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Moduły i akcesoria AutoDome®
▶ Wymienne moduły procesora (CPU), kamery,
obudowy oraz moduły komunikacyjne
▶ Moduły komunikacyjne w wersji analogowej i
hybrydowej (analogowej / sieciowej)
▶ Zasilacze 24 VAC, 120 VAC i 230 VAC z opcjonalnym
modułem światłowodowym
▶ Montaż na dachu, rurze lub na wysięgniku
▶ Analogowe i sieciowe światłowodowe moduły
komunikacyjne
▶ Wytrzymałe kopułki poliwęglanowe i kopułki
akrylowe o wysokiej rozdzielczości

System kamery modułowej Bosch AutoDome stanowi
rewolucyjną, nową koncepcję wśród kamer kopułkowych.
Cały system AutoDome opiera się na pięciu wymiennych
modułach: module procesora, kamerze, obudowie,
module komunikacyjnym i zasilaczu. Moduły systemu
AutoDome można dowolnie wymieniać, szybko
rozbudowując kamerę z analogowej do sieciowej, można
zastąpić kamerę kolorową kamerą dualną, albo dodać
funkcje detekcji ruchu czy automatycznego śledzenia.
Nigdy dotąd użytkownik nie miał możliwości równie
szybkiego i niedrogiego przystosowania systemu dozoru
do zmieniających się potrzeb.
System Bosch AutoDome zawiera również zasilacz
sieciowy oraz akcesoria montażowe wraz z przydymionymi
i przezroczystymi kopułkami.

Dzięki zastosowaniu jednakowych obudów wszystkie
instalacje posiadają spójny wygląd, a obserwowane osoby
nie mają pojęcia, przez jaki typ kamery są obserwowane (i
czy w ogóle w obudowie jest kamera). Przedstawiane
unikalne, modułowe wzornictwo daje możliwość
przenoszenia kamer między poszczególnymi obudowami w
przypadku specjalnych wymagań dozoru lub w przypadku
zmian w dozorowanej lokalizacji. Przykładowo, kamera z
mechanizmem uchylno-obrotowym (PTZ) i 18-krotnym
zoomem może być w łatwy sposób wymieniona bez
odłączania zasilania na kamerę dualną z 26-krotnym
zoomem. Moduł komunikacji Ethernet dla kamer
AutoDome umożliwia dodanie funkcji komunikacji z siecią
IP przy zachowaniu istniejących połączeń wejść i wyjść
analogowych.

Wymienne moduły
Pięć wymiennych modułów umożliwia szybką i
ekonomiczną rozbudowę funkcjonalności kamery.
Zastosowanie najczęściej używanych elementów
umożliwia zainstalowanie podstawowego układu kamery
teraz i przejście do bardziej zaawansowanej wersji w
przyszłości, bez konieczności wymiany całej zawartości,
co zapewnia ochronę początkowej inwestycji.

Podstawowe funkcje
Moduły procesora
Moduł procesora serii 100
Moduł procesora serii 100 zapewnia funkcjonalność
kamery stałopozycyjnej, wymienność modułów w czasie
pracy „hot swap”, rozbudowę o odłączalne moduły
komunikacyjne oraz posiada wbudowane zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe.
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Moduł procesora serii 200
Moduł procesora serii 200 zapewnia szybki obrót, zoom i
pochylenie 360° na sekundę, wymienność modułów w
czasie pracy „hot swap”, rozbudowę o odłączalne moduły
komunikacyjne oraz posiada wbudowane zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe, zaawansowaną diagnostykę i
wyświetlanie komunikatów w wielu językach.
Moduł ten obsługuje 64 położenia zaprogramowane oraz
jedną trasę zaprogramowaną. Trasa może składać się z
nawet 64 położeń zaprogramowanych, z możliwością
konfigurowania czasu przełączania między poszczególnymi
położeniami.
Moduł procesora serii 300
Moduł procesora serii 300 zawiera wszystkie funkcje serii
200 oraz dodatkowo obsługuje położenia
zaprogramowane i trasy, kompensację kabla,
zapewniającą zwiększenie długości okablowania oraz
protokoły innych producentów. Seria zaawansowana
obsługuje również maskowanie stref prywatności i
zaawansowaną obsługę alarmów poprzez wbudowane
reguły alarmowe.
Moduł procesora serii 500i
Moduł procesora serii 500i zawiera wszystkie funkcje serii
300, funkcję śledzenia ruchu AutoTrack II oraz wizyjną
detekcję ruchu.
Moduły kamer
Kamera stałopozycyjna o wysokich parametrach
Kamery stałopozycyjne o wysokich parametrach
wyposażone są w przetworniki CCD 1/3″ z zastosowaniem
unikalnej, 15-bitowej technologii przetwarzania obrazu
Dinion firmy Bosch zapewniającej 32-krotny wzrost
czułości oraz rozdzielczość poziomą wynoszącą pełne 540
linii TV. Kamery te, dostępne w wersji kolorowej i dualnej,
posiadają szereg funkcji niedostępnych w innych
kamerach stałopozycyjnych.
Kamera o wysokich parametrach z mechanizmem
uchylno-obrotowym i 18-krotnym zoomem
Kamery o wysokich parametrach z mechanizmem uchylnoobrotowym i 18-krotnym zoomem wyposażone są w
przetworniki CCD 1/4″. Dzięki rozdzielczości poziomej
wynoszącej 470 lub 460 linii TV (NTSC / PAL) i czułości
sięgającej nawet 0,5 lx, kamera ta zapewnia znakomitą
wydajność w przystępnej cenie. Trwały silnik z niewielką
ilością części ruchomych oznacza, że kamera cechuje się
niewielkim poborem mocy, dzięki czemu doskonale nadaje
się do zastosowań wymagających częstych zmian
położenia.

