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1 Veiligheid

1.1 Veiligheidsmaatregelen

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

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

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

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

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

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

6. Onweer - Als extra beveiliging tegen onweer of als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt, moet het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald en moeten alle overige 

GEVAAR! 
Hoog risico: dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke spanning" in het 
product.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en ernstig of 
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING! 
Middelhoog risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan ze licht of middelzwaar letsel tot gevolg 
hebben.

LET OP! 
Laag risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan materiële schade ontstaan of bestaat het risico 
dat het apparaat zelf wordt beschadigd.
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kabels worden losgekoppeld. Zo voorkomt u bliksemschade en schade door 
stroomstoten.

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

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

9. Bescherming van netsnoer en stekker - Zorg ervoor dat bij de stopcontacten en het punt 
waar de kabel het apparaat verlaat niet op de stekker en het netsnoer kan worden 
gelopen en dat deze niet bekneld kan raken door voorwerpen die erop of ertegen worden 
geplaatst. Bij apparaten die bedoeld zijn voor 230 VAC, 50 Hz, moet het netsnoer voldoen 
aan de nieuwste richtlijnen van IEC 60227. Bij apparaten die bedoeld zijn voor 120 VAC, 
60 Hz, moet het netsnoer voldoen aan de nieuwste richtlijnen van UL 62 en CSA 22,2 
Nr.49.

10. Spanning uitschakelen - De apparaten worden van spanning voorzien zodra het netsnoer 
op de voedingsbron is aangesloten. Het netsnoer is de “hoofdschakelaar” om de 
spanning van alle apparatuur uit te schakelen.

11. Voeding - Sluit het apparaat alleen aan op een lichtnet met het voltage vermeld op het 
etiket op het apparaat. Voordat u de kabel aansluit op het apparaat, dient u deze kabel 
los te koppelen van de voeding.
– Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor apparaten met batterijen.
– Maak bij apparaten met externe voeding alleen gebruik van de aanbevolen of 

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

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

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

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

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

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

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

opvolgt.
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14. Onderdelen vervangen - Als vervangende onderdelen vereist zijn, dient de 
onderhoudstechnicus gebruik te maken van door de fabrikant aanbevolen onderdelen, of 
onderdelen die dezelfde eigenschappen hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Niet-
erkende onderdelen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

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

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

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

1.3 Belangrijke opmerkingen

Alpolige voedingsschakelaar - Breng een alpolige voedingsschakelaar aan met een 
contactscheiding van ten minste 3 mm in elke pool, in de elektrische installatie van het 
gebouw, zodat het apparaat kan worden uitgeschakeld door de spanning ervan uit te 
schakelen. Wanneer de behuizing moet worden geopend voor onderhoud en/of andere 
werkzaamheden, dient u deze alpolige schakelaar als hoofdschakelaar te gebruiken voor het 
verbreken van de spanning naar het apparaat.
Camerasignaal - Bescherm de kabel met een primaire beveiliging als de afstand van het 
camerasignaal groter is dan 46 meter, overeenkomstig NEC800 (CEC Sectie 60).
Coaxaarding:
– Aard het kabelsysteem als er op het apparaat een extern kabelsysteem wordt 

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

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

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

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

Deze verklaring heeft betrekking op de volgende EU-
richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijnen 72/9/EC
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC

Accessoires - Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of statief of onstabiele 
beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig letsel 
veroorzaken. Gebruik alleen wagentjes, staanders, beugels, houders of tafels die worden 
aanbevolen door de fabrikant. Als u een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door omkantelen te voorkomen. Door abrupt te 
stoppen, te hard te duwen of het over een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie 
wagentje/apparaat kantelen. Monteer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
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V.S. Uitsluitend voor modellen in de V.S. - Sectie 810 van de National Electrical Code, ANSI/
NFPA No.70, bevat informatie over het correct aarden van het montagestatief en het 
montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan een ontlader, de diameter van de 
aardgeleiders, de plaats van de ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor 
de aardelektrode.

Elektronische bewaking - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in openbare 
ruimtes. Amerikaanse Volgens Amerikaans federaal recht is clandestiene opname van 
mondelinge communicatie streng verboden.
Milieuverklaring - Bosch is zeer milieubewust. Bij het ontwerpen van dit apparaat is zo veel 
mogelijk rekening gehouden met het milieu.
Apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit - Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor 
CMOS/MOS-FET om elektrostatische ontlading te vermijden.
OPMERKING: draag geaarde polsriemen en volg de juiste ESD-veiligheidsvoorschriften 
wanneer u in aanraking komt met de printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
Zekeringswaarde - Ter beveiliging van het apparaat moet de stroomkringbeveiliging zijn 
uitgevoerd met een zekeringswaarde van maximaal 16 A. Dit moet voldoen aan NEC 800 (CEC 
Section 60).
Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron voordat u het apparaat verplaatst. 
Verplaats het apparaat voorzichtig. Hard duwen of schokken kan leiden tot schade aan het 
apparaat en de vaste schijven.
Externe signalen - De apparatuur voor externe signalen, met name voor wat betreft de 
afstand tot elektriciteitskabels en bliksemafleiders, en de bescherming tegen transiënten, 
moeten voldoen aan NEC725 en NEC800 (CEC Rule 16-224 en CEC Section 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Breng een gemakkelijk toegankelijke 
verbrekingsinrichting extern voor de apparatuur aan.
Insteekbare apparatuur - Breng de stekkerbus in de buurt van de apparatuur aan, zodat deze 
goed toegankelijk is.
Voeding herstellen - Wanneer het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld doordat de 
opgegeven bedrijfstemperaturen zijn overschreden, dient u het netsnoer los te koppelen, 
vervolgens ten minste 30 seconden te wachten, en dan het netsnoer opnieuw aan te sluiten.
Elektriciteitskabels - Plaats het apparaat niet in de buurt van bovengrondse 
elektriciteitskabels, stroomcircuits, elektrische verlichting of op plaatsen waar het apparaat 
hiermee in aanraking kan komen.
SELV - Alle ingangs- en uitgangspoorten zijn SELV-circuits (extra lage veiligheidsspanning). 
SELV-circuits mogen uitsluitend worden aangesloten op andere SELV-circuits.
Omdat de ISDN-circuits werken met de spanning van een telefoonnetwerk, moet aansluiting 
van het SELV-circuit op TNV-circuits (Telephone Network Voltage-circuits) worden vermeden .
Systeemaarding/veiligheidsaarding
Systeemaarding (video) wordt aangeduid met het symbool .

Veiligheidsaarding (voeding) wordt aangeduid met het symbool .

Afvalverwerking - Uw Bosch-product is ontworpen en gefabriceerd met materialen van hoge 
kwaliteit en componenten die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit pictogram 
geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur die het einde van de levensduur heeft 
bereikt, apart dient te worden ingezameld en gescheiden van het huishoudelijk afval moet 
worden afgevoerd. Er bestaan meestal gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte 
elektrotechnische en elektronische apparatuur. Lever deze apparatuur in bij een geschikt 
verzamelpunt voor recycling, overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG.
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De systeemaarding wordt alleen gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen of 
installatievoorschriften in bepaalde landen. Bosch raadt u aan de systeemaarding en de 
veiligheidsaarding niet onderling te verbinden, tenzij dit expliciet vereist wordt. Als de 
systeemaarding en de veiligheidsaarding verbonden zijn en aardingslussen interferentie met 
het videosignaal veroorzaken, dient u echter een scheidingstransformator te gebruiken (deze 
is apart bij Bosch verkrijgbaar).

