wspornik do montażu na ścianie gzymsu i płyta do 
montażu na dachu' on page 46 ***, który umożliwia zlokalizowanie złączy w module i 
wykonanie prawidłowych połączeń.
1. Dołączyć przewód uziemiający do wkrętu uziemiającego z lewej strony modułu zasilacza.
2. Dołączyć wcześniej zainstalowany wtyk zasilania kamery 24 VAC do złącza P107 z prawej 

strony modułu zasilacza.
3. Dołączyć wcześniej zainstalowany 3-stykowy wtyk wejścia zasilania 115 / 230 VAC do 

złącza P101 z lewej strony modułu zasilacza.

Połączenia dla modeli światłowodowych
Poniższa procedura odnosi się do *** 'Wspornik do montażu na ścianie gzymsu i płyta do 
montażu na dachu' on page 46 ***.
1. Jeśli jest instalowany model światłowodowy, dołączyć wtyk ST doprowadzonego 

światłowodu do złącza modułu światłowodowego w module zasilacza. 
2. Dołączyć złącze wizyjne BNC kamery do złącza BNC w module światłowodowym.

3. Dołączyć sześć wtyków sterujących kamery, które zostały wcześniej zainstalowane, do 
złącza wejścia / wyjścia sterującego P106 w module zasilacza.

1 Obrócić w dół w celu podłączenia złącza kamery.
2 Dokręcić dwa wkręty mocujące momentem nie mniejszym niż 10-12 Nm.

!
UWAGA! W celu zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia między wysięgnikiem a obudową 
dokręcić dwa wkręty mocujące minimalnym momentem 10-12 Nm.

i
UWAGA! Aby dołączyć męskie złącze BNC kamery do męskiego złącza BNC w module 
światłowodowym, niezbędne jest złącze cylindryczne (brak w zestawie).
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3.11.6 Kalibracja czujnika ciśnienia
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych VG4 zawiera wewnętrzny czujnik 
alarmowy niskiego ciśnienia, który musi zostać skalibrowany względem ciśnienia 
atmosferycznego panującego w danym miejscu. Przeprowadzenie kalibracji wymaga 
podłączenia czujnika zasilania grzejnika/wentylatora/ciśnienia.
Procedura kalibracji musi zostać przeprowadzona w przeciągu czterech (4) minut od 
momentu włączenia zasilania w urządzeniu VG4. W przeciwnym razie czujnik nie zachowa 
danych z procesu kalibracji. Jeżeli kalibracja nie rozpocznie się w odpowiednim momencie, 
należy wyłączyć zasilanie urządzenia i ponownie rozpocząć procedurę kalibracji.
Po skalibrowaniu czujnika nie jest wymagane przeprowadzanie dalszych regulacji. Procedurę 
kalibracji można przeprowadzić ponownie, ale za każdym razem konieczne jest wyłączenie 
zasilania urządzenia VG4.
Procedura kalibracji jest następująca:
1. Dołączyć zasilanie do urządzenia. Zapali się zielona dioda LED znajdująca się po lewej 

stronie modułu kamery.
2. Po upływie ok. 30 sekund dioda LED zaczyna migać, sygnalizując, że urządzenie VG4 jest 

gotowe do przeprowadzenia kalibracji.
3. Za pomocą cienkiego śrubokrętu nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk kalibracji 

naprzeciw diody LED.
Po zakończeniu kalibracji i zachowaniu na stałe danych dioda LED gaśnie. W tym 
momencie można zwolnić przycisk kalibracji.

Illustracja 3.20 Lokalizacja przycisku kalibracji

4. Wyłączyć zasilanie urządzenia VG4.

1 Przycisk kalibracji
2 Zawór Schraedera (wlotowy)
3 Dioda LED
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3.11.7 Mocowanie kopułki do obudowy
1. Wyjąć kopułkę z opakowania i zdjąć plastikową folię ochronną.
2. Odłączyć cztery zaczepy od białego, ochronnego pierścienia ozdobnego otaczającego 

kopułkę. W celu zdjęcia ochronnego pierścienia ozdobnego należy go przesunąć w 
kierunku otworu kopułki.

Illustracja 3.21 Kopułka z ochronnym pierścieniem ozdobnym

3. Zdjąć ochronny pierścień ozdobny Nie jest on niezbędny do instalacji obudowy 
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych VG4.

4. Wyczyścić wnętrze kopułki Instrukcje dotyczące czyszczenia i zalecane produkty podane 
są w Punkt 7 Obchodzenie się z kopułką i jej czyszczenie, Strona 89.

5. Oczyścić rowek wewnątrz gumowej uszczelki kopułki sprężonym powietrzem, aby usunąć 
zanieczyszczenia. Następnie za pomocą alkoholu usunąć z rowka olej i smar.

6. Umieścić uszczelnianą krawędź kopułki w rowku gumowej uszczelki kopułki.
7. Ustawić pierścień montażowy kopułki na kopułce i wkręcić (8) śrub mocujących w 

gwintowane otwory pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego.

Illustracja 3.22

8. Śrubokrętem z końcówką Torx T25 lekko dokręcić śruby (dokręcając na krzyż), aż zniknie 
szczelina między pierścieniem montażowym kopułki a obudową.
Najpierw dokręcić śrubę 1, następnie śrubę 2. Później dokręcić śrubę 3, a następnie 
śrubę 4. Kontynuować dokręcanie śrub według tego wzorca.

Uwaga: Śrub nie wolno dokręcać zbyt mocno.
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Illustracja 3.23 Sposób dokręcania pierścienia montażowego kopułki

9. Ponownie dokręcić śruby według tego samego wzorca momentem 0,90 N-m. Sprawdzić 
moment za pomocą śrubokrętu z czujnikiem zegarowym momentu obrotowego.

10. Przejść do drugiego etapu dokręcania według tego samego wzorca, aż śruby będą 
dokręcone momentem 1,58 N-m.

11. Kontynuować dokręcanie śrub według tego samego wzorca, aż do osiągnięcia momentu 
2,26 N-m.

12. Zakończyć dokręcanie śrub według tego samego wzorca, dokręcając ostatecznie 
momentem 2,71 N-m.

13. Na koniec sprawdzić moment dokręcenia każdej śruby według tego samego wzorca. 
Dokręcić każdą śrubę, która jest dokręcona momentem mniejszym niż 2,71 N-m.

3.11.8 Napełnianie obudowy gazem
Wewnętrzne ciśnienie w obudowie ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych VG4 nie może 
przekroczyć 75,84 kPa ± 5%. Jeżeli ciśnienie przekroczy 75,84 kPa, otwiera się zawór 
nadmiarowy, obniżając ciśnienie do poziomu 65,50– 68,95 kPa. 
Aby napełnić obudowę gazem, należy:
1. Ustawić miernik regulatora na 86,18 kPa.
2. Założyć uchwyt pneumatyczny na zawór Schraedera (wlotowy) tak samo, jak w 

przypadku opony, a następnie docisnąć, aby rozpocząć napełnianie obudowy. 
Maksymalne ciśnienie w obudowie powinno zostać uzyskanie przed upływem dziesięciu 
sekund. 
Nadmiar powietrza wypłynie przez zawór nadmiarowy ciśnieniowy, gdy osiągnięte 
zostanie maksymalne ciśnienie wewnętrzne wynoszące 75,84 kPa.

3. Zdjąć uchwyt pneumatyczny z zaworu Schraedera (wlotowego).
4. Na zaworze Schraedera (wlotowym) zamocować manometr. Sprawdzić, czy ciśnienie w 

obudowie mieści się w zakresie między 62,05 kPa i 79,98 kPa.
5. Po sprawdzeniu ciśnienia ponownie dołączyć uchwyt pneumatyczny i przez kolejne 5 

minut tłoczyć azot do obudowy.
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3.11.9 Serwisowanie obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych
Aby zdjąć kopułkę w celu wykonania czynności serwisowych, należy postępować zgodnie z 
poniższym opisem:
1. Wypuścić azot z wnętrza obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych i kopułki.
2. Za pomocą śrubokrętu z końcówką Torx T25 poluzować (ale nie wykręcać całkowicie) 

osiem (8) wkrętów mocujących pierścień montażowy kopułki.
3. Podeprzeć ręką kopułkę, aby nie upadła po całkowitym wykręceniu śrub.
4. Zdjąć kopułkę i pierścień montażowy kopułki.
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4 Instalacja kamery w suficie

4.1 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Jeśli jakikolwiek 
element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W 
przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub biura obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. Patrz punkt 1.5: Informacje 
kontaktowe dotyczące obsługi klienta i serwisu.
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

4.1.1 Lista elementów
Poniższa tabela zawiera spis elementów zestawu do montażu sufitowego.

Zestaw do montażu sufitowego

Ilość Element Numer katalogowy

1 Moduł interfejsu VG4-S-BIM

1 Obudowa do montażu sufitowego
(z zainstalowanymi modułem komunikacyjnym i modułem 
procesora)

F01U010500

1 Moduł kamery VG4-MCAM-XXX

1 Zestaw wspornika LTC 9349MK

1 Kopułka przezroczysta z czarnymi i białymi pierścieniami 
montażowymi lub
Kopułka przydymiona z czarnymi i białymi pierścieniami 
montażowymi

VG4-SBUB-CCL
VG4-SBUB-CTI
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Poniższy rysunek przedstawia elementy do montażu sufitowego.