Kamera dualna o wysokich parametrach z mechanizmem
uchylno-obrotowym oraz 18- i 26-krotnym zoomem
Kamery dualne o wysokich parametrach z mechanizmem
uchylno-obrotowym posiadają rozdzielczość poziomą
wynoszącą 470 lub 460 linii TV (NTSC / PAL). Kamery te
wyposażone są w obiektyw z zoomem optycznym 18x lub
26x, a ponadto wszystkie kamery zapewniają zoom
cyfrowy 12x. Chronione patentem funkcje AutoScaling
(proporcjonalnego zoomu) i AutoPivot (automatycznego
obrotu i zmiany pochylenia kamery) zapewniają optymalne
sterowanie obrazem.
Kamery dualne o wysokich parametrach z mechanizmem
uchylno-obrotowym i 36-krotnym zoomem
Firma Bosch oferuje najlepsze dostępne na rynku
obiektywy z 36-krotnym zoomem optycznym i pełnym, 12krotnym zoomem cyfrowym. Kamera z 36-krotnym
zoomem posiada pełne 540 linii TV rozdzielczości
poziomej zapewniającej niezwykle czysty i szczegółowy
obraz. Kamera z 36-krotnym zoomem jest ponadto
wyposażona w zaawansowaną technologię kompensacji
tła, która radykalnie, 128-krotnie poprawia zakres
dynamiczny, co pozwala ona na uzyskanie czystej
reprodukcji obrazu w środowiskach o ekstremalnie
wysokim kontraście.
Moduły obudów
Wszystkie obudowy posiadają wpuszczane wkręty
i zatrzaski, które utrudniają ich otwarcie.
Obudowy AutoDome do zawieszania (tak do zastosowań
wewnętrznych, jak i zewnętrznych) spełniają wymagania
stopnia ochrony IP 66. Dodatkowo, obudowy do
zawieszania są wyposażone w kopułki akrylowe o niskiej
odporności na uderzenia i wysokiej rozdzielczości,
poprawiającej czystość obrazu.
Obudowy sufitowe (wpuszczane) AutoDome zapewniają
spełniają wymagania klasy IK 8 (IEC 62262). Obudowy
takie wyposażone są w odporną na uderzenia, wytrzymałą
kopułkę z tworzywa poliwęglanowego, która chroni
kamerę przed aktami wandalizmu. Wytrzymała kopułka
jest odporna na uderzenia o sile równoważnej tej, która
powstaje przy upuszczeniu ciężaru o wadze 4,5 kg
z wysokości 3 m.
Obudowy EnviroDome do zastosowań zewnętrznych
umożliwiają pracę w niskich temperaturach sięgających
nawet -40°C. Opcjonalny zestaw XT umożliwia pracę
urządzeń AutoDome w temperaturze nawet -60°C, co
zapewnia niezawodną pracę nawet w najcięższych
warunkach.
Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych,
przeznaczona do systemu kamery modułowej AutoDome®
serii VG4, spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67
w zakresie czynników naturalnych i wynikających
z działalności człowieka. Jest to idealne rozwiązanie
dozorowe do zastosowań wymagających częstego
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czyszczenia strumieniem wody, takich jak: monitorowanie
ruchu ulicznego, transport publiczny, mosty, tunele i
instalacje nabrzeżne, w których sól, wilgoć, zapylenie,
owady i opary zagrażają długotrwałej eksploatacji kamery.
Moduły komunikacyjne

MPEG-4, sterowanie przepustowością pasma i przesyłanie
trójstrumieniowe, dzięki czemu efektywnie zarządza
dostępną szerokością pasma i wymaganiami związanymi z
pamięcią masową, zapewniając równocześnie najwyższą
jakość obrazu.

Moduł komunikacyjny do kamery stałopozycyjnej

Zasilacze

Moduł komunikacyjny do kamery stałopozycyjnej
(standardowe wyposażenie w kamerach AutoDome serii
100) obsługuje szereg standardów sygnału wizyjnego oraz
metod transmisji danych, łącznie z technologią Bilinx
(poprzez kabel koncentryczny oraz skrętkę
nieekranowaną), konfiguracją oraz aktualizacją
oprogramowania układowego. Zapewnia to
nieporównywalne w tej klasie urządzeń możliwości
sterowania.

Firma Bosch oferuje szereg zasilaczy z transformatorami
24 VAC, 120 VAC lub 230 VAC. Zasilacze mogą zawierać
opcjonalny analogowy moduł światłowodowy
(wielomodowy) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika
danych i posiadają stopień ochrony NEMA.

Standardowy analogowy moduł komunikacyjny
Standardowy analogowy moduł komunikacyjny
(standardowe wyposażenie w kamerach serii AutoDome
200 i 300) obsługuje szereg metod transmisji danych,
łącznie z technologią Bilinx (poprzez kabel koncentryczny
oraz skrętkę nieekranowaną) oraz transmisją
światłowodową. Okablowanie takie umożliwia zdalne
sterowanie, konfigurowanie oraz aktualizację
oprogramowania, co zapewnia niezrównane możliwości w
zakresie sterowania kamerami. Funkcja kompensacji kabla
umożliwia zwiększenie długości stosowanych kabli
koncentrycznych i skrętki nieekranowanej (UTP) z
równoczesnym zapobieganiem pogorszeniu jakości obrazu
wskutek strat sygnału w kablach o dużej długości.
Moduł komunikacyjny z obsługą alternatywnych
protokołów
Moduł obsługi alternatywnych protokołów umożliwia
sterowanie systemem AutoDome VG4 za pomocą
urządzenia sterującego obrotem / pochyleniem / zoomem
American Dynamics Manchester lub Sensormatic RS-422.
Moduł komunikacyjny TCP/IP
Moduł komunikacyjny TCP/IP stanowi integralną część
systemu kamery modułowej Bosch AutoDome,
umożliwiając komunikację sieciową z dowolną kamerą
AutoDome serii 100, 200, 300 lub 500i. Moduł TCP/IP
umożliwia pełne sterowanie wszystkimi funkcjami
urządzenia poprzez sieć, w tym sterowanie obrotem,
pochyleniem, zoomem, położeniami zaprogramowanymi,
trasami i alarmami, jak również konfigurowanie przez sieć
wszystkich ustawień urządzenia.
Kamery AutoDome wyposażone w moduł komunikacji
TCP/IP zapewniają możliwość prawdziwie hybrydowej
pracy. Dzięki wyposażeniu w złącza Ethernet i analogowe,
kamery AutoDome z obsługą sieci mogą bezpośrednio
łączyć się z siecią komputerową i równocześnie
współpracować z istniejącymi urządzeniami analogowymi.
Moduł komunikacji TCP/IP wykorzystuje kompresję