Aarding van het apparaat - Als u het apparaat in een mogelijk vochtige omgeving wilt 
monteren, dient u ervoor te zorgen dat het systeem is geaard via de aardaansluiting van de 
voedingsconnector (zie Paragraaf 5.1 Vereisten voor voedingskabel, Pagina 17).
Videoverlies- Videoverlies is inherent aan digitale video-opnamen. Derhalve kan Bosch 
Security Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het 
ontbreken van video-informatie. Bosch Security Systems raadt de toepassing van meerdere, 
redundante opnamesystemen en een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge 
en digitale informatie aan, om zo het risico van het verlies van digitale informatie tot een 
minimum te beperken.

1.4 Conform FCC en ICES
FCC-informatie
(Alleen voor modellen voor VS en Canada)
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal 
apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een 
huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan tevens schadelijke interferentie van 
radiocommunicatie veroorzaken als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig 
de instructies. Garantie dat in een bepaalde situatie geen interferentie zal plaatsvinden, wordt 
echter niet gegeven. Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- en televisieontvangst 
veroorzaakt, hetgeen is vast te stellen door het apparaat uit en in te schakelen, kan de 
gebruiker een of meer van de volgende maatregelen nemen om dit probleem op te lossen:
– draai of verplaats de ontvangstantenne;
– vergroot de afstand van het apparaat tot de ontvanger;
– sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de 

ontvanger is aangesloten;
– raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of tv-technicus.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het 
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik van het apparaat door de 
gebruiker komen te vervallen. Indien nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer 
of een ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende boekje van de Federal 
Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" 
(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit boekje is verkrijgbaar bij de U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

LET OP! 
Het verbinden van de systeemaarding en de veiligheidsaarding kan leiden tot aardingslussen, 
die het CCTV-systeem kunnen verstoren.
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1.5 UL-certificering
Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaleringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest op 
de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals beschreven in UL’s norm(en) voor de 
veiligheid van CCTV-apparatuur, UL 2044 (Safety for Closed Circuit Television Equipment). De 
UL-certificering heeft geen betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.

Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaleringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest op 
de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals door UL beschreven in Standard(s) for 
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. De UL-certificering heeft geen 
betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.

1.6 Certificeringen voor explosieveiligheid
Camera voor gebruik op gevaarlijke locaties
Bosch Security Systems B.V.
NEN-65 Cameramodellen
12-24 VDC, 12-24 VAC, klasse 2, 20 watt (1,5A maximaal)

Regelnummer 3RR9
Klasse I, groep C en D; Klasse II, groep E, F en G; Klasse III
Klasse I, Zone 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
AEx tD 21 T85°C
DIP DIP A21 Ta85°C X
Type 4X, IP67

DEMKO 10 ATEX 0948139X
CE 0344 II 2 GD
Ex d IIB T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP67
-50°C < Ta < 60°C
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1.7 Informatie over verbindingsstukken

Neem voor meer informatie over de vuurvaste verbindingsstukken contact op met Bosch 
Security Systems.

1.8 Opmerkingen van Bosch
Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems en is auteursrechtelijk 
beschermd. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk 
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

OPMERKING:
Deze handleiding is met grote zorg samengesteld en de informatie hierin is grondig 
geverifieerd. De tekst was op het moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de 
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van de gebruikershandleiding 
echter zonder kennisgeving veranderen. Bosch Security Systems aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken, onvolledigheden 
of afwijkingen tussen de gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van Bosch 
Security Systems of onze website bezoeken: www.boschsecurity.nl

Verbindingsstuk met schroefdraad 
(alle modellen)

Benaming Steek 
(mm)

Schroefdrad
en volledig 
ingegrepen

Diepte van 
ingrijping (mm)

Achterkap van aansluiteenheid aan 
aansluitplaat aansluiteenheid

M 103 2 7 14,5

Behuizing aan aansluitplaat van 
aansluiteenheid

M 103 2 7 18,5

Afdichtelement voedingsopening aan 
aansluitplaat van aansluiteenheid (vier 
openingen)

3-4/14 inch 
NPT-draad

n.v.t. 5 n.v.t.

Behuizing en frontpaneel/voorzijde M 103 2 8 18,5

WAARSCHUWING! 
Om de kans op ontstekingsgevaar in gevaarlijke atmosferen te voorkomen, moeten 
elektriciteitspijpen met een afdichtende fitting zijn aangesloten op de wand van de behuizing.

WAARSCHUWING! 
NIET OPENEN IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE ATMOSFEER.
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1.9 Garantie/beperking van aansprakelijkheid
Op de EX65 wordt 3 jaar garantie verleend.

Bosch Security Systems garandeert dat haar producten ten tijde van verzending door Bosch 
Security Systems vrij zijn van materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik en 
onderhoud gedurende de garantieperioden vermeld in het desbetreffende prijsoverzicht of 
andere publicaties.

Om te garanderen dat wordt voldaan aan de bedrijfslimieten, dient de Koper het betreffende 
specificatieblad te raadplegen.

De garantie komt te vervallen (i) indien het Product niet wordt gebruikt conform de installatie-
, milieu-, mechanische of elektrische voorschriften, of indien de limieten voor thermische 
belasting worden overschreden, of (ii) voor zover een defect het gevolg is van verkeerd 
gebruik, misbruik, vandalisme, verwaarlozing, onjuiste installatie of toepassing, aanpassing, 
ongeval of nalatigheid bij gebruik, opslag, transport of hantering of indien de oorspronkelijke 
identificatiemarkeringen van het Product zijn verwijderd, beschadigd of aangepast, bij 
defecten door bliksem, elektriciteit, water, brand, omgevings- en andere gevaren, of door 
natuurrampen of andere invloeden buiten de normale bedrijfsrichtlijnen.

De voorgenoemde garantie wordt uitsluitend verstrekt indien de Koper (i) direct een 
schriftelijke claim indient en (ii) Bosch Security Systems tijdig in de gelegenheid stelt om het 
Product waarvan wordt geclaimd dat het defect is, te inspecteren en te testen. Een dergelijke 
inspectie kan plaatsvinden op locatie bij de Koper en/of Bosch Security Systems kan 
verzoeken om retourzending van het Product op kosten van de Koper. Bosch Security Systems 
is echter niet verantwoordelijk voor de kosten voor het verpakken en inspecteren, of voor het 
arbeidsloon waarmee de retourzending van het Product gepaard gaat. Bij retournering van 
een Product moet de door Bosch verleende goedkeuring voor retourzending worden 
meegestuurd, anders wordt het Product niet geaccepteerd.

De aansprakelijkheid van Bosch Security Systems in dit kader en daarbuiten is uitsluitend 
beperkt tot vervanging (nieuw of gereviseerd Product), reparatie of restitutie van de 
aankoopprijs, ter beoordeling door Bosch Security Systems, ten aanzien van elk Product dat 
door de Koper wordt geretourneerd tijdens de geldige garantieperiode, of tot diensten 
waarvan de Koper tijdig in gebreke blijven heeft gemeld, en die volgens Bosch Security 
Systems in aanmerking komen voor compensatie in het kader van deze garantie.

De garantie van Bosch Security Systems wordt niet uitgebreid, beperkt of beïnvloed, en er 
ontstaat geen verplichting of aansprakelijkheid door het door Bosch Security Systems 
verleende technisch advies, faciliteiten of diensten die verband houden met de bestelling 
door de Koper van de producten die onder deze overeenkomst vallen.