4.1.2 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery AutoDome w suficie. System 
AutoDome do montażu sufitowego jest przeznaczony do instalacji w suficie podwieszanym. 
Instrukcje instalacji kamery AutoDome montowanej na wysięgniku na ścianie, w narożniku lub 
maszcie (słupie) znajdują się w rozdziale 2, natomiast instrukcje instalacji na gzymsie (dachu) 
lub na rurze — w rozdziale 3.

4.1.3 Wymagane narzędzia
– Płaskie śrubokręty 2,5 – 3,1 mm
– Philips Nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-kartonowej lub panelu sufitowym
– Kombinerki

Moduł interfejsu

Obudowa do montażu sufitowego

Moduł komunikacyjny

Moduł procesora

Moduł kamery

Kopułka (przezroczysta lub przydymiona)
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4.2 Czynności poprzedzające instalację
1. Określić lokalizację oraz odległość modułu zasilacza na podstawie napięcia i poboru 

mocy. Dane techniczne przewodów znajdują się w rozdziale. 4: Standardy kabli i 
przewodów.

2. Zainstalować niezbędne okablowanie, w tym: zasilające, sterujące, do transmisji sygnału 
wizyjnego, wejść / wyjść alarmowych, wejść / wyjść przekaźnikowych oraz światłowody. 

3. Do instalacji kamery jest wymagane co najmniej 216 mm wolnej przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym.

4.3 Wymiary

Illustracja 4.1 Wymiary kamery przy montażu sufitowym

4.4 Przygotowanie podsufitki z płyt gipsowo-kartonowych do 
instalacji
1. Wybrać miejsce montażu kamery.
2. Użyć płyty mocującej jako szablonu lub wyciąć otwór o śr. 178 mm w suficie za pomocą 

odpowiedniego narzędzia lub wyrzynarki. Przejść do pkt Punkt 4.6 Okablowanie modułu 
interfejsu, Strona 69, aby uzyskać dalsze instrukcje.

!
OSTRZEZENIE! Stosować tylko zasilacz 24 VAC, Klasa 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 Przygotowanie podsufitki do instalacji
1. Wybrać miejsce montażu kamery i wyjąć sąsiadujący panel sufitowy.
2. Poluzować cztery wkręty znajdujące się w rogach wspornika, tak aby podtrzymywały 

poprzeczki mocujące, umożliwiając jednocześnie regulację podczas instalacji.
3. Umieścić wspornik na panelu sufitowym, który służy do montażu kamery AutoDome. 

Następnie zatrzasnąć zaciski poprzeczki do ramy sufitu. 

Illustracja 4.2 Wspornik sufitowy (widok z góry)

4. Użyć płyty podstawy jako szablonu lub wyciąć otwór o średnicy 178 mm pośrodku panelu 
sufitowego za pomocą piły do płyt gipsowo-kartonowych lub wyrzynarki.

Illustracja 4.3 Wycinanie otworu w panelu sufitowym

1 Poprzeczki mocujące 3 Wkręt (4)
2 Płyta podstawowa 4 Zaciski

A 
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5. Dokręcić cztery wkręty do wspornika.

Illustracja 4.4 Dokręcanie wkrętu zabezpieczającego wspornik

6. Zamocować wspornik do górnego punktu zabezpieczającego za pomocą metalowej linki.

Illustracja 4.5 Zabezpieczenie wspornika za pomocą linki

4.6 Okablowanie modułu interfejsu
Moduł interfejsu może być okablowany od góry lub z boku. Użyć dostarczonej gumowej 
zaślepki, aby zabezpieczyć otwór, którym nie będą przechodziły przewody.

Illustracja 4.6 Połączenia modułu interfejsu

Po poprowadzeniu wszystkich kabli (zasilający, sterujący, wizyjny, alarmowy), należy:
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1. dołączyć przepust kablowy NPS 3/4'' (20 mm) do otworu, przez który będą 
poprowadzone przewody; pamiętać o wkręceniu nakrętki wewnętrznej w przepust 
kablowy.

2. Poprowadzić kabel wizyjny, sterujący, zasilający i alarmowy przez przepust kablowy do 
modułu interfejsu.

3. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość kabli, aby zachować wystarczający luz do 
dołączenia do zacisków w module interfejsu. 

4. Dołączyć kabel wizyjny oraz wejścia / wyjścia danych sterujących do właściwych 
zacisków w module interfejsu. Aby uzyskać informacje na temat połączeń zacisków, patrz 
Tabela 3.1 na str. 61. 

5. Jeśli do przesyłania sygnału wizyjnego lub podłączenia do sieci Ethernet jest używana 
skrętka nieekranowana, do skrętki należy przymocować wtyk RJ45 i połączyć go z 
odpowiadającym mu złączem J101 w module interfejsu. Dane techniczne przewodów 
znajdują się w rozdziale. 4: Standardy kabli i przewodów.

6. Dołączyć kable zasilające 24 VAC do złącza P101 w module interfejsu.
7. Aby okablować wejścia i wyjścia alarmowe, połączyć dostarczone 6-stykowe wtyki 

wejścia alarmowego i 4-stykowe wtyki wyjścia alarmowego z końcówkami odpowiednich 
przewodów alarmowych. Następnie dołączyć wtyki do odpowiadających im złączy P103 i 
P102 w module interfejsu.

Illustracja 4.7 Złącza alarmowe i przekaźnikowe

i
UWAGA! Jeśli kamera jest instalowana w suficie gipsowo-kartonowym, dopasować długość 
kabla tak, aby umożliwić wykonanie połączeń w module interfejsu pod sufitem. Aby uzyskać 
informacje na temat lokalizacji złączy, patrz Rysunek 4.6, Strona 69. Aby uzyskać informacje na 
temat połączeń przewodów, patrz Tabela 3.1 na str. 61.

1 Złącze alarmowe 4-
stykowe (P102)

2* Złącze alarmowe (wej.) 
6-stykowe (P103)

3 Złącze przekaźnikowe 
7-stykowe (P104)

Styk Opis Styk Opis Styk Opis
1 Wyjście alarmowe 1 1 Wejście alarmowe 3 1 Normalnie otwarte
2 Wyjście alarmowe 2 2 Wejście alarmowe 4 2 COM
3 Wyjście alarmowe 3 3 Wejście alarmowe 5 3 Normalnie zwarte
4 Masa złącza 

alarmowego
4 Wejście alarmowe 6 4 Masa

5 Wejście alarmowe 7 5 Alarm analogowy 1
6 Masa złącza alarmowego 6 Alarm analogowy 2

* Można również stosować niskonapięciowe TTL (3,3V). 7 Masa
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8. Aby okablować nadzorowane alarmy i przekaźniki, dołączyć odpowiednie przewody do 
ich zacisków w złączu P104 w płytce interfejsu. Więcej informacji na temat okablowania 
alarmów znajduje się w rozdziale 5: Połączenia alarmowe i przekaźnikowe.

4.6.1 Połączenia modułu interfejsu
Poniższy rysunek szczegółowo przedstawia moduł interfejsu do montażu sufitowego.

Illustracja 4.8 Moduł interfejsu do montażu sufitowego

1 Złącze światłowodu 5 Wizyjny kabel koncentryczny
2 Sieć Ethernet lub skrętka do transmisji sygnału wizyjnego 6 Wejście alarmowe
3 Zasilanie kamery 7 Wejście analogowe
4 Wejście / wyjście danych 8 Przekaźnik
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Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych styków:

Tabela 4.1 Zaciski modułu interfejsu

4.7 Dołączanie obudowy do modułu interfejsu
Obudowa do montażu sufitowego jest połączona z modułem interfejsu i przymocowana za 
pomocą dwóch wkrętów radełkowanych.

Illustracja 4.9 Dołączanie obudowy do modułu interfejsu

1. Wsunąć obudowę w otwór w suficie, aby sprawdzić, czy krawędź otworu utrzyma moduł. 
Następnie wyjąć obudowę z otworu.

2. Ustawić kołki z łbami kulowymi obudowy naprzeciwko elementów ustalających w module 
interfejsu i dołączyć ją do modułu.