Akcesoria
Zestaw światłowodowy
VG4-SFIBER-MM (wielomodowy) to analogowy,
światłowodowy zestaw przejściowy przeznaczony do
użytku z kamerami AutoDome serii VG4 korzystającymi z
modułów komunikacyjnych do kamer stałopozycyjnych lub
standardowych modułów komunikacyjnych. Jest to moduł
nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych
przeznaczony do montażu bezpośrednio w module
zasilacza systemu AutoDome VG4.
Mocowania
Firma Bosch oferuje trzy opcje montażowe kamer
AutoDome: na dachu, na rurze oraz na wysięgniku.
Wysięgniki do zawieszania kamer posiadają wbudowany
zasilacz sieciowy. Firma Bosch oferuje również akcesoria
do montażu urządzenia w pozycji pionowej na płaskiej
powierzchni.
Kopułki
Wszystkie obudowy posiadają wpuszczane wkręty
i zatrzaski, które utrudniają ich otwarcie. Modele kamer
AutoDome do montażu sufitowego (wpuszczanego)
posiadają odporne na uderzenia, wytrzymałe kopułki z
tworzywa poliwęglanowego, chroniące kamerę przed
aktami wandalizmu. Wytrzymała kopułka, zaprojektowana
z myślą o spełnieniu wymagań najbardziej rygorystycznych
norm wytrzymałości bez pogorszenia przezroczystości
optycznej, wytrzymuje uderzenia o sile odpowiadającej tej,
jaka powstaje przy upuszczeniu ciężaru o wadze 4,5 kg z
wysokości 3 m. Kamery AutoDome do zawieszania są
wyposażone w kopułki akrylowe o niskiej odporności na
uderzenia i wysokiej rozdzielczości poprawiającej czystość
obrazu, jednak w razie potrzeby można je łatwo
wyposażyć w kopułki bardziej wytrzymałe.
Zarówno wytrzymałe kopułki poliwęglanowe, jak
i akrylowe kopułki o wysokiej rozdzielczości, są dostępne
w wersji przezroczystej, przydymionej, w kolorze złotym
i chromowanej. Kopułka przezroczysta zapewnia
maksymalną czułość, ponieważ przepuszcza najwięcej
światła. Kopułki przydymione, w kolorze złotym i
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chromowane zapewniają dużą dyskrecję, ponieważ
utrudniają dostrzeżenie umiejscowienia kamery z
zewnątrz.

Certyfikaty i świadectwa
Region

Certyfikacja

Europa

CE

Stałopozycyjna kamera kolorowa 2,7 – 13,5 mm
Funkcja SensUp włączona (15x)

0,029 lx

0,09 lx

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2500 – 9000 K (względem stałego poziomu
i z trybem ręcznym)

Stałopozycyjna kamera dualna 2,7 – 13,5 mm
VG4-1ab-cdefgh, VG4-2ab-cdefgh,
VG4-3ab-cdefgh, VG4-5ab-cdefgh, VG4A-PAxx, VG4-A-PSUxx
EMC Directive, Low-Voltage Directive

Dostępność

tylko w serii 100

VG4-MCAM-52

PAL

VG4-MCAM-62

NTSC

Przetwornik obrazu

1/3″, CCD z wybieraniem międzyliniowym
(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 492 pikseli
NTSC)

Kompatybilność elek- Zgodność z przepisami FCC Część 15, ICES-003
tromagnetyczna (EMC) i CE.
Standardy bezpieczeń- CE, UL, CSA, EN, IEC
stwa

Obiektyw

Patenty

Przysłona

Automatyczna

Pole widzenia

78,3 ÷ 18,5°

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

wyłączone, automatyczne (z regulowanym
ograniczeniem) lub ręczne

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
0 ÷ 358°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Rozdzielczość pozioma

540 / 540 linii TV (NTSC / PAL)

Czułość (znamionowa)

30 IRE

50 IRE

D424,087, 7111998, 7217045, 7306383,
D561,808

Dane techniczne
Moduły procesora
VG4-MCPU-100

zunifikowany, seria 100

VG4-MCPU-200

podstawowy, seria 200

VG4-MCPU-300

standardowy, seria 300

VG4-MCPU-500

zaawansowany, z analizą zawartości obrazu, seria
500

Tryb dzienny

Moduły kamer

Funkcja SensUp wyłączona

0,29 lx

0,9 lx

Stałopozycyjna kamera kolorowa 2,7 – 13,5 mm

Funkcja SensUp włączona (15x)

0,029 lx

0,09 lx

Funkcja SensUp wyłączona

0,12 lx

0,36 lx

Funkcja SensUp włączona (15x)

0,012 lx

0,09 lx

Dostępność

tylko w serii 100

VG4-MCAM-51

PAL

VG4-MCAM-61

NTSC

Przetwornik obrazu

1/3″, CCD z wybieraniem międzyliniowym

Tryb nocny

(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 492 pikseli
NTSC)
Obiektyw

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2500 – 9000 K (względem stałego poziomu
i z trybem ręcznym)

Przysłona

Automatyczna

Pole widzenia

78,3 ÷ 18,5°

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

wyłączone, automatyczne (z regulowanym
ograniczeniem) lub ręczne

Dostępność

tylko w serii 100

VG4-MCAM-53

PAL

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
0 ÷ 358°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego

VG4-MCAM-63

NTSC

Przetwornik obrazu

1/3″, CCD z wybieraniem międzyliniowym

Stałopozycyjna kamera kolorowa 5 – 50 mm

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Rozdzielczość pozioma

540 / 540 linii TV (NTSC / PAL)

Czułość (znamionowa)

30 IRE

50 IRE

0,29 lx

0,9 lx

Funkcja SensUp wyłączona

(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 492 pikseli
NTSC)
Obiektyw
Przysłona

Automatyczna

Pole widzenia

47,5 ÷ 5,0°
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Stałopozycyjna kamera kolorowa 5 – 50 mm

Kamera kolorowa z 18-krotnym zoomem

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

wyłączone, automatyczne (z regulowanym
ograniczeniem) lub ręczne

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
0 ÷ 358°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Rozdzielczość pozioma

540 / 540 linii TV (NTSC / PAL)

Czułość (znamionowa)

Dostępność

seria 200, 300 i 500i

VG4-MCAM-11

PAL

VG4-MCAM-21

NTSC

Przetwornik obrazu

CCD 1/4" Exview HAD
(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

Obiektyw

18-krotny zoom (4,1 – 73,8 mm)
F1.4 – 3.0

Ogniskowanie

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Przysłona

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Pole widzenia

2,7 ÷ 48°

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
-120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego
generatora kwarcowego

tylko w serii 100

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

VG4-MCAM-54

PAL

Rozdzielczość pozioma

470 / 460 linii TV (NTSC / PAL)

VG4-MCAM-64

NTSC

Czułość (znamionowa)

30 IRE

50 IRE

1/3″, CCD z wybieraniem międzyliniowym

F1.4, migawka 1/60
(1/50), maks. ARW

0,5 lx

0,8 lx

Czas otwarcia migawki
elektronicznej

1 – 1/10 000 s

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2000 – 10 000 K

30 IRE

50 IRE

Funkcja SensUp wyłączona

0,42 lx

1,3 lx

Funkcja SensUp włączona (15x)