Zie voor meer informatie over de garantie van dit product het gedeelte Reparaties onder 
garantie op de webpagina van Bosch Customer Care (www.boschsecurity.us/en-us/Service/
CustomerCare).
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2 Omschrijving
De EX65 Explosieveilige camera is een hoogwaardige, intelligente bewakingscamera voor 
omgevingen met explosiegevaar. Dankzij Dinion 2X beeldbewerking levert de camera een 
ongeëvenaarde beeldkwaliteit onder de slechtste lichtomstandigheden. De constructie van 
elektro-gepolijst roestvrij 316L-staal zorgt voor optimale bescherming tegen 
omgevingsinvloeden. De EX65 is een enkele voorgemonteerde unit met een geïntegreerde 
aansluiteenheid en is ontworpen voor een gemakkelijke installatie. Door een van de vier 
(4) 3/4-inch buisinvoeren (inclusief M20-adapter bij PAL-versies) worden de aansluitingen 
bevestigd op een aansluitklem; er is tevens ruimte voor extra bedrading. Ook de optionele 
glasvezelmodule is toegankelijk via de aansluiteenheid. Deze module biedt veelzijdigheid voor 
langere kabeltrajecten, waarbij elektromagnetische interferentie een rol speelt.

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

2.2 Onderdelenlijst

2.2.1 Bij het product geleverde onderdelen

2.2.2 Door de gebruiker te leveren onderdelen

Aantal Onderdeel

1 EX65 Explosieveilige camera

1 Zonnekap

4 M4 bouten met sluitringen voor zonnekap

1 1,5 mm zeskantsleutel

1 Multifunctioneel gereedschap

1 Instructiehandleiding

Aantal Onderdeel

3 M6 x 1,0 x 16 mm bouten met sluitringen

1 Fles Jet-Lube® NCS-30 vet (indien nodig)

1 Tube Molykote® BG 20 vet (indien nodig)

1 Tube LA-CO Slic-Tite® pasta met PTFE (indien nodig)
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3 Planning
Zie de onderstaande informatie alvorens het apparaat te installeren. Dit gedeelte bevat 
informatie over de afmetingen en richtlijnen voor het plannen van de installatie.

3.1 Maattekeningen

Afbeelding 3.1 Vooraanzicht

Afbeelding 3.2 Zijaanzicht
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Afbeelding 3.3 Onderaanzicht

3.2 Eerste voorbereidingen
– Stel de bedrijfsspanning op de plaats van installatie vast. De printplaat wordt 

automatisch geconfigureerd voor 12 VDC of 24 VAC bediening. Het apparaat kan zonder 
schade een ingangsspanningsbereik ontvangen van 10,5 VDC tot 40 VDC of 12 VAC tot 28 
VAC, maar er wordt aanbevolen binnen het spanningsbereik te blijven zoals aangegeven 
in Paragraaf 1.6 Certificeringen voor explosieveiligheid.

– Alle apparaten zijn vóór transport getest. Er wordt aanbevolen de werking van het 
apparaat vóór de installatie te controleren.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

LET OP! 
Er wordt aanbevolen dat de installateur een ESD-riem draagt of dat statische elektriciteit naar 
de grond wordt ontladen alvorens elektronische componenten worden gehanteerd.
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4 Installatie
Dit hoofdstuk behandelt de installatierichtlijnen voor de EX65. Het is van belang dat deze 
stappen in acht worden genomen.

Stel op basis van de vereisten voor explosieveiligheid van de plaats van de installatie de 
geschikte installatiemethode vast en volg alle plaatselijke richtlijnen en wetten. Houd tijdens 
de installatie rekening met het volgende:
– Het wordt aanbevolen het camera-objectief vóór de installatie in te stellen, omdat bij het 

instellen van het objectief het apparaat moet worden geopend (zie 
Paragraaf 6 Configuratie, Pagina 20).

– De einddoppen aan de voorzijde en de achterzijde van het apparaat moeten worden 
verwijderd voor toegang tot de interne elektronica of instellen van het objectief. De 
schroefbouten op de doppen zijn vastgedraaid in de fabriek. Het is eenvoudiger de 
einddop aan de voorzijde te verwijderen wanneer de zonnekap is verwijderd.

– Controleer bij het vastdraaien van de einddoppen of de schroefdraden schoon zijn en zijn 
ingevet met Jet-Lube® NCS-30 of een vergelijkbaar product.

– Controleer vóór het vastdraaien van de einddoppen of de O-ringen schoon zijn en zijn 
ingevet met Molykote® BG 20 (van Dow Corning) of een vergelijkbaar product.

– Zorg dat alle 3/4-inch NPT-pluggen stevig zijn vastgedraaid in de 3/4-inch NPT-
kabeldoorvoeropeningen en zijn afgedicht met LA-CO Slic-Tite® pasta met PTFE 
(aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant op het etiket).

– Zorg dat het apparaat correct is bekabeld en afgedicht met een kabeldoorvoerafdichting 
of een wartel en een kabel geschikt voor de bedoelde omgeving. Gebruik LA-CO Slic-Tite® 
pasta met PTFE-schroefdraadafdichtmateriaal op alle schroefdraden van de 
kabeldoorvoer of wartel.

– Volg bij het aanbrengen van vet en pasta nauwgezet de instructies van de fabrikant van 
het desbetreffende product.

– Als gebruik wordt gemaakt van kabelwartels, dan moeten deze zijn gecertificeerd voor 
ATEX en IECEx-gecertificeerd voor Ex d IIB Gb en Ex tb IIIB Db IP67 van minimaal 85 °C.

– Alle ongebruikte kabeldoorvoeropeningen moeten beschikken over een 3/4-14 inch NPT-
afdichtplug gecertificeerd voor klasse I, groep C en D; Klasse II, groep E, F en G en klasse 
III; Klasse I, zone 1, AEx d IIB; AEx tD 21; Ex d IIB; DIP A21 voor gevaarlijke locaties 
(geleverd bij het apparaat).

– Ongebruikte kabeldoorvoeropeningen moeten worden afgesloten met de meegeleverde 
kabeldoorvoerplug.

– De maximumtemperatuur aan het oppervlak van het apparaat zal nooit hoger zijn dan 
85°C indien gebruikt binnen omgevingstemperaturen van –50°C tot 60°C.

– Als het apparaat wordt gestart onder -40°C, dan kan een vertraging optreden tussen het 
moment van inschakelen van de camera en de beschikbaarheid van de video-uitgang.

– Het verbindingsstuk tussen de aansluiteenheid en de behuizing is permanent geborgd via 
een schroefdraadvergrendeling. Dit verbindingsstuk mag niet worden verwijderd, omdat 
de vlamweg dan beschadigd kan raken.

– Het apparaat is getest op slagvastheid volgens 2 J. Het apparaat moet worden 
geïnstalleerd op een plaats waar het niet wordt blootgesteld aan slagen of stoten. 

– Gebruik voor omgevingstemperaturen onder –10°C een aansluitdoos die geschikt is voor 
de minimale omgevingstemperatuur.

WAARSCHUWING! 
Schakel de spanning naar het apparaat niet in in een omgeving met explosiegevaar, tenzij de 
behuizing volledig is geïnstalleerd, de doppen op de voorzijde en de achterzijde zijn 
vastgedraaid en alle openingen afdoende zijn afgesloten en afgedicht. Sluit de voeding af 
alvorens onderhoud uit te voeren of het apparaat te demonteren.
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5 Aansluitingen
Alle benodigde aansluitingen zijn toegankelijk door de einddop te verwijderen (handig 
aangebracht aan de achterzijde van de EX65).