3. Dokręcić dwa wkręty radełkowane, aby przymocować moduł interfejsu do obudowy.

Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6 Styk 7

P103 Wejście 

alarmowe

Alarm 3 Alarm 4 Alarm 5 Alarm 6 Alarm 7 Masa 

alarmów

P102 Wyjście 

alarmowe

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Masa

P104 Przekaźnik 

analogowy

Styk 

zwierny 

przekaźnika

Przekaźnik

COM

Styk 

rozwierny 

przekaźnika

Masa Alarm 1 Alarm 2 Masa

P105 Wejście / 

wyjście danych

C-

(Bi-phase)

C+

(Bi-phase)

Masa RXD (+)

(RS-232 / 

485)

TXD (-)

(RS-232 / 

485)

Masa 

sygnału

P101 24 VAC Linia Masa Neutralny

J102 Złącze wizyjne 

BNC

Wejście złącza

J101 Skrętka 

nieekranowana 

/ Ethernet

Wejście złącza

!
OSTRZEZENIE! Stosować tylko zasilacz 24 VAC klasy 2.
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Illustracja 4.10 Obudowa do montażu sufitowego i moduł interfejsu

4.8 Mocowanie obudowy w suficie
Obudowa do montażu sufitowego jest zamocowana do podsufitki za pomocą dwóch zacisków 
śrubowych.
1. Wsunąć zestaw montażowy do otworu w suficie.
2. Dokręcić oba zaciski za pomocą śrubokrętu Philips Nr 2, aby zamocować obudowę do 

sufitu.

1 Moduł interfejsu 4 Wkręt radełkowany
2 Kołek z łbem kulowym 5 Punkt mocowania
3 Obudowa do montażu sufitowego 6 Zacisk sufitowy

!
UWAGA! 
Obudowa do montażu sufitowego jest wyposażona w punkty mocowania znajdujące się z obu 
stron. Aby uniknąć obrażeń, dołączyć linkę zabezpieczającą przymocowaną do punktu 
kotwiczenia nad sufitem do punktu mocującego w obudowie, patrz Rysunek 4.11, Strona 74 
poniżej.
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Illustracja 4.11 Mocowanie obudowy do sufitu

1 Punkt mocowania 4 Zacisk sufitowy
2 Zacisk sufitowy 5 Obrócić w prawo w celu zaciśnięcia zacisku
3 Punkt mocowania

mm
inches

41.7  MAX.
1.64  CEILING

12.7  MIN.
0.50  CEILING

!
UWAGA! Zbyt mocne dokręcenie zacisków może uszkodzić zacisku lub sufit. Dokręcić zacisk 
do momentu jego zetknięcia z sufitem i wyczuwalnego oporu. Jeśli jest używany śrubokręt 
elektryczny, ustawić moment dokręcający na najniższą wartość.
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4.9 Ustawianie i instalacja modułu kamery
Złącze modułu kamery jest dołączane do płytki procesora (CPU) w obudowie.
1. Ustawić żółty zatrzask blokujący w podstawie modułu kamery naprzeciwko żółtego 

znacznika w module procesora i wcisnąć podstawę kamery w złącze. 
2. Następnie obracać kamerę w prawo (o około 60 stopni) do momentu zablokowania w 

wymaganej pozycji.

Illustracja 4.12 Instalacja modułu kamery i kopułki

4.10 Zakładanie kopułki
Kopułka / pierścień montażowy są mocowane do obudowy. 
1. Umieścić kopułkę nad modułem kamery i odpowiednio osadzić.
2. Obracać kopułkę w prawo do momentu zablokowania w wymaganej pozycji. Patrz 

Rysunek 4.12, Strona 75.

i
UWAGA! Kopułka jest dostarczana w zestawie z pierścieniem montażowym. Opcjonalny 
pierścień montażowy w kolorze czarnym jest dostępny osobno. Aby wymienić biały pierścień 
montażowy, należy wykręcić cztery wkręty z łbem Philips z wewnętrznego pierścienia i wyjąć 
pierścień. Następnie umieścić czarny pierścień na wewnętrznym pierścieniu i dokręcić cztery 
wkręty.
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Illustracja 4.13 Kopułka do montażu sufitowego

Zdejmowanie kopułki
Aby dokonać czynności serwisowych kamery AutoDome, należy postępować zgodnie z 
poniższym opisem w celu zdjęcia kopułki:
1. Poluzować wkręt blokujący (element 1 na poniższym rysunku) w pierścieniu 

montażowym za pomocą śrubokrętu P1 lub mniejszego śrubokrętu Philips do momentu 
swobodnego obracania się kopułki. 

2. Następnie obrócić kopułkę w lewo o ok. 1/4 obrotu, aż do uwolnienia jej z obudowy. 
Patrz poniższy rysunek.

Illustracja 4.14 Wkręt mocujący kopułki

1 Obudowa do montażu sufitowego 3 Moduł kamery
2 Sufit 4 Kopułka
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5 Standardy kabli i przewodów

5.1 Zasilanie

5.2 Długości kabli przy montażu podwieszanym

Tabela 5.1 Maksymalne długości kabli od zasilacza do kamery AutoDome

5.3 Kable wizyjne i danych sterujących
Kabel koncentryczny
Zastosowanie kabla koncentrycznego zakończonego złączami BNC jest najbardziej znaną 
metodą transmisji całkowitego sygnału wizyjnego. Przez ten sam kabel mogą być także 
przesyłane dane sterujące Bilinx. 
Bilinx jest dwukierunkowym protokołem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Bosch, 
który umożliwia zdalne sterowanie, konfigurowanie oraz aktualizację oprogramowania 
urządzeń przez kabel koncentryczny. Protokół Bilinx jest dostępny we wszystkich kamerach 
serii AutoDome, z wyłączeniem modeli sieciowych, wyposażonych w standardowy moduł 
komunikacyjny.
Kamery AutoDome serii 300 i 500i posiadają funkcję kompensacji kabla („Pre-Comp"), która 
zwiększa zasięg przesyłania sygnałów wizyjnych z urządzenia końcowego.

115 / 230 VAC

Kabel miedziany Zgodnie z lokalnymi przepisami.

24 V do kamery AutoDome
WEWNĘTRZNA ANALOGOWA VA / W 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

Seria 100 14 /7,5 248 m 156 m 98 m

Seria 200, 300 18 / 10 193 m 121 m 76 m

Seria 500 27 / 15 129 m 81 m 51 m

WEWNĘTRZNA SIECIOWA VA / W 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

Seria 100 21 / 11,5 165 m 104 m 65 m

Seria 200, 300 25 / 14 139 m 87 m 55 m

Seria 500 35 /19 99 m 62 m 39 m

ZEWNĘTRZNA ANALOGOWA1 VA / W 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

Seria 100 47 / 43,5 74 m 46 m 29 m

Seria 200, 300 50 / 46 69 m 44 m 27 m

Seria 500 55 / 51 63 m 40 m 25 m

ZEWNĘTRZNA SIECIOWA1 VA / W 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

Seria 100 52 / 47,5 67 m 42 m 26 m

Seria 200, 300 54 / 50 64 m 40 m 25 m

Seria 500 60 / 55 58 m 36 m 23 m

1. Standardowy moduł grzejnika
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Skrętka nieekranowana (UTP)
Skrętka nieekranowana (UTP) zakończona wtykami RJ45 służy do transmisji całkowitego 
sygnału wizyjnego przez styki 1(+) i 2(-). Standardowo w urządzeniu końcowym systemu jest 
wymagany konwerter „kabel koncentryczny - skrętka nieekranowana”.
Dane sterujące Bilinx także mogą być przesyłane przez te same żyły (1 i 2). Bilinx jest 
dwukierunkowym protokołem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Bosch, który 
umożliwia zdalne sterowanie, konfigurowanie oraz aktualizację oprogramowania urządzeń 
przez pasywną skrętkę nieekranowaną.
Kamery AutoDome serii 300 i 500 posiadają funkcję kompensacji kabla lub funkcję „Pre-
Comp", które zwiększają zasięg sterowania kamerami z urządzenia końcowego.

Poniższy rysunek pokazuje połączenia niezbędne do transmisji sygnału wizyjnego i danych 
sterujących przez skrętkę nieekranowaną.

Illustracja 5.1 Transmisja sygnału wizyjnego i danych sterujących przez skrętkę nieekranowaną

Kompensacja kabla Maksymalne długości
Tylko sygnał wizyjny Dane sterujące Bilinx

Typ kabla Kompensacja 
wyłączona

Kompensacja 
włączona

Kompensacja włączona 
lub wyłączona

RG-59/U 300 m 600 m 300 m
RG-6/U 450 m 900 m 450 m
RG-11/U 600 m 1200 m 600 m
Wielkość Średnica zewnętrzna 4,6 - 7,9 mm
Ekran Splot miedziany: 95%
Żyła środkowa Standardowa miedziana
Złącze BNC

!
OSTRZEZENIE! Kompensacja kabla (Pre-Comp) nie zwiększa zasięgu przesyłania danych 
sterujących Bilinx. Funkcja Pre-Comp nie jest dostępna dla kamer AutoDome z modułem 
sieciowym.

Kompensacja kabla
Maksymalna długość

Typ kabla Kompensacja wyłączona Kompensacja włączona
CAT5 UTP 229 m 450 m
Złącze RJ45
Wymagania Konwerter „kabel koncentryczny - skrętka nieekranowana”

1 Wizyjne urządzenie końcowe 3 Styki
2 Kabel koncentryczny 4 Kamera AutoDome

+ 
- 

    
1(+) & 2(-)

 
RJ45
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Sieć Ethernet
Modele sieciowe kamer serii AutoDome są dołączane do sieci 10/100 Base-T bezpośrednio 
lub za pomocą koncentratora. Zarówno sygnał wizyjny, jak i dane sterujące są transmitowane 
przez standardową sieć TCP/IP przy użyciu wbudowanego serwera sieciowego.