0,042 lx

0,13 lx

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2500 – 9000 K (względem stałego poziomu
i z trybem ręcznym)

Stałopozycyjna kamera dualna 5 – 50 mm
Dostępność

Przetwornik obrazu

(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 492 pikseli
NTSC)
Obiektyw
Przysłona

Automatyczna

Pole widzenia

47,5 ÷ 5,0°

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

wyłączone, automatyczne (z regulowanym
ograniczeniem) lub ręczne

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
0 ÷ 358°) lub za pomocą wewnętrznego generatora kwarcowego

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Rozdzielczość pozioma

540 / 540 linii TV (NTSC / PAL)

Czułość (znamionowa)

30 IRE

50 IRE

Funkcja SensUp wyłączona

0,42 lx

1,3 lx

Funkcja SensUp włączona (15x)

0,042 lx

0,13 lx

Tryb dzienny

Tryb nocny
Funkcja SensUp wyłączona

0,17 lx

0,52 lx

Funkcja SensUp włączona (15x)

0,017 lx

0,052 lx

Kamera dualna z 18-krotnym zoomem
Dostępność

seria 200, 300 i 500i

VG4-MCAM-12

PAL

VG4-MCAM-22

NTSC

Przetwornik obrazu

CCD 1/4" Exview HAD
(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

Obiektyw

18-krotny zoom (4,1 – 73,8 mm)
F1.4 – 3.0

Ogniskowanie

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Przysłona

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Pole widzenia

2,7 ÷ 48°

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
-120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego
generatora kwarcowego

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Balans bieli:

2500 – 9000 K (względem stałego poziomu
i z trybem ręcznym)

Zoom cyfrowy

12-krotny

Rozdzielczość pozioma

470 / 460 linii TV (NTSC / PAL)
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Kamera dualna z 26-krotnym zoomem

Kamera dualna z 18-krotnym zoomem
Czułość (typowo)1

30 IRE

50 IRE

0,4 lx

0,7 lx

Tryb dzienny
Funkcja SensUp wyłączona

Funkcja SensUp włączo- 0,0041 lx
na (15x)

0,0082 lx

Tryb nocny
Funkcja SensUp wyłączona

0,05 lx

Funkcja SensUp włączo- 0,0007 lx
na (15x)
Czas otwarcia migawki
elektronicznej

1 – 1/10 000 s

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2000 – 10 000 K

0,17 lx
0,0013 lx

Czas otwarcia migawki
elektronicznej

1 – 1/10 000 s

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2000 – 10 000 K

2) F1.6, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW
Kamera dualna z 36-krotnym zoomem
Dostępność

Seria 300 i 500i

VG4-MCAM-14

PAL

VG4-MCAM-24

NTSC

Przetwornik obrazu

CCD 1/4" Exview HAD
(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

Obiektyw

36-krotny zoom (3,4 – 122,4 mm)
F1.6 do F4.5

Ogniskowanie

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Przysłona

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Pole widzenia

1,7 – 57,8°

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
-120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego
generatora kwarcowego

26-krotny zoom (3,5 – 91,0 mm)
F1.6 – F3.8

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Zoom cyfrowy

12-krotny

Ogniskowanie

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

Rozdzielczość pozioma

Typowo 540 TVL (NTSC, PAL)

Przysłona

Automat. z możliwością obsługi ręcznej

30 IRE

50 IRE

Pole widzenia

2,3 ÷ 55°

Czułość (typowo)3

Wyjście wizyjne

1,0 Vpp, 75 Ω

Kontrola wzmocnienia

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i możliwością wyłączenia

0,66 lx

1,4 lx

Synchronizacja

siecią zasilającą (z regulacją fazy w zakresie
-120 ÷ 120°) lub za pomocą wewnętrznego
generatora kwarcowego

1) F1.4, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW
Kamera dualna z 26-krotnym zoomem
Dostępność

seria 200, 300 i 500i

VG4-MCAM-13

PAL

VG4-MCAM-23

NTSC

Przetwornik obrazu

CCD 1/4″, Exview HAD
(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

Obiektyw

Tryb dzienny

Korekcja apertury

w poziomie i w pionie

Zoom cyfrowy

12-krotny

Rozdzielczość pozioma

470 / 460 linii TV (NTSC / PAL)

Czułość (typowo)2

30 IRE

50 IRE

0,5 lx

1,0 lx

Tryb dzienny
Funkcja SensUp wyłączona

Funkcja SensUp włączo- 0,0052 lx
na (15x)

0,013 lx

Tryb nocny
Funkcja SensUp wyłączona

0,10 lx

Funkcja SensUp włączo- 0,0013 lx
na (15x)

0,26 lx
0,0026 lx

Funkcja SensUp wyłączona

Funkcja SensUp włączo- 0,033 lx
na (1/4) (15x)

0,083 lx

Tryb nocny
Funkcja SensUp wyłączona

0,166 lx

Funkcja SensUp włączo- 0,0065 lx
na (1/4) (15x)
Czas otwarcia migawki
elektronicznej

1 – 1/10 000 s

Stosunek sygnał / szum

>50 dB

Balans bieli:

2000 – 10 000 K

0,33 lx
0,0164 lx

3) F1.6, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW
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Moduły obudów
VG4-MHSG-CC

Obudowa sufitowa (wpuszczana) z przezroczystą kopułką wytrzymałą z tworzywa poliwęglanowego

VG4-MHSG-CT

Obudowa sufitowa (wpuszczana) z przydymioną kopułką wytrzymałą z tworzywa poliwęglanowego

VG4-MHSG-EC

Obudowa do zastosowań zewnętrznych, do zawieszania na wysięgniku, z przezroczystą kopułką o wysokiej
rozdzielczości

VG4-MHSG-ET

Obudowa do zastosowań zewnętrznych, do zawieszania na wysięgniku, z przydymioną kopułką o wysokiej
rozdzielczości

VG4-MHSG-NC

Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych,
z przezroczystą kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-NT

Obudowa ciśnieniowa do zastosowań zewnętrznych,
z przydymioną kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-PC

VG4-MHSG-PT

Obudowa do zastosowań wewnętrznych, do zawieszania na wysięgniku, z przezroczystą kopułką o wysokiej rozdzielczości
Obudowa do zastosowań wewnętrznych, do zawieszania na wysięgniku, z przydymioną kopułką o wysokiej rozdzielczości

Moduły komunikacyjne
Moduł do kamery stałopozycyjnej (seria 100)