5.1 Vereisten voor voedingskabel

Sluit de voeding van een 12 - 24 VAC of 12 - 24 VDC klasse 2 voedingseenheid aan. Gebruik 
een meeraderige kabel van 0,5 tot 1,5 mm² of een massieve kabel van 0,14 tot 1,5 mm² en 
strip 5 mm van de isolatie.

5.1.1 Overzicht van kabelafstanden
Deze tabel bevat de maximale kabelafstanden voor 14, 16 en 18 AWG kabels aangesloten op 
een 24 VAC camera. 

5.2 Vereisten voor coaxkabel

AANWIJZING!
Laat de einddoppen niet vallen, om beschadiging van de dopschroefdraden te voorkomen.

WAARSCHUWING! 
Voordat u de aansluiting tot stand brengt, moet de voedingsbron losgekoppeld zijn van de 
voedingskabel. Zorg dat de spanning van het apparaat overeenkomt met de spanning en type 
van de voedingsbron.

Diameter Meeraderige kabel: 0,5 tot 1,5 mm²
Massieve kabel: 0,14 tot 1,5 mm²

Vorm Rond

Geleiders Versie met 2 geleiders

Omgevingseisen Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis

Watt 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)

Alle modellen 20 289 m 182 m 114 m

Kabeltype RG-59/U voor lengtes < 300 m
RG-11/U voor lengtes < 600 m

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

Vorm Rond

Afscherming > 93% gevlochten koperen afscherming

Centrale geleider Geleider van geslagen koperdraad

DC-weerstand < 15 ohm/1000 m (RG-59/U)
< 6 ohm/1000 m (RG-11/U)

Kabelimpedantie 75 ohm

Kwaliteitsklasse UL

Omgevingseisen Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis

Temperatuur > 80 graden (C)

Bronnen Belden 9259
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5.3 Vereisten voor alarmkabel
Het klemmenblok van de EX65 bevat één aansluiting voor de alarmuitgang.

5.4 Vereisten voor glasvezelkabel
Bij bepaalde EX65 modellen kan video worden verstuurd via een analoge multimode-glasvezel 
in plaats van via een coaxkabel.

5.5 Aansluitingen tot stand brengen
Zie de volgende afbeelding bij het tot stand brengen van aansluitingen:

Afbeelding 5.1 Kabelklemmen van EX65

Maximale draaddiameter Draaddiameter 0,6 tot 0,3 mm voor zowel meeraderig als massief

Mogelijkheid 
relaisschakeling 
alarmuitgang

Maximale spanning 30 VAC of +40 VDC. Max. stroom: 0,5 A 
continu, 10 VA.

Multimode

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

Max. afstand 4 km

Videobandbreedte 5 Hz tot 10 MHz

Golflengte 850 nm

Benodigd onderdeel Bosch LTC 4642 glasvezelontvanger aan het controller-einde van 
het systeem

Connector ST

1 Klemmen voor inkomende voeding en uitgaande alarmkabels
2 Intern cameragebruik. Sluit GEEN kabels aan op deze klemmen
3 Voeding in (12–24 VDC/12–24 VAC)
4 Voeding in (12–24 VDC/12–24 VAC)
5 Alarmuitgang
6 Alarmuitgang
7 BNC-stekker of ST-glasvezelstekker (afhankelijk van model)
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1. Draai de stelschroeven op de einddop aan de achterzijde los met behulp van de 
meegeleverde zeskantsleutel. Maak de einddop aan de achterzijde los met behulp van het 
meegeleverde multifunctionele gereedschap. Draai voor iedere halve slag naar links een 
kwart slag terug naar rechts om beschadiging te voorkomen. (zie Afbeelding 5.2 
hieronder).
Opmerking: laat de einddoppen niet vallen, om beschadiging van de schroefdraden van 
de einddop te voorkomen.

Afbeelding 5.2 Einddop verwijderen met behulp van multifunctioneel gereedschap

2. Schroef de einddop aan de achterzijde handmatig los.
3. Voer voedings-, alarm- (indien gebruikt) en videokabels door een van de vier 3/4-inch 

buisinvoeren.
4. Sluit één draad van de voedingskabel op klem 3 en de andere draad op klem 4 aan.

Opmerking: de voeding in de klemmen is polariteitsgevoelig.

5. Sluit de kabels voor de alarmuitgang aan op klem 5 en 6.
6. Sluit voor standaard videomodellen de videocoaxkabel met een mannelijke BNC-

connector aan op klem 7. 
Opmerking: een UTP-adapter (VDA-455UTP) is leverbaar als optionele accessoire om een 
UTP-videokabel aan te kunnen sluiten op de BNC-connector.

7. Sluit voor glasvezelvideomodellen een glasvezelkabel met afsluitweerstand aan op de 
vrouwelijke ST-connector. 

8. Zorg dat de O-ring en de schroefdraden schoon en ingevet zijn alvorens de einddop aan 
de achterzijde te vervangen. Gebruik het meegeleverde multifunctionele gereedschap om 
de einddop aan de achterzijde vast te zetten. Zorg dat de O-ring correct is geplaatst. Zorg 
na het vastzetten dat er geen speling aanwezig is tussen de dop en de behuizing.

9. Draai de stelschroeven op de einddop aan de achterzijde vast met behulp van de 
meegeleverde zeskantsleutel.

LET OP! 
Aansluitingen op de aansluitklem moeten tot stand worden gebracht op de klemmen aan de 
linkerzijde. Sluit geen kabels aan op de klemmen aan de rechterzijde van het klemmenblok.
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6 Configuratie
Aanpassingen uitvoeren aan camera-objectief
Voor het uitvoeren van aanpassingen moet de einddop aan de voorzijde worden verwijderd. 
De binnenste beugel moet wellicht worden verwijderd om de objectiefregelaars beter 
bereikbaar te maken.
Camera-aanpassingen kunnen op afstand worden uitgevoerd via de Bilinx coax-interface of 
rechtstreeks op de camera door de binnenste beugel te verwijderen. Als de Bilinx 
communicatiekoppeling actief is, zijn de toetsen op de camera uitgeschakeld. Zie 
Paragraaf 8 Bediening, Pagina 24 voor meer informatie.
1. Draai de stelschroef op de einddop aan de voorzijde los met behulp van de meegeleverde 

zeskantsleutel.
Opmerking: laat de einddoppen niet vallen, om beschadiging van de dopschroefdraden 
te voorkomen.

2. Maak de einddop aan de voorzijde los met behulp van het meegeleverde multifunctionele 
gereedschap. Draai voor iedere halve slag naar links een kwart slag terug naar rechts om 
beschadiging te voorkomen.

3. Schroef de einddop aan de voorzijde handmatig los. De zonnekap moet wellicht worden 
verwijderd om de einddop aan de voorzijde gemakkelijker te kunnen verwijderen.

4. Objectief instellen en toegang tot Dinion menuknoppen:
a. Gebruik het meegeleverde multifunctionele gereedschap en draai de drie (3) bouten 

(item 1 hieronder) los waarmee de binnenste montagebeugel is bevestigd.

b. Trek het geheel uit de behuizing.



EX65 Explosieveilige camera  Configuratie | nl 21

Bosch Security Systems, Inc. Instructiehandleiding F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08

Afbeelding 6.1 Camera uit behuizing getrokken

5. Draai de stelschroeven van het objectief los voor focus-/zoominstellingen.
6. Gebruik de stelschroef N <— —> ∞ om de beeldfocus in te stellen.