Światłowody
Światłowodowe modele kamer transmitują zarówno sygnał wizyjny, jak i kody sterujące Bi-
phase przez światłowód analogowy jednomodowy lub wielomodowy. Dostępny jest również 
pełnodupleksowy lub półdupleksowy moduł światłowodu wielomodowego konwertera IP 
transmisji.

5.4 Tylko kable sterujące
Bi-phase (ekranowany 2-żyłowy, półdupleksowy, typu „multi-drop”, limit 15 m)
Bi-phase jest standardowym protokołem firmy Bosch służącym do przesyłania kodów 
sterujących funkcjami obrotu, pochylenia i zoomu kamery przez 2-żyłową, ekranowaną skrętkę 
zakończoną terminatorem 110 Ω.
Kamera AutoDome posiada terminator 110 Ω pomiędzy zaciskami Bi-phase C+ i C-.

Typ kabla UTP CAT-5
Maksymalna długość 100 m
Szerokość pasma 10/100/1000 Base-T
Złącze RJ45

!
OSTRZEZENIE! Nie dołączać złącza RJ45, jeśli nie jest wykorzystywana skrętka do transmisji 
sygnału wizyjnego lub podłączenia do sieci Ethernet.

Światłowód 
wielomodowy
Typ światłowodu 50 / 125 µm, 62,5 / 125 µm, niskostratny światłowód wielomodowy
Maksymalna długość 4 km
Minimalna szerokość 
pasma

20 MHz (sygnał wizyjny – 850 nm / dane sterujące – 1300 nm)

Wymagania Odbiornik światłowodowy Bosch LTC 4629 przy sterowniku 
końcowym systemu

Złącze ST

Jednomodowy
Typ światłowodu 9 / 125 µm, niskostratny światłowód jednomodowy
Maksymalna długość 69 km
Minimalna szerokość 
pasma

20 MHz (sygnał wizyjny – 1310 nm / dane sterujące – 1550 nm)

Wymagania Jednomodowy odbiornik światłowodowy przy sterowniku 
końcowym systemu

Złącze ST

Konwerter IP transmisji
Typ światłowodu 62,5 / 125 µm, niskostratny światłowód wielomodowy
Maksymalna długość 2 km
Minimalna szerokość 
pasma

20 MHz (sygnał wizyjny / dane sterujące – 1310 nm)

Wymagania Odbiornik światłowodowy LTC 4401 przy sterowniku końcowym 
systemu

Złącze Dwa (2) SC
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Poniższy rysunek pokazuje połączenia niezbędne do działania protokołu Bi-phase.

Illustracja 5.2 Połączenia protokołu Bi-phase

Przy połączeniu łańcuchowym, w którym wiele kamer jest połączonych szeregowo, terminator 
110 Ω musi zostać usunięty ze wszystkich kamer poza ostatnią. W łańcuch można połączyć 
maks. osiem kamer AutoDome.

Illustracja 5.3 Połączenia konfiguracji łańcuchowej

!
UWAGA! Ekran kabla Bi-phase musi być dołączony tylko do urządzenia końcowego.

Typ kabla Skrętka ekranowana (STP)
Długość 1524 m, zalecany kabel Belden 8760
Prędkość transmisji 31,25 kHz
Przekrój 1,02 mm (18 AWG)
Terminator 110 Ω
Złącze zaciskowe Zaciski śrubowe
Napięcie 4 Vpp

1 C- (Bi-phase) 7 Wejście / wyjście danych kamery AutoDome
2 C+ (Bi-phase) 8 Urządzenie końcowe Bi-phase
3 Masa 9 Złącze P105 / P106
4 RxD 10 C- (Bi-phase)
5 TxD 11 C+ (Bi-phase)
6 Masa sygnału 12 Ekran

1 C- (Bi-phase) 9 Kamera 3
2 C+ (Bi-phase) 10 Kamera 2
3 Masa 11 Kamera 1
4 RxD 12 Urządzenie końcowe Bi-phase
5 TxD 13 C- (Bi-phase)
6 Masa sygnału 14 C + (Bi-phase)
7 Wejście / wyjście danych ostatniej kamery 15 Ekran
8 Złącze P105/P106

110 Ω

110 Ω
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RS232 (3-żyłowy, pełnodupleksowy, typu „single-ended”, limit 15 m)
RS-232 jest powszechnie stosowanym protokołem komunikacyjnym typu „single-ended”, 
służącym do przesyłania danych sterujących. Transmisja danych przez kabel 3-żyłowy (TDX, 
RXD, żyła wspólna) odbywa się od jednego nadajnika do jednego odbiornika przy relatywnie 
niskiej przepływności (do 57,6 kb/s) i na małą odległość (do 15 m).

Illustracja 5.4 Połączenia w przypadku użycia protokołu RS-232

Illustracja 5.5 Pozycja przełącznika w module procesora w przypadku użycia protokołu RS-232

i
UWAGA! Po wykonaniu połączeń dla protokołu RS-232 ustawić przełącznik suwakowy 
znajdujący się w module procesora (CPU) kamery we właściwej pozycji, przesuwając go w 
kierunku przeciwnym do diod LED.

Rodzaj przewodu 3-żyłowy (TXD, RXD, żyła wspólna)
Długość 15 m
Maksymalna przepływność 57,6 kb/s
Napięcie +/- 15 V
Terminator 110 Ω
Przełącznik suwakowy w kierunku od diod LED (pozycja domyślna)

1 C- (Bi-phase) 7 Wejście / wyjście danych kamery AutoDome
2 C+ (Bi-phase) 8 Złącze P105/P106
3 Masa 9 Urządzenie końcowe RS232
4 RxD 10 TxD
5 TxD 11 RxD
6 Masa sygnału 12 Masa

1 Lokalizacja przełącznika
2 LED
3 Złącze RS-232
4 Moduł procesora
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RS-485 (2-żyłowy (ekranowany), półdupleksowy, różnicowy, typu „multi-drop” (32 węzły), 
limit 1219 m)
Złącze RS-485 może sterować siecią typu „multi-drop” i jest przeznaczone do obsługi maks. 
32 sterowników oraz 32 odbiorników przez 2-żyłową magistralę. Kamera AutoDome używa 
trybu 2-żyłowego, chociaż połączenie RS-485 może być 2- lub 4-żyłowe.

Poniższy rysunek pokazuje połączenia dla protokołu RS-485.

Illustracja 5.6 Połączenia protokołu RS-485

Illustracja 5.7 Pozycja przełącznika w module procesora dla złącza RS-485

i
UWAGA! Jeśli jest używana 2-żyłowa skrętka, należy ekranować oba końce kabla 
sygnałowego. Po wykonaniu połączeń dla złącza RS-485 należy upewnić się, czy przełącznik 
suwakowy znajdujący się na płycie głównej kamery jest ustawiony w kierunku diod LED 
(pozycja domyślna).

Rodzaj przewodu 2-żyłowa skrętka ekranowana
Długość 1219 m
Maksymalna przepływność 57,6 kb/s
Przełącznik suwakowy w kierunku diod LED (pozycja domyślna)

1 C- (Bi-phase) 7 Wejście / wyjście danych kamery AutoDome
2 C+ (Bi-phase) 8 Złącze P105/P106
3 Masa 9 Urządzenie końcowe RS485
4 RxD 10 Dane +
5 TxD 11 Dane -
6 Masa sygnału 12 Masa

1 Lokalizacja przełącznika
2 LED
3 Złącze RS-485
4 Moduł procesora

110 Ω
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5.5 Kable foniczne
Kamera AutoDome VG4 z modułem sieciowym (Ethernet) może odbierać sygnały foniczne na 
wejściu liniowym i przesyłać je przez sieć. Sygnał foniczny jest przesyłany jednokierunkowo, 
synchronicznie z sygnałem wizyjnym.
Parametry techniczne wejścia liniowego fonii

Parametry techniczne przewodu

Połączenia foniczne
1. Usunąć terminator 110 Ω z zacisków Bi-phase.
2. Podłączyć źródło sygnału fonicznego o poziomie wejścia liniowego do zacisku 

wejściowego Bi-phase C+.
3. Podłączyć masę sygnału fonicznego do zacisku wejściowego Bi-phase C-.
Poniższy rysunek przedstawia połączenia do przesyłania sygnału fonicznego przez sieć IP.

Illustracja 5.8 Połączenia do przesyłania sygnału fonicznego przez sieć Ethernet

Maks. napięcie wejściowe 5,5 Vpp
Impedancja 9 kΩ
Próbkowanie 8 kHz, 16-bitowe, monofoniczne
Ekran nieizolowany oplot miedziany, pokrycie 95%
możliwa jest wewnętrzna regulacja wzmocnienia

Rodzaj przewodu koncentryczny3 (zalecany)
Długość 10 m
Wielkość 22 AWG do złącza Bi-phase (P105/P106)
Ekran nieizolowany oplot miedziany, pokrycie 95%
Żyła środkowa nieizolowana plecionka miedziana

i
UWAGA! Odseparować kable foniczne od kabli zasilania zmiennoprądowego w celu uniknięcia 
zakłóceń.