VG4-MTRN-C

Moduł komunikacyjny z obsługą alternatywnych protokołów

VG4-MTRN-E1

Moduł komunikacyjny Ethernet (TCP/IP)

VG4-MTRN-S

Standardowy analogowy moduł komunikacyjny

Moduł grzejnika
Dodatkowy moduł grzejnika rozszerzający zakres temperatur pracy do -60°C, tylko dla urządzeń EnviroDome®

Zasilacze
Model

Wejście

Wyjście BezBezpieczniki na
pieczni- wyjściu
ki na
wejściu

VG4-A-PSU2

230 VAC,
50/60 Hz

24 V,
96 VA

0,8 A

2,0 A

3,15 A

VG4-A-PSU2F4 230 VAC,
(z wbudowanym 50/60 Hz
modułem światłowodowym)

24 V,
96 VA

0,8 A

2,0 A

3,15 A

Certyfikaty

UL, CE, NEMA

Temperatura pracy

–60 ÷ 50°C

Wilgotność względna

0 – 100%, z możliwością kondensacji

Klasa ochrony przed wpływami atmosferycznymi

IP 66, IK 8 (IEC 62262)

Kolor

Biały

4) Wbudowany analogowy, światłowodowy (wielomodowy)
nadajnik sygnału wizyjnego / odbiornik danych (VG4-SFIBERMM).
Zasilacze wewnętrzne5

VG4-MTRN-0

VG4-SHTR-XT

Model

Model

Wejście

Wyjście Bezpieczniki na wejściu /
wyjściu

G3A-PSU1-16

120 VAC,
60 Hz

28 V

13 A, natężenie całkowite

G3A-PSU1-8

120 VAC,
60 Hz

28 V

6,5 A, natężenie całkowite

G3A-PSU1-4

120 VAC,
60 Hz

28 V

3,5 A, natężenie całkowite

5) Dostępne tylko w regionie amerykańskim.
Wymiary (dł. x wys. x szer.)

Wejście

Wyjście BezBezpieczniki na
pieczni- wyjściu
ki na
wejściu
Kamera

Grzejnik

2,0 A

3,15 A

G3A-PSU1-16
G3A-PSU1-8

28,5 x 29,0 x 9,0 cm

G3A-PSUI1-4

21,0 x 23,5 x 9,5 cm

Certyfikaty
UL, CE
Akcesoria – zestawy światłowodowe

VG4-A-PSU0F4 24 VAC,
(z wbudowanym 50/60 Hz
modułem światłowodowym)

24 V,
96 VA

5,0 A

VG4-A-PSU1

120 VAC,
50/60 Hz

24 V,
96 VA

1,6 A

2,0 A

3,15 A

Kompatybilny odbior- Seria LTC 4629
nik

VG4-A-PSU1F4 120 VAC,
(z wbudowanym 50/60 Hz
modułem światłowodowym)

24 V,
96 VA

1,6 A

2,0 A

3,15 A

Kompatybilność
światłowodu

50 / 125 µm, 62,5 / 125 µm, niskostratny wielomodowy światłowód o znamionowej minimalnej
szerokości pasma 20 MHz

Maks. długość6

4,0 km

Stratność optyczna

14 dB

VG4-SFIBER-MM
Opis

Moduł światłowodowy wielomodowy
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VG4-SFIBER-MM
Złącze

jedno (1) złącze ST

Długość fali
(sygnał wizyjny / dane)

850 nm / 1310 nm

6) Zasięg transmisji optycznej jest ograniczony przez
stratność optyczną światłowodu oraz dodatkowe straty na
złączach, połączeniach i tablicach połączeń.
Akcesoria — mocowania
VG4-A-PA0
VG4-A-PA0N

VG4-A-PA0F7

Mocowanie na wysięgniku, bez transformatora, kolor
biały
Mocowanie na wysięgniku, bez transformatora, kolor
biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań
zewnętrznych
Mocowanie na wysięgniku, bez transformatora, z wbudowanym modułem światłowodowym wielomodowym, kolor biały

VG4-A-PA0FN7 Mocowanie na wysięgniku, bez transformatora, z wbudowanym modułem światłowodowym wielomodowym, kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-9543N Mocowanie na rurze, kolor biały, do modułu obudowy
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych
LTC 9316/00P Stalowy maszt montażowy do dużych obciążeń, o przekroju kwadratowym i długości 4,9 m, udźwig 91 kg
7) Wbudowany analogowy, światłowodowy (wielomodowy)
nadajnik sygnału wizyjnego / odbiornik danych (VG4-SFIBERMM).
VG4-SBOX-24VAC

Moduł bez pokrywy i transformatora

VG4-SBOX-120VAC

Moduł bez pokrywy, z transformatorem 120 VAC

VG4-SBOX-230VAC

Moduł bez pokrywy, z transformatorem 230 VAC

VG4-SBOX-COVER

Pokrywa do modułów VG4-SBOX-24VAC, VG4SBOX-120VAC i VG4-SBOX-230VAC

VG4-SARM

Wysięgnik z okablowaniem

VG4-SBIM

Moduł interfejsu do obudowy sufitowej (wpuszczanej)

VG4-A-ARMPLATE

Płyta montażowa do wysięgnika VG4-SARM

Akcesoria – kopułki
VG4-SBUB-CCH

Wytrzymała kopułka chromowana, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów sufitowych (wpuszczanych)

VG4-A-PA1

Mocowanie na wysięgniku z transformatorem 120 VAC,
kolor biały

VG4-SBUB-CCL

VG4-A-PA1N

Mocowanie na wysięgniku, z transformatorem 120 VAC,
kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

Wytrzymała kopułka przezroczysta, z tworzywa
poliwęglanowego, do obudów sufitowych (wpuszczanych)

VG4-SBUB-CGL

Mocowanie na wysięgniku, z zasilaczem transformatorowym 120 VAC, z wbudowanym modułem światłowodowym wielomodowym, kolor biały

Wytrzymała kopułka z tworzywa poliwęglanowego
w kolorze złotym, do obudów sufitowych (wpuszczanych)

VG4-SBUB-CTI

Wytrzymała kopułka przydymiona, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów sufitowych (wpuszczanych)

VG4-SBUB-PCH

Wytrzymała kopułka chromowana, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-A-PA1F7

VG4-A-PA1FN7 Mocowanie na wysięgniku, z zasilaczem transformatorowym 120 VAC, z wbudowanym modułem światłowodowym wielomodowym, kolor biały, do modułu obudowy
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych
VG4-A-PA2