– Draai de stelschroef naar links om scherp te stellen op (N) (dichtbij) (inzoomen).
– Draai de stelschroef naar rechts om scherp te stellen op (F) (veraf)/oneindig (∞) 

(uitzoomen).
7. Gebruik de stelschroef T <— —> W om de telelens- of groothoekinstellingen aan te passen.

– Draai de stelschroef naar links voor een brandpuntsafstand voor de telelens (vast) 
– Draai de stelschroef naar rechts voor een grotere brandpuntsafstand.

8. Zet de stelschroeven van het objectief vast nadat de focusinstellingen zijn voltooid.
9. Zie Paragraaf 8 Bediening, Pagina 24 voor het maken van aanpassingen met behulp van 

het Dinion 2X hoofdmenu voor een gedetailleerde instelling.
10. Schuif de binnenste montagesteun in de camerabehuizing en zorg dat deze vastklikt aan 

de achterzijde van de behuizing. De steun mag niet draaien en de camera moet volledig 
recht staan.

11. Gebruik een 10-mm sleutel en draai de drie (3) bouten vast om de binnenste 
montagebeugel te bevestigen.

12. Zorg dat de O-ring en de schroefdraden schoon en ingevet zijn alvorens de einddop aan 
de voorzijde te vervangen. Gebruik het meegeleverde multifunctionele gereedschap om 
de einddop aan de achterzijde vast te zetten. Zorg dat de O-ring correct is geplaatst. Zorg 
na het vastzetten dat er geen speling aanwezig is tussen de dop en de behuizing.

13. Draai de stelschroef op de einddop aan de voorzijde vast met behulp van de 
meegeleverde zeskantsleutel.

1 Binnenste montagebeugel
2 Dinion 2X camera
3 Dinion menuknoppen
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7 Montage

7.1 Montage van de EX65
Volg alle plaatselijke richtlijnen met betrekking tot de bekabeling en de installatie van 
explosieveilige behuizingen.

De volgende installatierichtlijnen moeten worden gevolgd:
– Zoek een montagelocatie waarbij het apparaat niet met opzet of per ongeluk kan worden 

beïnvloed.
– Selecteer bevestigingsmiddelen en een montage-oppervlak die het totale gewicht van de 

uitrusting kunnen dragen onder alle verwachte trillings- en temperatuuromstandigheden. 
– Zet alle kabels vast.

De EX65 kan worden gemonteerd op een compatibele Bosch beugel met M6-bouten of een 
speciale voor dit doeleinde gemaakte beugel met M6-bouten of 1/4 inch–20 bouten. Zorg dat 
een zelf gemaakte beugel minimaal driemaal het gewicht van het systeem kan dragen. Zie 
Afbeelding 7.1 hieronder om de openingen van de montagerail overeen te laten stemmen.

Afbeelding 7.1 Onderaanzicht met detail van montagerail

1. Kies een montage-oppervlak en bereid het oppervlak indien nodig voor door drie 
M6 x 1,0 x 20 mm openingen in een lijn voor te boren en te draadtappen (30 mm uit 
elkaar hart op hart conform het gewenste bewakingsdoel, zie Afbeelding 7.1).

2. Leg drie roestvrijstalen M6 x 1,0 x 16 mm bouten met sluitringen klaar en zorg dat het 
montage-oppervlak en de schroefdraden van de bouten schoon en vrij van vuilresten zijn.

3. Breng eventueel enkele druppels middelsterk schroefdraadborgmiddel aan op de bouten 
volgens de instructies van de fabrikant.

4. Bevestig de montagerail (zie Afbeelding 7.1, item 1) op het montage-oppervlak met de 
M6 x 1,0 x 16 mm bouten en de sluitringen met behulp van een 10-mm sleutel of het 
meegeleverde multifunctionele gereedschap. Nog niet volledig vastzetten.

LET OP! 
Zorg dat de gekozen locatie is beschermd tegen vallende voorwerpen, onbedoeld contact met 
bewegende objecten en ongewenst ingrijpen van personeel. Volg alle van toepassing zijnde 
bouwrichtlijnen.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4
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5. Draai de zes M6-bouten aan beide zijden van de montagerail iets los met behulp van een 
10-mm sleutel of het meegeleverde multifunctionele gereedschap en stel de richting van 
de EX65 in, zodat deze is gericht op het gewenste bewakingsobject (zie de onderstaande 
afbeelding).

6. Zet alle bouten vast met 4,1 tot 6,8 Nm.
7. Sluit de kabels aan zoals uitgelegd in Paragraaf 5 Aansluitingen, Pagina 17 en volg alle 

plaatselijke richtlijnen en wetten met betrekking tot explosieveilige apparatuur.
8. Sluit de aardkabel (aangebracht aan de onderzijde van de behuizing) aan op een geschikt 

geaard materiaal (aardgeleiding of een aardingskabel).

7.2 Zonnekap installeren
1. Breng de montage-openingen van de zonnekap in lijn met de getapte openingen in de 

behuizing van de EX65.
2. Breng de meegeleverde M4-bouten via de boutopeningen van de zonnekap aan in de 

behuizing van het apparaat en draai deze handvast.
3. Draai de meegeleverde bouten vast met 2,0 Nm met behulp van een 7-mm sleutel of het 

meegeleverde multifunctionele gereedschap.
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8 Bediening
Normaal gesproken geeft de camera een optimaal beeld zonder dat er verdere instellingen 
nodig zijn. Er zijn echter ook instellingsopties beschikbaar in een menusysteem voor het 
verkrijgen van de beste resultaten onder speciale omstandigheden. Uw wijzigingen worden 
meteen toegepast door de camera, zodat u de oude en nieuwe instellingen eenvoudig kunt 
vergelijken.

8.1 Menu's

8.1.1 Menu's op het hoogste niveau
Er zijn twee menu's op het hoogste niveau: het hoofdmenu en het installatiemenu. Deze 
beide menu's bevatten functies die rechtstreeks kunnen worden geselecteerd of via 
submenu's voor meer gedetailleerde instellingen. In het hoofdmenu kunt u de 
beeldverbeteringsfuncties selecteren en instellen. In het installatiemenu kunt u de installatie-
instellingen wijzigen. Volg de onderstaande stappen voor toegang tot de menu's.
1. Open het zijpaneel aan de zijkant van de camera. 

2. Ontgrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.

3. Vind de vijf navigatietoetsen achter het zijpaneel.

Afbeelding 8.1 Toetsenpaneel geavanceerde camera-instellingen

Toets Omschrijving
1 Toets omhoog
2 Toets naar rechts
3 Toets omlaag
4 Toets naar links
5 Menu-/selectietoets (in het midden)

Bosch

Bosch
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4. Toegang tot het betreffende menu:
– Houd de middelste toets maximaal 1 seconde ingedrukt voor toegang tot het 

hoofdmenu. Het hoofdmenu wordt weergegeven op de monitor. Als u niet tevreden 
bent met uw instellingen, kunt u de standaardinstellingen voor de desbetreffende 
bedieningsstand altijd herstellen.

– Houd de middelste toets meer dan 2 seconden ingedrukt voor toegang tot het 
installatiemenu.

8.1.2 Toetsen voor menunavigatie
Er worden vijf toetsen gebruikt voor het navigeren in het menusysteem.
– Gebruik de pijltoetsen om door een menu te bladeren.
– Gebruik de pijltoetsen links/rechts om opties te kiezen of parameters in te stellen.
– Als u in een menu tweemaal snel op de menu-/selectietoets drukt, wordt voor het 

geselecteerde item de fabrieksinstelling hersteld.
– Als u in één keer alle menu's wilt afsluiten, houdt u de menu/selectietoets ingedrukt 

totdat de menuweergave verdwijnt of selecteert u de optie Exit (Afsluiten).
Sommige menu's sluiten automatisch na ongeveer twee minuten, andere menu's moeten 
handmatig gesloten worden.