1 C- (Bi-phase) 7 Wejście / wyjście danych kamery AutoDome
2 C+ (Bi-phase) 8 Złącze P105/P106
3 Masa 9 Wyjście foniczne
4 RxD
5 TxD
6 Masa sygnału

i
UWAGA! Sposób konfiguracji i obsługi przesyłania sygnału fonicznego przez sieć IP typu 
Ethernet opisano w instrukcji obsługi kamery modułowej AutoDome.
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6 Połączenia alarmowe i przekaźnikowe

6.1 Wejścia alarmowe
Kamera AutoDome posiada siedem wejść alarmowych. Każde wejście może być uaktywnione 
przez styk beznapięciowy (zwierny) urządzeń, takich jak czujniki nacisku, bierne czujki 
podczerwieni, kontaktrony drzwiowe i inne. Poniższa tabela zawiera przekroje oraz długości 
kabli.

Tabela 6.1 Zestawienie kabli alarmowych

Alarmy można skonfigurować jako zwierne lub rozwierne, natomiast wejścia alarmowe należy 
zaprogramować jako zwierne (ustawienie domyślne) lub rozwierne za pomocą menu 
głównego kamery AutoDome. 
Kamera AutoDome obsługuje dwa rodzaje alarmów: nienadzorowane i nadzorowane. Oprócz 
transmisji alarmów, alarm nadzorowany przesyła także informacje o sabotażu. W zależności od 
sposobu konfiguracji alarmu, alarm sabotażu może zostać wyzwolony przez zwarcie lub 
rozwarcie obwodu alarmowego.

6.2 Konfigurowanie alarmów nadzorowanych (wejścia 1 i 2)
Aby skonfigurować alarm 1 lub 2 (styk 5 lub 6) jako nadzorowany, należy zainstalować w 
obwodzie rezystor końca linii 2,2 kΩ. Następnie za pomocą menu głównego kamery AutoDome 
programuje się alarmy jako nadzorowane zwierne (N.O.S.) lub nadzorowane rozwierne 
(N.C.S.).

6.2.1 Konfigurowanie alarmu nadzorowanego zwiernego
1. Zainstalować w obwodzie alarmowym rezystor końca linii 2,2 kΩ.
2. Dołączyć kable alarmowe do wejścia 1 lub 2 (styk 5 lub 6) oraz do masy (styk 7) w 

kamerze AutoDome.

Illustracja 6.1 N.O.S. - Połączenia nadzorowane zwierne

Powierzchnia przekroju żyły Maksymalna długość

AWG mm ' m

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8

i
UWAGA! Jako nadzorowane można skonfigurować tylko alarmy 1 i 2 (styki 5 lub 6). 
Wskazywanie sabotażu po zaprogramowaniu alarmu nadzorowanego nie wymaga jego 
włączenia.

1 Styk beznapięciowy 3 Złącze kamery
2 Tylko alarm 1 lub 2 (styk 5 lub 6) 4 Masa (styk 7)

2.2K
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3. Z menu głównego kamery AutoDome wybrać opcję Ustawienia alarmu>Ustaw. wejść i 
ustawić Wejście alarm. nr na N.O.S. Informacje o stykach oraz stanach znajdują się w 
poniższej tabeli.

6.2.2 Konfigurowanie alarmu nadzorowanego rozwiernego
1. Zainstalować w obwodzie alarmowym rezystor końca linii 2,2 kΩ.  
2. Dołączyć kable alarmowe do wejścia 1 lub 2 (styk 5 lub 6) oraz do masy (styk 7) w 

kamerze AutoDome. 

Illustracja 6.2 N.C.S. - Połączenia nadzorowane rozwierne

3. Z menu głównego kamery AutoDome wybrać opcję Ustawienia alarmu>Ustaw. wejść i 
ustawić Wejście alarm. nr na N.C.S. Informacje o stykach oraz stanach znajdują się w 
poniższej tabeli.

6.3 Konfigurowanie alarmów nienadzorowanych (wejścia 1-7)
Istnieje możliwość skonfigurowania alarmów 3-7 jako alarmów nienadzorowanych zwiernych 
lub rozwiernych.

6.3.1 Konfigurowanie alarmu nienadzorowanego zwiernego
1. Dołączyć alarm do odpowiedniego wejścia (1-7) oraz do masy w kamerze AutoDome.

Illustracja 6.3 N.O. - Połączenia nienadzorowane zwierne

Zaprogramowane połączenia N.O.S. w kamerze AutoDome
Styk Stan alarmowy
Otwarty Normalny
Zwarty Alarm
Odcięcie lub przerwanie Sabotaż

1 Styk beznapięciowy 3 Złącze kamery
2 Tylko alarm 1 lub 2 (styk 5 lub 6) 4 Masa (styk 7)

Zaprogramowane połączenia N.C.S w kamerze AutoDome
Styk Stan alarmowy
Otwarty Alarm
Zwarty Normalny
Zwarcie Sabotaż

2.2K

1 Styk beznapięciowy 3 Złącze kamery
2 Wejścia alarmowe 1-7 4 Masa
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2. Z menu głównego kamery AutoDome wybrać opcję Ustawienia alarmu>Ustaw. wejść i 
ustawić Wejście alarm. nr na N.O. Informacje o stykach oraz stanach znajdują się w 
poniższej tabeli.

6.3.2 Konfigurowanie alarmu nienadzorowanego rozwiernego
1. Dołączyć alarm do odpowiedniego wejścia (1-7) oraz do masy w kamerze AutoDome.

Illustracja 6.4 N.C. Połączenia nienadzorowane rozwierne

2. Z menu głównego kamery AutoDome wybrać opcję Ustawienia alarmu>Ustaw. wejść i 
ustawić Wejście alarm. nr na N.C. Informacje o stykach oraz stanach znajdują się w 
poniższej tabeli.

6.4 Wyjścia alarmowe
Kamera AutoDome posiada dwa rodzaje wyjść alarmowych: przekaźnik ze stykiem 
beznapięciowym oraz trzy wyjścia typu otwarty kolektor lub wyjścia tranzystorowe.

6.4.1 Konfigurowanie przekaźnika ze stykiem beznapięciowym
Przekaźnik ze stykiem beznapięciowym działa jak wyłącznik. Maksymalna obciążalność styku 
wynosi 2 A przy 30 VDC.
1. Dołączyć odpowiednią żyłę do złącza COM w kamerze AutoDome.
2. Dołączyć odpowiednią żyłę do złącza N.O. lub N.C., w zależności od wymagań.

6.4.2 Konfigurowanie wyjścia typu otwarty kolektor
Wyjścia 1, 2 i 3 są wyjściami typu otwarty kolektor. Wyjścia te muszą być dołączone do 
dodatniego napięcia zasilania 5 - 32 V w celu zamknięcia obwodu o maksymalnym napięciu 32 
VDC przy 150 mA.
1. Dołączyć odpowiednią żyłę do otwartego styku (1, 2 lub 3) tranzystora.
2. Dołączyć odpowiednią żyłę do styku masy (GND).

Zaprogramowane połączenia N.O. w kamerze AutoDome
Obwód Stan alarmowy
Otwarty Normalny
Zwarty Alarm

1 Styk beznapięciowy 3 Złącze kamery
2 Wejścia alarmowe 1-7 4 Masa

Zaprogramowane połączenia N.C. w kamerze AutoDome
Obwód Stan alarmowy
Otwarty Alarm
Zwarty Normalny
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7 Obchodzenie się z kopułką i jej czyszczenie
Kopułka jest wykonana z poliwęglanu. Materiał ten zapewnia dużą odporność na uderzenia. 
Jego przezroczystość optyczna jest porównywalna ze szkłem lub materiałem akrylowym, choć 
powierzchnia jest dużo bardziej miękka. Przy obchodzeniu się z kopułką i jej czyszczeniu 
należy zachować szczególną ostrożność, by nie zarysować jej powierzchni.

7.1 Obchodzenie się
Kopułka jest zapakowana w plastikową folię ochronną. Zaleca się jej przechowywanie w ten 
sposób do czasu instalacji. Z kopułką należy obchodzić się ostrożnie, gdyż wszelkie 
zarysowania szybko pogarszają widoczność.

7.2 Czyszczenie
Jeśli kopułka wymaga czyszczenia, należy stosować się do poniższych procedur z 
uwzględnieniem wszystkich poniższych ostrzeżeń.

7.2.1 Czyszczenie wnętrza kopułki
Bardzo miękkiej powierzchni wewnętrznej nie należy czyścić przez przecieranie lub 
odkurzanie ścierką. Do usunięcia kurzu z powierzchni wewnętrznej używać czystego, suchego 
powietrza, najlepiej sprężonego. 