Mocowanie na wysięgniku z transformatorem 230 VAC,
kolor biały

VG4-SBUB-PCH-A

VG4-A-PA2N

Mocowanie na wysięgniku, z transformatorem 230 VAC,
kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

Kopułka chromowana o wysokiej rozdzielczości,
do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PCL

VG4-A-PA2F7

Mocowanie na wysięgniku, z zasilaczem transformatorowym 230 VAC, z wbudowanym modułem światłowodowym wielomodowym, kolor biały

Wytrzymała kopułka przezroczysta, z tworzywa
poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na
wysięgniku

VG4-SBUB-PCL-A

Kopułka przezroczysta o wysokiej rozdzielczości,
do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PGL

Wytrzymała kopułka w kolorze złotym, z tworzywa
poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na
wysięgniku

VG4-SBUB-PGL-A

Kopułka o wysokiej rozdzielczości w kolorze złotym, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-A-PA2FN7 Mocowanie na wysięgniku, z zasilaczem transformatorowym 230 VAC, z wbudowanym modułem światłowodowym wielomodowym, kolor biały, do modułu obudowy
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych
VG4-A-9230

Mocowanie na dachu, kolor biały

LTC 9230/01

Płyta do montażu urządzenia w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni (do współpracy z mocowaniem VG4A-9230)

VG4-SBUB-PTI

Wytrzymała kopułka przydymiona, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-A-9541

Adapter do montażu wysięgnika na maszcie o średnicy
100–380 mm

VG4-SBUB-PTI-A

Kopułka o wysokiej rozdzielczości, przydymiona,
do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-A-9542

Adapter do montażu narożnego wysięgnika

VG4-A-9543

Mocowanie na rurze, kolor biały
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Zamówienia - informacje

Zamówienia - informacje

VG4-MCAM-51 moduł kamery kolorowej
AutoDome, 2,7 - 13,5 mm, stałopozycyjny,
PAL
2,7 – 13,5 mm, kamera kolorowa PAL, CCD
1/3", 540 linii TV

VG4-MCAM-51

VG4-MCAM-22 moduł kamery dualnej
AutoDome, 18x, NTSC
wysokie parametry, 18x (4,1 – 73,8 mm),
kamera dualna NTSC, F1.4 - F3.0, CCD, 470
linii TV

VG4-MCAM-22

VG4-MCAM-61 moduł kamery kolorowej
AutoDome, 2,7 - 13,5 mm, stałopozycyjny,
NTSC
2,7 – 13,5 mm, kamera kolorowa NTSC,
CCD 1/3", 540 linii TV

VG4-MCAM-61

VG4-MCAM-13 moduł kamery dualnej
AutoDome, 26x, PAL
wysokie parametry, 26x (3,5 – 91,0 mm),
PTZ, kamera dualna PAL, F1.6 - F3.8, CCD,
460 linii TV

VG4-MCAM-13

VG4-MCAM-52 moduł kamery dualnej
AutoDome, 2,7 - 13,5 mm, stałopozycyjny,
PAL
2,7 – 13,5 mm, kamera dualna PAL, CCD
1/3", 540 linii TV

VG4-MCAM-52

VG4-MCAM-23 moduł kamery dualnej
AutoDome, 26x, NTSC
wysokie parametry, 26x (3,5 – 91,0 mm),
PTZ, kamera dualna NTSC, F1.6 - F3.8, CCD,
470 linii TV

VG4-MCAM-23

VG4-MCAM-62 moduł kamery dualnej
AutoDome, 2,7 - 13,5 mm, stałopozycyjny,
NTSC
2,7 – 13,5 mm, kamera dualna NTSC, CCD
1/3", 540 linii TV

VG4-MCAM-62

Moduł kamery dualnej VG4-MCAM-24
AutoDome, 36x, NTSC
wysokie parametry, 36x (3,4 – 122,4 mm)
PTZ, kamera dualna NTSC, F1.6 - F4.5, 1/4
cala, CCD, 540 linii TV

VG4-MCAM-24

VG4-MCAM-53 moduł kamery kolorowej
AutoDome, 5 - 50 mm, stałopozycyjny,
PAL
5 – 50 mm, kamera kolorowa PAL, CCD 1/3",
540 linii TV

VG4-MCAM-53

VG4-MCPU-100 zunifikowany moduł
procesora AutoDome

VG4-MCPU-100

VG4-MCPU-200 podstawowy moduł
procesora AutoDome

VG4-MCPU-200

VG4-MCAM-63 moduł kamery kolorowej
AutoDome, 5 - 50 mm, stałopozycyjny,
NTSC
5 – 50 mm, kamera kolorowa NTSC, CCD
1/3", 540 linii TV

VG4-MCAM-63

VG4-MCPU-300 standardowy moduł
procesora AutoDome

VG4-MCPU-300

VG4-MCPU-500 Zaawansowany moduł
procesora AutoDome z funkcją analizy
zawartości obrazu (VCA)

VG4-MCPU-500

VG4-MCAM-54 moduł kamery dualnej
AutoDome, 5 - 50 mm, stałopozycyjny,
PAL
5 – 50 mm, kamera dualna PAL, CCD 1/3",
540 linii TV

VG4-MCAM-54

VG4-MTRN-C Moduł komunikacyjny z
obsługą alternatywnych protokołów

VG4-MTRN-C
VG4-MTRN-E1

VG4-MCAM-64 moduł kamery dualnej
AutoDome, 5 - 50 mm, stałopozycyjny,
NTSC
5 – 50 mm, kamera dualna NTSC, CCD 1/3",
540 linii TV

VG4-MCAM-64

VG4-MTRN-E1 Moduł komunikacyjny
AutoDome® TCP/IP
Moduł komunikacyjny H.264 TCP/IP (Ethernet) do kamer AutoDome serii 100, 200,
300 i 500i
VG4-MTRN-0 moduł komunikacyjny
AutoDome do kamery stałopozycyjnej

VG4-MTRN-0

VG4-MCAM-11 moduł kamery kolorowej
AutoDome, 18x, PAL
wysokie parametry, 18x (4,1 – 73,8 mm),
PTZ, kamera kolorowa PAL, F1.4 - F3.0,
CCD, 460 linii TV

VG4-MCAM-11

VG4-MTRN-S Standardowy analogowy
moduł komunikacyjny AutoDome

VG4-MTRN-S
VG4-SFIBER-MM

VG4-MCAM-21 moduł kamery kolorowej
AutoDome, 18x, NTSC
wysokie parametry, 18x (4,1 – 73,8 mm),
PTZ, kamera kolorowa PAL, F1.4 - F3.0,
CCD, 470 linii TV