8.2 Voorgeprogrammeerde modi
Er zijn zes voorgeprogrammeerde modi met instellingen om de configuratie eenvoudiger te 
maken. U kunt een van de zes voorgeprogrammeerde modi kiezen in het submenu Installeren/
Modus. De modi zijn als volgt gedefinieerd:
1. 24-uurs

Standaardinstallatiemodus om gedurende 24 uur per dag stabiele beelden te verkrijgen. 
Deze instellingen zijn geoptimaliseerd voor direct gebruik.

2. Verkeer
Registratie van voertuigen bij hoge snelheden met een standaardsluitertijd onder 
variabele lichtomstandigheden.

3. Weinig licht
Heeft extra functies zoals AGC en SensUp voor bruikbare beelden onder slechte 
lichtomstandigheden.

4. Smart BLC
De instellingen zijn geoptimaliseerd om details met veel contrast onder extreme licht-
donker-condities te registreren.

5. Weinig ruis
Beeldverbeteringsfuncties worden ingeschakeld om beeldruis te verminderen. Nuttig 
voor voorwaardelijke vernieuwing van harddisk-recorders en IP-opslagsystemen, omdat 
minder ruis betekent dat er minder opslagruimte nodig is.

6. Analoge systemen
Gebruik deze modus als de camera is aangesloten op een volledig analoog systeem 
(bijvoorbeeld matrixswitcher met videorecorder) of op een CRT-monitor. Nuttig voor het 
evalueren/demonstreren van de camera als deze direct is aangesloten op een CRT-
monitor.
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8.3 Camerabesturingscommunicatie (Bilinx)
Deze camera is uitgerust met een transceiver voor coaxiale communicatie (ook wel Bilinx 
genoemd). In combinatie met VP-CFGSFT kan de camera-instelling worden gewijzigd vanaf 
ieder punt op de coaxkabel. Alle menu's zijn extern toegankelijk, zodat de camera volledig op 
afstand kan worden bediend. Het is ook mogelijk om de bedieningstoetsen op de camera op 
afstand uit te schakelen. Om verlies van communicatie met een geïnstalleerde camera te 
vermijden, is het niet mogelijk om op afstand de instelling Communication On/Off 
(Communicatie aan/uit) te selecteren. Deze functie is alleen toegankelijk via de 
cameratoetsen. Bilinx communicatie kan alleen worden uitgeschakeld met de toetsen op de 
camera.

Uitgeschakelde cameratoetsen
Als de Bilinx-communicatiekoppeling actief is, zijn de toetsen op de camera uitgeschakeld. 
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8.4 Structuur van het hoofdmenu

8.4.1 Submenu Modus

Onderdeel Selectie Omschrijving

Modus Submenu Hiermee stelt u bedrijfsmodi 1 t/m 6 in.

ALC Submenu Videoniveauregeling 

Sluiter/AGC Submenu Begrenzing en automatische versterking 
(AGC) 

Dag/nacht Submenu Dag/Nacht voor kleurenmodus en zwart/wit-
modus

Verbeteren / Dynamic 
Engine

Submenu Beeldverbetering en prestaties

Kleur Submenu Witbalans en kleurweergave

VMD Submenu Videobewegingsdetectie

Onderdeel Selectie Omschrijving

Modus 1 t/m 6 Hiermee kiest u een bedrijfsmodus.

Mode ID Alphanumeric 
(Alfanumeriek) 

Modusnaam (max. 11 karakters)

Actieve modus 
kopieren

Beschikbare 
modusnummers

Hiermee kopieert u de huidige modusinstellingen naar 
het geselecteerde modusnummer.

Standaardmodus Submenu Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de 
camera.

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
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8.4.2 Submenu ALC

Onderdeel Selectie Omschrijving

ALC-niveau -15 tot +15 Hiermee selecteert u het bereik waarbinnen ALC actief is. 
Een positieve waarde is geschikt voor donkere 
omstandigheden; een negatieve waarde is geschikt voor 
zeer lichte omstandigheden.
Enige ALC-afstelling kan het beeld van scènes verbeteren 
als Smart/BLC is ingeschakeld.

Piek/
gemiddelde

-15 tot +15 Hiermee stelt u de balans in tussen het piek- en het 
gemiddelde videoniveau. Een negatieve waarde geeft 
voorrang aan de gemiddelde lichtniveaus; een positieve 
waarde geeft voorrang aan maximale lichtniveaus. Video-
irisobjectief: selecteer een gemiddeld niveau voor de 
beste resultaten (piekinstellingen kunnen trillingen 
veroorzaken).

ALC-snelheid Langzaam, 
Gemiddeld, 
Snel

Hiermee stelt u de snelheid in van de regelkring van het 
videoniveau. Voor de meeste scènes dient de 
standaardwaarde te worden aangehouden.

DVR/IP-encoder Aan, Uit Aan - het camerasignaal wordt geoptimaliseerd voor 
aansluiting op een harddisk-recorder of IP-encoder om 
compressiemethoden te compenseren.
Uit - het camerasignaal wordt geoptimaliseerd voor 
aansluiting op een analoog systeem (matrixswitcher of 
monitor).

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
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8.4.3 Submenu Shutter/AGC (Sluiter/AGC)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Sluiter AES, FL, Fixed (Vast) AES (automatische sluiter) - de camera stelt 
automatisch de optimale sluitertijd in.
FL: in deze stand (knippervrij) wordt interferentie 
met lichtbronnen vermeden (alleen gebruiken 
voor objectieven met video-iris of DC-iris).
FIXED - hiermee kunt u zelf een vaste 
sluitersnelheid instellen.

Std. (AES) 
sluiter 
of
Vaste sluiter

1/50 (PAL), 1/60 
(NTSC) 1/100, 1/120, 
1/250, 
1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/5000, 
1/10K 

In de AES-modus probeert de camera de gekozen 
sluitertijd te handhaven zo lang het lichtniveau 
van de omgeving hoog genoeg is.
In de modus Vast wordt de sluitertijd 
geselecteerd.

Werkelijke 
sluiter

Hiermee geeft u de werkelijke sluiterwaarde van 
de camera weer om de belichtingsniveaus te 
kunnen vergelijken en de optimale sluitertijd 
tijdens het instellen te bepalen.

Verst.regeling Aan, Vast On (Aan) - de camera stelt de versterking 
automatisch in op de laagst mogelijke waarde die 
nodig is om een goed beeld te verkrijgen.
Vast - een vaste AGC-waarde instellen.

Maximum AGC
of
Vaste verst.

0 tot 30 dB Hiermee selecteert u de maximumwaarde die het 
versterkingsniveau voor de AGC-stand kan 
bereiken.
Hiermee selecteert u de instelling van het vaste 
versterkingsniveau (0 is geen versterking).

Werkelijke AGC Hiermee geeft u de werkelijke AGC-waarde van de 
camera weer om het versterkingsniveau met de 
belichtingsniveaus en beeldprestaties te kunnen 
vergelijken.

SensUp 
Dynamic

Uit, 2x, 3x, …, 10x Hiermee selecteert u de factor waarmee de 
gevoeligheid van de camera moet toenemen.
Wanneer SensUp actief is, kan er wat ruis of 
kunnen er enige vlekken in het beeld verschijnen. 
Dit is een normaal verschijnsel bij camera's. Het 
kan mogelijk ook enige bewegingsonscherpte bij 
bewegende objecten veroorzaken.