7.2.2 Czyszczenie zewnętrznej części kopułki
Powierzchnia zewnętrzna kopułki jest utwardzona specjalną powłoką zapewniającą 
dodatkową ochronę. W razie zabrudzenia używać tylko środków czyszczących i ściereczek 
odpowiednich do czyszczenia soczewek obiektywów. Dokładnie wytrzeć kopułkę suchą, 
delikatną szmatką w celu uniknięcia plam wodnych. Nie czyścić kopułki żadnym materiałem 
ściernym lub środkiem czyszczącym o właściwościach ściernych.

Ostrzeżenia:
– Nie czyścić kopułki środkami czyszczącymi o właściwościach ściernych czy silnych 

właściwościach alkalicznych.
– Nie skrobać kopułki brzytwą czy innym ostrym narzędziem.
– Nie czyścić kopułki benzenem, benzyną, acetonem czy czterochlorkiem węgla.
– Nie czyścić kopułki przy dużym nasłonecznieniu ani w upalne dni.

!
OSTRZEZENIE! Do czyszczenia kopułki nie używać roztworów na bazie alkoholu. Alkohol 
powoduje matowienie poliwęglanu i jego stopniowe starzenie się naprężeniowe, w wyniku 
czego staje się łamliwy.
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Słowniczek terminów CCTV

A

AAC Patrz Zaawansowana kontrola alarmów.

AGC Patrz Automatyczna regulacja wzmocnienia.

Adres Każda kamera AutoDome posiada numeryczny adres w systemie sterującym, którego jest 
elementem. Adres umożliwia sterowanie wybraną kamerą. Adres może być ustawiony lokalnie 
za pomocą transmisji Bilinx i oprogramowania Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID - 
Narzędzie konfiguracyjne) lub zdalnie za pomocą funkcji Fast Address (patrz Szybkie 
adresowanie).

Adres bramy Węzeł w sieci, który służy jako wejście do innej sieci.

Adres IP Adres urządzenia dołączonego do sieci. Każde urządzenie w sieci musi posiadać 
niepowtarzalny adres. Każdy pakiet danych zawiera adres źródłowy (nadawca) oraz adres 
docelowy (odbiorca). Każdy adres IP składa się z 32 bitów, które są ułożone w cztery 8-bitowe 
oktety (x.x.x.x). Adresy IP mają zakres od 0.0.0.0 do 255.255.255.255.

Apertura Wielkość otwarcia przysłony, która kontroluje ilość światła padającego na przetwornik CCD. 
Im wyższe są wartości F, tym mniej światła dociera do przetwornika.

Automatyczna kontrola wzmocnienia
Funkcja kontrolująca wzmocnienie sygnału wizyjnego.

Automatyczna przysłona
Stopień otwarcia przysłony jest regulowany automatycznie, co umożliwia prawidłowe 
oświetlenie przetwornika CCD.

Automatyczne odtwarzanie
Funkcja zapisuje sekwencję ruchów kamery AutoDome do późniejszego odtworzenia, 
umożliwiając ustawienie zestawu, który będzie powtarzany automatycznie. Ta funkcja jest 
często nazywana trasą dozorową (Guard Tour).

Automatyczne ogniskowanie
Obiektyw w sposób ciągły automatycznie reguluje ogniskowanie w celu uzyskania ostrego 
obrazu.

Automatyczne skalowanie
Podczas gdy kamera używa funkcji zoomu do powiększenia obiektów na ekranie monitora, 
prędkość obrotu i pochylenia jest redukowana tak, aby względna prędkość na ekranie była 
stała dla podobnych pozycji joysticka.

Automatyczne śledzenie
Opatentowana technologia, która integruje w kamerze detekcję ruchu, umożliwiając śledzenie 
obiektu oraz powiększanie w celu optymalizacji wielkości oraz perspektywy. 

Automatyczny balans bieli
Funkcja umożliwiająca kamerze automatyczną regulację koloru wyjściowego w celu nadania 
naturalnego koloru niezależnie od istniejącego oświetlenia.

Automatyczny poziom czerni
Technika zwiększania poziomu sygnału wizyjnego w celu uzyskania pełnej amplitudy, nawet 
jeśli kontrast sceny jest niższy niż pełny zakres (odblaski, zadymienie, mgła itp.). 
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Najciemniejsza część obrazu jest ustawiona na kolor czarny, natomiast najjaśniejsza część na 
kolor biały, co powoduje zwiększenie kontrastu.

AutoPan Kamera obraca się w sposób ciągły pomiędzy prawym i lewym ograniczeniem.

AutoPivot Podczas pochylania kamery w płaszczyźnie pionowej, jest ona obracana w celu zachowania 
prawidłowej orientacji obrazu.

AWB Patrz Automatyczny balans bieli.

B

Balun Skrót od Balance/Unbalanced (symetryczny/asymetryczny). Urządzenie konwertujące 
symetrycznie przesyłany sygnał wizyjny (np. po skrętce) na sygnał przesyłany asymetrycznie 
(np. po kablu koncentrycznym). W linii symetrycznej, takiej jak skrętka, obydwie żyły są 
elektrycznie takie same. W linii asymetrycznej, takiej jak kabel koncentryczny, jedna linia 
posiada inne własności elektryczne od drugiej linii.

Bi-phase Protokół dla produktów firmy Bosch sterujący funkcjami obrotu, pochylenia i zoomu.

C

CCD Patrz Przetwornik CCD.

CCTV Patrz System CCTV.

Configuration Tool for Imaging Devices (Narzędzie konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych)
Narzędzie konfiguracyjne firmy Bosch służące do konfigurowania i aktualizacji kamer oraz 
innych urządzeń zdalnych przez kabel wizyjny za pomocą komunikacji Bilinx, a także do 
zapisywania konfiguracji do późniejszego wykorzystania.

CTFID Patrz Configuration Tool for Imaging Devices.

Cyfrowa stabilizacja obrazu
Patrz Stabilizacja obrazu.

Czułość Miara ilości światła wymaganego do otrzymania standardowego sygnału wizyjnego. Czułość 
jest wyrażana w luksach lub kandelach.

D

DNR Patrz Dynamiczna redukcja szumów.

Domyślna migawka Funkcja umożliwia ustawienie wysokiej prędkości migawki w celu wyeliminowania rozmycia 
obrazu oraz zapewnienia szczegółowego i wyraźnego obrazu z szybko poruszającymi się 
obiektami, jeśli oświetlenie jest wystarczające. Przy spadku poziomu oświetlenia i braku 
możliwości dokonania innych regulacji, nastawy migawki powracają do wartości 
standardowych w celu zachowania czułości.

Dynamiczna redukcja szumów
Cyfrowa technologia przetwarzania sygnału wizyjnego, która dokonuje pomiaru szumów 
(artefaktów) w obrazie i automatycznie je redukuje.

Dyspersja intermodalna
Patrz Dyspersja modalna.

Dyspersja modalna Poszerzenie kształtu fali przy dużych odległościach. Dyspersja modalna występuje w 
światłowodach wielomodowych, ponieważ światło odbija się w nich po różnych ścieżkach (np. 
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modach). W miarę zwiększania się odległości, ścieżka (mod) zaczyna rozciągać się, a czas 
przybycia dla różnych promieni świetlnych zaczyna się różnić. Duża rozpiętość (dyspersja) 
zwiększa prawdopodobieństwo, że odbiornik optyczny może interpretować odbierane sygnały 
w sposób nieprawidłowy. Dyspersja modalna jest poważnym problemem w przypadku 
światłowodów wielomodowych.

E

EnviroDome Kamera AutoDome z ochroną przeciw zjawiskom atmosferycznym, umożliwiającą montaż 
urządzenia na zewnątrz budynków w praktycznie każdym klimacie.

Ethernet Najpowszechniej używana sieć lokalna (LAN). Ethernet jest zgodny ze standardem IEEE 802.3. 
Standard Ethernet obsługuje prędkości transmisji 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s.

F

F-Stop Patrz Wartość F

Format przetwornika CCD
Informuje o wielkości przetwornika użytego w kamerze. Ogólnie, im większy przetwornik, tym 
kamera posiada większą czułość oraz tym lepsza jest jakość obrazu. Format jest podawany w 
calach, np. 1/4" lub 1/3". Patrz Przetwornik CCD.

I

Institute of Radio Engineers (IRE)
Miara amplitudy sygnału wizyjnego, który dzieli obszar od dołu sygnału szczytowego poziomu 
bieli na 140 równych jednostek. 140 IRE oznacza sygnał 1 Vpp. Zakres aktywnego sygnału 
wizyjnego to 100 IRE.

Interfejs RS-232 / 485
Interfejs komunikacyjny do sterowania i aktualizacji oprogramowania układowego innych 
producentów urządzeń AutoDome.

IP 66 Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przeznaczone do urządzeń 
elektrycznych. Pierwsza cyfra określa stopień ochrony urządzeń wewnętrznych przed obcymi 
ciałami stałymi. Druga cyfra określa stopień ochrony urządzeń wewnętrznych przed wodą. 
Wyższe cyfry oznaczają wyższy poziom ochrony. Patrz także klasa NEMA.