VG4-MCAM-21

VG4-SFIBER-MM Analogowy zestaw
światłowodowy wielomodowy
Analogowy zestaw światłowodowy wielomodowy nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych

VG4-MHSG-CC

VG4-MCAM-12 moduł kamery dualnej
AutoDome, 18x, PAL
wysokie parametry, 18x (4,1 – 73,8 mm),
PTZ, kamera dualna PAL, F1.4 - 3.0, CCD,
460 linii TV

VG4-MCAM-12

VG4-MHSG-CC moduł obudowy AutoDome
do montażu wpuszczanego (sufitowego),
kopułka przezroczysta
Obudowa sufitowa (wpuszczana) z przezroczystą kopułką wytrzymałą z tworzywa poliwęglanowego
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VG4-MHSG-CT moduł obudowy AutoDome
do montażu wpuszczanego (sufitowego),
kopułka przydymiona
Obudowa sufitowa (wpuszczana) z przydymioną kopułką wytrzymałą z tworzywa poliwęglanowego

VG4-MHSG-CT

VG4-SBUB-CCL Wytrzymała kopułka
przezroczysta, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)
Wytrzymała kopułka przezroczysta, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)

VG4-SBUB-CCL

VG4-MHSG-EC moduł obudowy AutoDome
do zastosowań zewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, kopułka
przezroczysta
Obudowa do zastosowań zewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, z przezroczystą
kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-EC

VG4-SBUB-CGL Wytrzymała kopułka w
kolorze złotym, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)
Wytrzymała kopułka w kolorze złotym, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów sufitowych (wpuszczanych)

VG4-SBUB-CGL

VG4-MHSG-ET

VG4-SBUB-CTI Wytrzymała kopułka
przydymiona, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)
Wytrzymała kopułka przydymiona, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)

VG4-SBUB-CTI

VG4-MHSG-ET moduł obudowy AutoDome
do zastosowań zewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, kopułka
przydymiona
Obudowa do zastosowań zewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, z przydymioną
kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-SBUB-PCH

Moduł obudowy ciśnieniowej do
zastosowań zewnętrznych do urządzeń
VG4-MHSG-NC
Ciśnieniowa obudowa do zastosowań zewnętrznych, do systemu kamery modułowej
AutoDome VG4, z przezroczystą kopułką
o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-NC

VG4-SBUB-PCH Wytrzymała kopułka
chromowana, do obudów zawieszanych na
wysięgniku
Wytrzymała kopułka chromowana, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PCH-A

Moduł obudowy ciśnieniowej do
zastosowań zewnętrznych do urządzeń
VG4-MHSG-NT
Ciśnieniowa obudowa do zastosowań zewnętrznych, do systemu kamery modułowej
AutoDome VG4, z przydymioną kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-NT

VG4-SBUB-PCH-A Kopułka chromowana o
wysokiej rozdzielczości, do obudów
zawieszanych na wysięgniku
Kopułka chromowana o wysokiej rozdzielczości, do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5 zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PCL

VG4-MHSG-PC moduł obudowy AutoDome
do zastosowań wewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, kopułka
przezroczysta
Obudowa do zastosowań wewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, z przezroczystą
kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-PC

VG4-SBUB-PCL Wytrzymała kopułka
przezroczysta, do obudów zawieszanych
na wysięgniku
Wytrzymała kopułka przezroczysta, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PCL-A

VG4-MHSG-PT moduł obudowy AutoDome
do zastosowań wewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, kopułka
przydymiona
Obudowa do zastosowań wewnętrznych, do
zawieszania na wysięgniku, z przydymioną
kopułką o wysokiej rozdzielczości

VG4-MHSG-PT

VG4-SBUB-PCL-A Kopułka przezroczysta o
wysokiej rozdzielczości, do obudów
zawieszanych na wysięgniku
Kopułka przezroczysta o wysokiej rozdzielczości, do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5 zawieszanych na wysięgniku
VG4-SBUB-PGL Wytrzymała kopułka w
kolorze złotym, do obudów zawieszanych
na wysięgniku
Wytrzymała kopułka w kolorze złotym, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PGL

VG4-SBUB-CCH Wytrzymała kopułka
chromowana, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)
Wytrzymała kopułka chromowana, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów sufitowych
(wpuszczanych)

VG4-SBUB-CCH

VG4-SBUB-PGL-A Kopułka w kolorze
złotym, o wysokiej rozdzielczości, do
obudów zawieszanych na wysięgniku
Kopułka w kolorze złotym o wysokiej rozdzielczości, do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5 zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PGL-A
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VG4-SBUB-PTI Wytrzymała kopułka
przydymiona, do obudów zawieszanych na
wysięgniku
Wytrzymała kopułka przydymiona, z tworzywa poliwęglanowego, do obudów zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PTI

VG4-SBUB-PTI-A Kopułka przydymiona o
wysokiej rozdzielczości, do obudów
zawieszanych na wysięgniku
Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości, do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5 zawieszanych na wysięgniku

VG4-SBUB-PTI-A

Sprzęt
ALTV244UL Zasilacz 120 VAC
120 VAC, 60 Hz, wyjście 84 VA, montaż
ścienny

ALTV244UL

LTC 9230/01 Adapter do montażu na
płaskim dachu
Do montażu urządzenia w pozycji pionowej
na płaskiej powierzchni za pomocą uchwytu
do mocowania na dachu lub parapecie LTC
9230/00

LTC 9230/01

VG4-A-9230 Uchwyt do mocowania na
dachu
Uchwyt do mocowania na dachu, kolor biały,
do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-9230

LTC 9316/00P Maszt standardowy
Stalowy maszt montażowy do dużych obciążeń, o przekroju kwadratowym i długości
4,9 m, udźwig 91 kg

LTC 9316/00P

LTC 9349MK Zestaw do montażu
sufitowego
Zestaw do montażu sufitowego

LTC 9349MK

VG4-A-9541 Adapter do montażu na
maszcie
Adapter do mocowania na maszcie do wysięgnika AutoDome serii VG4 lub VG5, przystosowany do masztów o średnicy
100‑380 mm, kolor biały

VG4-A-9541

VG4-A-9542 Adapter do montażu
narożnego
Adapter do mocowania na dachu do wysięgnika AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-9542

VG4-A-9543 Uchwyt do mocowania na
rurze
Uchwyt do mocowania na rurze, kolor biały,
do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-9543

VG4-A-9543N Mocowanie na rurze (do
obudów ciśnieniowych kopułkowych)
Mocowanie na rurze, kolor biały, do modułu
obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-9543N