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
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8.4.4 Submenu Day/Night (Dag/Nacht)

Onderdeel Selectie Omschrijving

Dag/nacht Auto, Color 
(Kleur), 
Monochrome 
(Zwart/wit)

Auto - de camera schakelt het IR-sperfilter in en uit, 
afhankelijk van het belichtingsniveau van de scène.
Monochroom - het IR-sperfilter wordt uitgeschakeld voor 
volledige infraroodgevoeligheid. 
Kleur - de camera produceert altijd een kleursignaal 
ongeacht de lichtniveaus. 

Switch level 
(Ander niveau)

-15 tot +15 Hiermee stelt u het videoniveau in op Auto, waarbij de 
camera overschakelt naar zwart/wit-opnamen. 
Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij 
een lager lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-
opnamen. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de 
camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar zwart/
wit-opnamen.

Prioriteit Beweging, 
Kleur

In de AUTO-stand:
Kleur: de camera geeft een kleurenbeeld weer zo lang het 
lichtniveau het toelaat.
Beweging: de camera geeft scherpe beelden zonder 
vervaging van bewegende objecten zolang het lichtniveau 
dat toelaat(de camera schakelt eerder over naar zwart-wit 
dan bij de prioriteit Kleur).

IR-contrast Verbeterd, 
Normaal

Verbeterd - de camera optimaliseert het beeldcontrast in 
toepassingen met hoge infraroodbelichtingsniveaus. 
Selecteer deze modus voor infrarood (730 tot 940 nm) 
lichtbronnen en voor scènes met gras en groen 
gebladerte.
Normaal - de camera optimaliseert het beeldcontrast in 
zwart/wit-toepassingen met zichtbaar licht.

Kleursalvo 
(mono)

Aan, Uit Uit: het kleursalvo in het videosignaal is uitgeschakeld 
wanneer de camera op zwart-wit is ingesteld.
Aan: het kleursalvo blijft actief, ook wanneer de camera op 
zwart-wit is ingesteld (vereist voor sommige harddisk-
recorders en IP-encoders).

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
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8.4.5 Submenu Verbeteren / Dynamic Engine

Onderdeel Selectie Omschrijving

Dynamic Engine Uit, XF-DYN, 
2X-DYN*, 
Smart BLC

Uit: alle automatische scènedetails en verbeteringen 
worden uitgeschakeld (alleen aanbevolen bij testen).
XF-DYN: - extra interne verwerking wordt ingeschakeld 
voor toepassingen met weinig licht (verkeer, etc.).
2X-DYN: - 2X-Dynamic voegt dubbele sensorbelichting toe 
aan XF-DYN. Onder slechte lichtomstandigheden worden 
pixels van iedere belichting gemengd om een 
gedetailleerder beeld te geven (gebruik 2X-DYN als Smart 
BLC niet noodzakelijk is).
Smart BLC: - BLC venster en wegingsfactor worden 
automatisch gedefinieerd. Deze worden door de camera 
dynamisch aangepast aan wisselende 
lichtomstandigheden. Inclusief alle voordelen van 2X-DYN.

AutoBlack Aan, Uit Wanneer Autoblack is ingeschakeld, verbetert 
automatisch de zichtbaarheid van details zelfs wanneer 
het scènecontrast onvolledig is als gevolg van nevel, mist, 
etc.

Zwartniveau -50 tot +50 Hiermee stelt u het zwartniveau in.
Een lage (negatieve) waarde maakt het niveau donkerder. 
Een hoge (positieve) waarde maakt het niveau lichter en 
kan meer details in de donkere zones laten uitkomen.

Scherpte -15 tot +15 Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. 0 komt 
overeen met de standaardwaarde.
Een lage (negatieve) waarde maakt het beeld minder 
scherp. Het scherper maakt van het beeld toont meer 
details. 
Extra scherpte kan details verbeteren van bijvoorbeeld 
kentekenplaten, gezichtsuitdrukkingen en de randen van 
bepaalde oppervlakken.

Dynamische 
ruisonderdrukki
ng

Auto, Uit In de AUTO-stand reduceert de camera automatisch de 
ruis in het beeld.
Dit kan bewegingsonscherpte veroorzaken bij objecten 
die zeer snel recht voor de camera bewegen. Dit kunt u 
corrigeren door het gezichtsveld breder te maken of door 
Uit te selecteren.
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8.4.6 Submenu Color (Kleur)

Peak White 
Invert

Aan, Uit Gebruik Peak White Invert om schittering van het CRT/
LCD-display te reduceren. 
Te gebruiken in kentekenherkenningssystemen om het 
felle licht van koplampen te reduceren. (op locatie testen 
om er zeker van te zijn dat het verbetering biedt voor de 
toepassing en dat het niet afleidend werkt voor het 
bedienend beveiligingspersoneel.)

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Onderdeel Selectie Omschrijving

Witbalans ATW, 
AWBHold, 
Handmatig

ATW - in de ATW-stand (Auto Tracking White balance) 
wordt de witbalans voortdurend automatisch aangepast 
voor een optimale kleurenweergave. 
AWBHold - ATW stoppen en de bijbehorende 
kleurinstellingen opslaan. 
Handmatig - de versterking van rood, groen en blauw kan 
handmatig worden ingesteld.

Snelheid Snel, 
Gemiddeld, 
Langzaam

Hiermee kunt u de snelheid van de regelkring van de 
witbalans aanpassen. 

Red Gain 
(Roodversterkin
g)

-5 t/m +5

-50 tot +50

ATW en AWBhold - hiermee kunt de roodversterking 
aanpassen om het witpunt te optimaliseren.
Handmatig - hiermee kunt u de roodversterking 
aanpassen.

Blue Gain 
(Blauwversterki
ng) 

-5 t/m +5

-50 tot +50

ATW en AWB HOLD - hiermee kunt de blauwversterking 
aanpassen om het witpunt te optimaliseren.
Handmatig - hiermee kunt u de blauwversterking 
aanpassen.

Groenversterk. -50 tot +50 Handmatig - hiermee kunt u de groenversterking 
aanpassen.

Verzadiging -15 tot +5 Hiermee wordt de kleurverzadiging ingesteld. -15 geeft 
een zwart/wit-beeld 

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
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8.4.7 Submenu VMD

Een gebied selecteren voor VMD-blindering 
Om een gebied in te stellen voor VMD-blindering, opent u het menu Area (Gebied) door de 
optie VMD Area (VMD-gebied) in het menu VMD te selecteren. Als u het menu Area (Gebied) 
opent, wordt het huidige gebied weergegeven waarbij de linkerbovenhoek knippert. De 
knipperende hoek van het beeld kunt u verplaatsen met de pijltoetsen omhoog, omlaag, links 
en rechts. Als u op de selectietoets drukt, gaat de knipperende cursor naar de 
tegenoverliggende hoek. U kunt deze nu verplaatsen. Als u nogmaals op de selectietoets 
drukt, is het gebied gedefinieerd en verlaat u het menu Area.
Er is één programmeerbaar VMD-gebied.

Opmerking:
Als VMD is ingeschakeld, kunnen normale lichtfluctuaties of omgevingsfactoren bijdragen aan 
ongewenste alarmen. Daarom wordt aanbevolen dat u de VMD-getriggerde alarmuitgang van 
de camera niet aansluit op een bewaakt alarmsysteem omdat de ongewenste alarmen als 
storend kunnen worden ervaren.