IPS Patrz Obrazy na sekundę.

IRE Patrz Institute of Radio Engineers (IRE).

K

Kamera AutoDome W pełni zintegrowana kamera z szybkim mechanizmem uchylno-obrotowym i funkcją zoomu, 
zainstalowana w ochronnej obudowie kopułkowej, umożliwiająca pełne i ciągłe pokrycie sceny 
w zakresie 360°.

Kategoria kabla Zastosowanie oraz poziomy przepustowości kabli UTP. Kategorie od 1 do 6 bazują na 
standardach EIA/TIA-568-B. Kategoria jest zwykle oznaczana skrótem CAT. Kategorie kabla 
UTP 5, 5e oraz 6 są używane dla okablowania sieci Ethernet. Długość okablowania sieci 
Ethernet dla kabli UTP jest ograniczona do 100 m.

Klasa NEMA Standardy określające środowiska pracy dla różnych urządzeń elektrycznych.
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Kompensacja kabla Technologia zapobiegająca pogorszeniu jakości obrazu spowodowanego utratą sygnału 
wizyjnego podczas transmisji przez kable o znacznej długości.

Kompensacja tła Selektywnie wzmacnia części obrazu w celu skompensowania dużych różnic w kontraście, 
kiedy tylko część obrazu jest jaskrawo oświetlona (np. osoba na tle wejścia oświetlonego 
promieniami słonecznymi).

Komunikacja Bilinx Format komunikacyjny, który umożliwia zdalne sterowanie, konfigurację oraz aktualizację 
oprogramowania układowego przez kabel wizyjny (koncentryczny lub pasywna transmisja po 
skrętce).

L

lx Międzynarodowa (SI) jednostka miary intensywności światła. Odpowiada oświetleniu 
powierzchni znajdującej się w odległości 1 metra od jednej świecy.

M

M-JPEG Motion JPEG jest cyfrowym standardem kodowania sygnału wizyjnego, w którym każda ramka 
jest osobno kompresowana do obrazu JPEG. 

Maska podsieci Umożliwia podzielenie jednej dużej sieci na kilka mniejszych. W zależności od klasy sieci (A, B 
lub C), pewna liczba bitów adresu IP jest zarezerwowana na adres sieci (podsieci), a inne na 
adres urządzenia. Na przykład: Klasa adresów A używa 8 bitów dla adresu podsieci oraz 24 
bitów dla adresu urządzenia. Maski podsieci klasy A są zapisywane w postaci 255.0.0.0. 
Adresy klasy B (16 bitów dla maski podsieci oraz dla adresu urządzenia) używają maski 
podsieci 255.255.0.0. Adresy klasy C (8 bitów dla maski podsieci i 24 bity dla adresu 
urządzenia) używają maski podsieci 255.255.255.0.

Maskowanie sektora Możliwość maskowania dowolnego z 16 sektorów obrotu.

Maskowanie strefy prywatności
Możliwość maskowania określonego obszaru w celu wyłączenia go z obserwacji.

Maskowanie wirtualne
Unikalna technologia firmy Bosch umożliwiająca tworzenie „niewidzialnych” obszarów 
maskowania ruchu. Te niewidzialne maski są podobne do stref prywatności, ale tylko funkcje 
automatycznego śledzenia AutoTrack II oraz wizyjnej detekcji ruchu kamery AutoDome widzą 
je. Umożliwia to ignorowanie przez kamerę AutoDome obszarów z niechcianym ruchem.

Menu ekranowe Menu wyświetlane na ekranie monitora.

MPEG-4 Cyfrowy standard kodowania i kompresji, który wykorzystuje kodowanie międzyramkowe w 
celu znacznego zmniejszenia rozmiaru transmitowanego strumienia sygnału wizyjnego. Przy 
kodowaniu międzyramkowym sekwencja wideo składa się z ramek kluczowych zawierających 
pełny obraz. Pomiędzy ramkami kluczowymi znajdują się ramki delta, w których zakodowane 
są tylko różnice przyrostowe. Zapewnia to często znaczny stopień kompresji, ponieważ w 
wielu sekwencjach ruchu tylko niewielki procent pikseli rzeczywiście różni się pomiędzy 
poszczególnymi ramkami.

Multiprotokół Protokół jest standardem, który kontroluje i umożliwia połączenie, komunikację oraz transfer 
danych między dwoma urządzeniami. W kamerach z funkcją obrotu, pochylenia i zoomu takich 
jak AutoDome, protokół odnosi się do standardu używanego do sterowania mechanizmem 
uchylno-obrotowym oraz funkcją zoomu kamery. Ponieważ protokoły sterowania każdego 
producenta kamery są inne, do obsługi kamer innych producentów jest niezbędny 
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multiprotokół. Kamery AutoDome obsługują protokoły Pelco „D” i „P” oraz własny protokół Bi-
phase firmy Bosch (patrz Protokół Bi-phase).

N

NPT (National Pipe Thread)
Standard oznaczeń gwintu stosowany w Stanach Zjednoczonych. Rozmiary NPT określają 
znamionową średnicę wewnętrzną rury. Gwinty NPT formują uszczelnienie ponieważ są one 
wzajemnie ściskane.

NightSense Metoda zwiększenia czułości kolorowych kamer Bosch o wysokiej rozdzielczości o 9 dB (3-
krotnie) poprzez połączenie składowych obrazu kolorowego w jeden obraz 
monochromatyczny. 

NPT Patrz NPT (National Pipe Thread)

O

Obrazy na sekundę Miara prędkości, z którą wyświetlane są obrazy w celu utworzenia strumienia sygnału 
wizyjnego. Dla odwzorowania pełnego ruchu przyjęto ogólnie prędkość 25 obrazów/s (PAL) 
lub 30 obrazów/s (NTSC).

Obrót Ruch kamery w płaszczyźnie poziomej.

Obszar zainteresowania 
Możliwość zdefiniowania określonego obszaru w polu widzenia kamery, który będzie używany 
przez funkcję detekcji ruchu do wykrywania ruchu wyłącznie w tym rejonie.

Obudowa ciśnieniowa z suchym azotem
Obudowa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych chroniąca przed smogiem, 
wilgotnością, kurzem i pyłem.

Ogniskowa Odległość od centrum optycznego obiektywu do obrazu obiektu zlokalizowanego w 
nieskończonej odległości od obiektywu. Duże wartości ogniskowej dają mniejsze pole 
widzenia (np. efekt telefoto), małe zaś wartości dają szersze pole widzenia.

Ogniskowanie w punkcie
Włącza automatyczne ogniskowanie na trzy sekundy po ruchu wykonanym przez kamerę.

OSD Patrz Menu ekranowe.

Oświetlenie w podczerwieni
Promieniowanie elektromagnetyczne (światło) o większej długości fali, niewidocznej dla 
ludzkiego oka. Oświetlenie w podczerwieni jest przydatne po zmierzchu. Urządzenia do 
oświetlenia w podczerwieni występują w postaci lamp z odpowiednimi filtrami, diodami LED 
lub laserami. Przetworniki CCD są mniej czułe na podczerwień niż światło widzialne, ale 
podczerwień może znacznie zwiększyć całkowity poziom oświetlenia co prowadzi do 
uzyskania znacznie lepszego obrazu przy słabym oświetleniu.

P

Piksel Najmniejsza adresowalna jednostka na wyświetlaczu lub obrazie bitmapy.

Pochylenie Ruch kamery w płaszczyźnie pionowej.

Pole widzenia Miara obszaru widzialnego w granicach pola widzenia kamery. Im większa jest ogniskowa, tym 
pole widzenia jest mniejsze. Im mniejsza jest ogniskowa, tym pole widzenia jest szersze.
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Położenie zaprogramowane
Zapisana i zaprogramowana kombinacja położenia obrotu, pochylenia i zoomu kamery 
umożliwia przywołanie ustawionego widoku. Nazwane także prepozycją.

Potrójne strumieniowanie
Technologia kodowania firmy Bosch, która generuje jednocześnie dwa osobne strumienie 
wizyjne MPEG-4 oraz jeden strumień M-JPEG. Ta zaawansowana funkcja strumieniowania 
umożliwia użytkownikowi dostosowanie parametrów podglądu oraz zapisu do specyficznych 
wymagań lokalizacji i firmy.

Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Protokół komunikacyjny zapewniający dwie metody transmisji danych. TCP jest protokołem 
bazującym na połączeniu, który zapewnia, że dane docierają nienaruszone i w całości. UDP 
jest protokołem bezpołączeniowym, który wyłącznie wysyła pakiety. Protokół UDP jest zwykle 
używany do strumieniowania mediów, protokół TCP zaś jest używany w sytuacji, kiedy jest 
wymagane dostarczanie danych bez błędów.

Przetwornik CCD Najbardziej powszechny typ przetwornika używanego w kamerach CCTV. Przetwornik 
konwertuje energię światła na impulsy elektryczne.

R

Reguła Podsystem zarządzania alarmami kamery AutoDome, który używa reguł „jeśli to, zrób to” w 
celu wykonania określonych działań, jeśli zostanie wyzwolony alarm.