VG4-A-PA0 Uchwyt do mocowania na
wysięgniku
Uchwyt do mocowania na wysięgniku do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5, bez transformatora, kolor biały

VG4-A-PA0

VG4-A-PA0N Mocowanie na wysięgniku
(do obudów ciśnieniowych kopułkowych)
Mocowanie na wysięgniku, bez transformatora, kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-PA0N

VG4-A-PA0F Uchwyt do mocowania na
wysięgniku z modułem światłowodowym
Uchwyt do mocowania na wysięgniku do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5, bez transformatora, z wbudowanym analogowym modułem światłowodowym (wielomodowym)
nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych, kolor biały

VG4-A-PA0F

VG4-A-PA0FN Mocowanie na wysięgniku z
modułem światłowodowym (do obudów
ciśnieniowych kopułkowych)
Mocowanie na wysięgniku, bez transformatora, z wbudowanym analogowym modułem
światłowodowym (wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych,
kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej
do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-PA0FN

VG4-A-PA1 Uchwyt do mocowania na
wysięgniku, z transformatorem 120 VAC
Uchwyt do mocowania na wysięgniku do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5, z transformatorem 120 VAC, kolor biały

VG4-A-PA1

VG4-A-PA1N Mocowanie na wysięgniku
(do obudów ciśnieniowych kopułkowych),
z transformatorem 120 VAC
Mocowanie na wysięgniku, z transformatorem 120 VAC, kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-PA1N

VG4-A-PA1F Uchwyt do mocowania na
wysięgniku z modułem światłowodowym i
transformatorem 120 VAC
Uchwyt do mocowania na wysięgniku do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5, z wbudowanym analogowym modułem światłowodowym (wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych i transformatorem 120 V, kolor biały

VG4-A-PA1F

VG4-A-PA1FN Mocowanie na wysięgniku z
modułem światłowodowym (do obudów
ciśnieniowych kopułkowych) i
transformatorem 120 VAC
Mocowanie na wysięgniku z wbudowanym
analogowym modułem światłowodowym
(wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych i transformatorem
120 VAC, kolor biały, do modułu obudowy
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-PA1FN
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VG4-A-PA2 Uchwyt do mocowania na
wysięgniku, z transformatorem 230 VAC
Uchwyt do mocowania na wysięgniku do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5, z transformatorem 230 VAC, kolor biały

VG4-A-PA2

VG4-A-PA2N Mocowanie na wysięgniku
(do obudów ciśnieniowych kopułkowych),
z transformatorem 230 VAC
Mocowanie na wysięgniku, z transformatorem 230 VAC, kolor biały, do modułu obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-PA2N

VG4-A-PA2F Uchwyt do mocowania na
wysięgniku z modułem światłowodowym i
transformatorem 230 VAC
Uchwyt do mocowania na wysięgniku do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5, z wbudowanym analogowym modułem światłowodowym (wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych i transformatorem 230 VAC, kolor biały

VG4-A-PA2F

VG4-A-PA2FN Mocowanie na wysięgniku z
modułem światłowodowym (do obudów
ciśnieniowych kopułkowych) i
transformatorem 230 VAC
Mocowanie na wysięgniku z wbudowanym
analogowym modułem światłowodowym
(wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych i transformatorem
230 VAC, kolor biały, do modułu obudowy
ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych

VG4-A-PA2FN

VG4-A-PSU0F Zasilacz 24 VAC z modułem
światłowodowym
24 VAC, stopień ochrony NEMA, z wbudowanym analogowym modułem światłowodowym
(wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych, kolor biały, do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-PSU0F

VG4-A-PSU1 Zasilacz 120 VAC
120 VAC, 100 W, klasa ochrony NEMA, kolor
biały, do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5

VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU1F Zasilacz 120 VAC z
modułem światłowodowym
120 VAC, 100 W, stopień ochrony NEMA, z
wbudowanym analogowym modułem światłowodowym (wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych, kolor biały,
do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-PSU1F

VG4-A-PSU2 Zasilacz 230 VAC
230 VAC, 100 W, klasa ochrony NEMA, kolor
biały, do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5

VG4-A-PSU2

VG4-A-PSU2F Zasilacz 230 VAC z
modułem światłowodowym
230 VAC, 100 W, stopień ochrony NEMA, z
wbudowanym analogowym modułem światłowodowym (wielomodowym) nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych, kolor biały,
do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-PSU2F

VG4-A-ARMPLATE Płyta montażowa
Płyta montażowa do VG4-SARM, pasująca do
obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-A-ARMPLATE

VG4-SARM Wysięgnik z okablowaniem
Pasujący do obudów AutoDome serii VG4 lub
VG5

VG4-SARM

VG4-SBIM Moduł interfejsu do obudowy
sufitowej (wpuszczanej)

VG4-SBIM

VG4-SBOX-24VAC Moduł zasilacza
Moduł bez pokrywy i transformatora do obudów AutoDome serii VG4 lub VG5

VG4-SBOX-24VAC

VG4-SBOX-120VAC Moduł zasilacza
Moduł bez pokrywy, z transformatorem
120 VAC, do obudów AutoDome serii VG4
lub VG5

VG4-SBOX-120VAC

VG4-SBOX-230VAC Moduł zasilacza
Moduł bez pokrywy, z transformatorem
230 VAC, do obudów AutoDome serii VG4
lub VG5

VG4-SBOX-230VAC

VG4-SBOX-COVER Pokrywa modułu
zasilacza
Pokrywa do modułów VG4-SBOX-24VAC,
VG4-SBOX-120VAC, VG4-SBOX-230VAC
oraz puszek przyłączeniowych VEI-30 i
NEI-30

VG4-SBOX-COVER

VG4-SHTR-XT moduł grzejnika
dodatkowy moduł grzejnika rozszerzający zakres temperatur pracy do -60°C, tylko dla
urządzeń EnviroDome®

VG4-SHTR-XT

VG4-A-TSKIRT Osłona modułu zasilacza
serii VG4
Osłona do następujących modułów zasilacza
serii VG4 i VG5:
VG4-A-PSU0F, VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU1F,
VG4-A-PSU2, VG4-A-PSU2F,
VG4-SBOX-24VAC, VG4-SBOX-120VAC i
VG4-SBOX-230VAC

VG4-A-TSKIRT

Programy
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VP-CFGSFT Oprogramowanie
Configuration Tool for Imaging Devices
Oprogramowanie do konfiguracji kamery do
użytku z kamerami obsługującymi technologie Bilinx i IP

Represented by

VP-CFGSFT