Rozdzielczość obrazu Miara szczegółów, które są widoczne na obrazie. W systemach analogowych jest podawana 
zwykle w liniach TV lub TVL. Im więcej jest linii TV, tym wyższa jest rozdzielczość.

S

SensUp Funkcja, która zwiększa czułość kamery przez wydłużenie czasu integracji w przetworniku 
CCD. Jest to osiągane przez integrację sygnału z kilku kolejnych ramek w celu zredukowania 
szumów.

Skrętka nieekranowana
Rodzaj kabla typu skrętka nie chronionego ekranem. Żyły w skrętce są skręcone wokół siebie 
w celu zminimalizowania zakłóceń pochodzących od innych par żył w kablu. Nieekranowana 
skrętka jest głównym typem kabla używanym w telefonii oraz najczęściej używanym typem 
kabla do budowania sieci komputerowych.

Stabilizacja obrazu Algorytm, który eliminuje wstrząsy kamery w płaszczyźnie pionowej i poziomej, co daje 
wyjątkowo wyraźny obraz.

Strumieniowanie hybrydowe
Możliwość jednoczesnego przesyłania cyfrowego sygnału wizyjnego przez sieć lokalną lub 
rozległą oraz całkowitego sygnału wizyjnego przez kabel koncentryczny lub światłowód.

Światłowód jednomodowy
Światłowód z rdzeniem z krzemionki (np. szkła) o średnicy mniejszej niż 10 mikronów. 
Używany do bardzo szybkiej transmisji danych na duże odległości. Zapewnia większą 
przepustowość niż światłowód wielomodowy, ale mniejszy rdzeń utrudnia dołączenie źródła 
światła. Systemy transmisji przez światłowody jednomodowe używają drogich źródeł światła 
zbudowanych w oparciu o lasery.
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Światłowód wielomodowy
Światłowód posiadający rdzeń o większej średnicy (zwykle 50 lub 62,5 mikrona) niż 
światłowód jednomodowy. Rdzeń może być wykonany z plastiku lub włókien szklanych. Jest 
to najpowszechniej używany światłowód przy małych odległościach, np. w sieciach LAN. 
Nazwa wielomodowy ma swoje źródło w tym, że promienie świetlne przemieszczają się w 
światłowodzie po różnych ścieżkach (modach). Umożliwia to wprowadzenie światła do 
rdzenia pod różnymi kątami, co ułatwia dołączenie źródeł światła w większym paśmie, takich 
jak diody LED. Interfejsy światłowodowe i systemy transmisji opierające się na światłowodach 
wielomodowych są tańsze od systemów bazujących na światłowodach jednomodowych. 
Jednocześnie, użycie wielu ścieżek (modów) odbicia zwiększa dyspersję modalną (patrz 
Dyspersja modalna) oraz zmniejsza odległość, na którą taki system transmisji może przesyłać 
dane.

System CCTV System wizyjny transmitujący sygnały telewizyjne w obiegu zamkniętym (bez nadawania).

Szybkie adresowanie (Fast Address)
Funkcja służąca do ustawienia adresu kamery AutoDome zdalnie za pomocą systemu 
sterującego. 

T

TCP/IP Patrz Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Temperatura barwowa
Miara względnej barwy oświetlenia. Najczęściej używana do określenia automatycznej korekcji 
zakresu barw kamery.

Transmisja przez światłowód
Odnosi się do transmisji sygnału wizyjnego i / lub danych przez światłowody. Światłowody są 
cienkimi przewodami wykonanymi ze szkła lub plastiku, przeznaczonymi do przesyłania fal 
świetlnych. Sygnał wizyjny oraz dane są konwertowane na postać cyfrową i przekształcane na 
serię impulsów świetlnych. Użycie światłowodów do transmisji sygnału wizyjnego i danych ma 
wiele zalet w porównaniu do przesyłania sygnałów elektrycznych przez kable miedziane. Po 
pierwsze, impulsy świetlne są odporne na promieniowanie występujące w środowisku, dzięki 
czemu błędy zdarzają się znacznie rzadziej. Światłowody mogą obejmować większe odległości 
bez konieczności używania wzmacniaków oraz są znacznie bardziej bezpieczne, ponieważ są 
trudniejsze do podsłuchania, a sam podsłuch na linii może być wykryty. Światłowody 
zapewniają także ogromną przepustowość, na przykład jeden światłowód jest w stanie 
transmitować tryliony bitów na sekundę. Istnieją dwa główne rodzaje światłowodów: 
jednomodowe i wielomodowe. Światłowód jednomodowy jest używany w przypadku dużych 
odległości, standardowo więcej niż 2 km (patrz Światłowód jednomodowy). Światłowód 
wielomodowy jest używany w przypadku mniejszych odległości, np. wewnątrz budynków lub 
w zespołach kilku budynków (patrz Światłowód wielomodowy).

Trasa dozorowa Umożliwia zapis tras o łącznym czasie trwania 15 minut. Zapisane trasy składają się z poleceń 
sterujących i mogą być odtwarzane w razie potrzeby. Wszystkie położenia kamery są 
zapisywane w celu uzyskania maksymalnej elastyczności (włączając w to obrót, pochylenie, 
zoom itp.).

Trasa położeń Sekwencja zaprogramowanych położeń połączonych ze sobą w celu uzyskania 
zaprogramowanej trasy dozoru obszaru pokrytego przez kamerę AutoDome.

Tryb dualny (czułość w podczerwieni)
Kamera AutoDome pracuje w trybie kolorowym, kiedy poziom oświetlenia jest wystarczający 
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(w dzień), oraz w trybie ze zwiększoną czułością, kiedy poziom oświetlenia jest niski (w nocy). 
Jest to osiągane przez usunięcie filtru podczerwieni wymaganego do właściwego 
odwzorowania kolorów. Czułość może być jeszcze bardziej zwiększona przez integrację 
pewnej liczby obrazów w celu podniesienia współczynnika stosunku sygnał / szum.

U

UTP Patrz Skrętka nieekranowana.

W

Wartość F Standardowa miara apertury obiektywu, którą jest średnica przysłony podzielona przez 
ogniskową obiektywu. Im mniejsza jest maksymalna apertura (lub wartość F), tym więcej 
światła przechodzi przez obiektyw.

Wizyjna detekcja ruchu
Funkcja detekcji ruchu, która porównuje aktualny obraz z obrazem referencyjnym i oblicza 
liczbę pikseli (patrz Piksel), które zmieniły się pomiędzy dwoma obrazami. Jeśli liczba pikseli 
przekracza zdefiniowany przez użytkownika próg, wyzwalany jest alarm.

X

XF-Dynamic Bardzo precyzyjna, cyfrowa, 15-bitowa technologia przetwarzania obrazu firmy Bosch, która 

rozszerza zakres dynamiki kamer DinionXF w celu optymalnego uchwycenia szczegółów 
jednocześnie w dobrze i słabo oświetlonych obszarach. Rezultatem jest maksimum informacji 
widocznych na obrazie.

Z

Zaawansowana diagnostyka
Wbudowane menu ekranowe (OSD) oraz diody LED stanu służą do sprawdzania krytycznych 
parametrów kamery, takich jak temperatura wewnętrzna, poziom napięcia zasilającego oraz 
połączenia sieciowe. Umożliwia to błyskawiczne określenie źródła problemów oraz 
gwarantuje, że kamera pracuje w zakresie prawidłowych ograniczeń.

Zaawansowana kontrola alarmów
Kamera AutoDome posiada elastyczny i zaawansowany podsystem zarządzania alarmami 
umożliwiający tworzenie „reguł” definiujących, które wejście (wejścia) uaktywnia jedno lub 
więcej wyjść (patrz Reguła alarmowa). W najprostszej formie, reguła może definiować, które 
wejście (wejścia) powinny uaktywniać określone wyjście (wyjścia). W bardziej złożonej formie, 
reguła może być zaprogramowana do wykonania określonego polecenia klawiatury 
(istniejącego lub nie) i uruchomienia funkcji kamery. Reguła może być dowolnym połączeniem 
powyższych form.

Zoom Zmiana efektywnej ogniskowej w celu umożliwienia zmiany pola widzenia w obszarze obrazu. 
Powiększenie dzielimy na optyczne, gdzie regulowany jest obiektyw, lub cyfrowe, gdzie część 
wybranego obszaru jest powiększana elektronicznie.
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przekaźnik 87
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skrętka nieekranowana (UTP) 78
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zwierne, nienadzorowane 86

nadzorowane 85
nienadzorowane 86

Wstępna kompensacja 77
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zatrzask blokujący 24
zawias modułu zasilacza 20
zawieszanie

kopułka
zdejmowanie 26, 33, 56, 64

zespół kabli złącza 23
zestaw do montażu na gzymsie dachu lub na rurze 45
zestaw do montażu na rurze 48
zestaw kopułki 53
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instalacja
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14
złącze BNC

instalacja
przy montażu na gzymsie dachu lub na rurze 51

Złącze RS-485 82
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