Onderdeel Selectie Omschrijving

VMD Off (Uit), 
Silent (Stil), 
OSD

Off (Uit) - Video Motion Detection (VMD, 
videobewegingsdetectie) is uitgeschakeld.
Silent (Stil) - videobeweging genereert stil alarm.
OSD - videobeweging genereert een alarmmelding op het 
scherm

VMD area (VMD-
gebied)

Submenu Selecteer deze optie om het gebiedsinstellingsmenu te 
openen en het detectiegebied te definiëren.

Bewegingsindic
ator

Hiermee wordt de piek van de gemeten beweging in het 
geselecteerde gebied aangegeven. Druk op de rechter, 
linker of middelste navigatietoets om te resetten.

VMD sensitivity 
(VMD-
gevoeligheid)

Stel het gewenste niveau in voor de 
bewegingsgevoeligheid. Hoe langer de witte balk, hoe 
meer beweging nodig is om het VMD-alarm te activeren. 
Als het bewegingsniveau hier boven komt, wordt het alarm 
geactiveerd.

OSD alarm text 
(Alarmtekst 
OSD)

Alphanumeric 
(Alfanumeriek
)

Tekst voor alarm op on-screen display(maximaal 16 
karakters).

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
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8.5 Structuur van installatiemenu

8.5.1 Submenu Taal

Onderdeel Selectie Omschrijving

Taal Submenu Een weergavetaal (OSD) selecteren

Objectiefwizard Submenu Selecteren om het backfocuspunt van de combinatie 
camera-objectief te optimaliseren.

Synchronisatie Submenu Hiermee worden de synchronisatieparameters ingesteld

Alarm-I/O Submenu De alarmingangs en -uitgangsfunctionaliteit 
programmeren.

Aansluitingen Submenu Parameters van aansluitingen

Testsignaal Submenu Testpatronen en teksten

Camera-ID Submenu Hiermee krijgt u toegang tot het ID-submenu.

Privacymaskerin
g

Submenu Hiermee wordt een maskeringsgebied ingesteld

ALLE Std-inst Submenu Hiermee worden de standaardinstellingen voor alle modi 
hersteld.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Taal Engels
Spaans
Frans
Duits
Portugees
Pools
Italiaans
Nederlands
Russisch

Geeft de menu's op de OSD weer in de gekozen taal.

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.
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8.5.2 Submenu Lens Wizard (Objectiefwizard)

8.5.3 Submenu Synchronisatie

AANWIJZING!
Deze opties worden in de fabriek ingesteld. U hoeft geen verdere aanpassingen uit te voeren.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Type objectief Auto, Manual 
(Handmatig), 
DC-iris, Video

Auto: - automatisch het type objectief selecteren.
Modus Manual (Handmatig), DC-iris en Video: het 
bijbehorende objectief selecteren om de camera de 
juiste objectiefmodus te laten gebruiken.

Detected 
(Gedetecteerd)

Geeft het type weer van het gedetecteerde objectief als 
automatische detectie van het type objectief wordt 
gebruikt.

Set Backfocus now 
(Backfocus nu 
instellen)

 Selecteren om de iris volledig te openen. Volg de 
onderstaande instructies voor het instellen van de 
backfocus voor uw type objectief.
Na het scherpstellen, blijft het object waarop is 
scherpgesteld onder alle lichtomstandigheden scherp 
in beeld.

Set LVL (Niveau 
instellen)

Alleen voor objectieven met video-iris.
Stel de niveauregeling op het objectief in om de 
niveaudetectie-indicator te centreren (zie hieronder).

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Synchronisatie Intern
Line Lock
HV Lock 
Gen Lock

Internal (Intern) - vrije camerabediening. 
Line Lock - de AC-voeding vergrendelen.
HV Lock- vergrendelt het synchronisatiesignaal dat van 
de camera naar de SYNC-aansluiting gaat. 
Gen Lock - vergrendelt de hulpdraaggolf van het 
camerasignaal dat naar de SYNC-aansluiting gaat.

Horizontale fase -25. . 0 . . +25 De horizontale faseverschuiving instellen.

Sub-carr. phase  0, 2. . . 358 De hulpdraaggolffase afstellen.

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.
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8.5.4 Submenu Alarm

8.5.5 Submenu Verbindingen

Onderdeel Selectie Omschrijving

Alarmingang None (Geen), 
high (hoog), 
low (laag)

Selecteer None (Geen) om de alarmingang uit te 
schakelen. Selecteer Active-high (Actief-hoog) of Active-
low (Actief-laag) voor de alarmingangsaansluiting.

Alarm-actie None (Geen),
Modus 1 t/
m 6,
Zwart-wit

Selecteren van de bedieningsmodus van de camera als de 
alarmingang actief is.

Alarmuitgang VMD,
Extern 
apparaat,
Nachtmodus 
actief, 
Filter in-/
uitschakelen

VMD: - uitgangsrelais sluit bij VMD-alarmen.
Extern apparaat: - het uitgangsrelais is beschikbaar voor 
externe communicatie-apparaten.
Nachtmodus actief: - uitgangsrelais sluit als de camera in 
zwart/wit-modus is.
Filter in-/uitschakelen: - uitgangsrelais sluit net voordat 
het infraroodfilter gaat bewegen en opent als het 
videoniveau is gestabiliseerd (2 tot 3 seconden)

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Sync-ingang High-Z, 
75 ohm

Kies 75 ohm als het externe synchronisatiesignaal niet 
elders is afgesloten.

Notch-filter On, Off 
(Communicati
e Aan, Uit)

Hiermee wordt het notch-filter in- en uitgeschakeld. 
Het notch-filter kan een Moiré-patroon of kleurruis 
verwijderen dat wordt veroorzaakt door verticale 
lijnen met te weinig tussenruimte of objecten (bijv. 
verticale tralies voor ramen).

Bilinx-comm On, Off 
(Communicati
e Aan, Uit)

Als u Uit kiest, wordt de Bilinx-communicatie 
uitgeschakeld.

Cameraknoppen Inschakelen, 
uitschakelen

De werking van de cameratoetsen in- of uitschakelen.

Kabelcompensatie Off (uit), 
Default 
(standaard), 
RG59, RG6, 
Coax12

Kabelcompensatie wordt gebruikt om te voorkomen 
dat er versterkers nodig zijn voor lange 
coaxverbindingen tot 1000 m. Voor het beste 
resultaat kiest u het type coaxkabel dat wordt 
gebruikt. Als het type niet bekend is, kunt u default 
kiezen.
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8.5.6 Submenu Testsignaal

8.5.7 Submenu Camera-ID

Compensatieniveau 0,1,2. . .+15 Hiermee stelt u het niveau voor de kabelcompensatie 
in

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Onderdeel Selectie Omschrijving

Show camera ID 
(Camera-ID 
weergeven)

Uit, Aan Selecteer Aan om de camera-ID op het 
videotestsignaal weer te geven.

Testpatroon Kleurenbalk 100%, 
Grijswaarden 11, 
Zaagtand 2H, 
Dambord, 
Kruisarcering, 
UV-vlak

Selecteer het gewenste testpatroon om de installatie 
en het opsporen van fouten te vergemakkelijken.

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Camera-ID Voer een cameranaam van 17 tekens in. Gebruik de 
pijltoetsen links/rechts om de positie binnen de 
tekenreeks te wijzigen. Gebruik de pijltoetsen omhoog/
omlaag om een teken te selecteren. Selecteren = 
afsluiten.

ID-pos tonen Uit, linksboven, 
rechtsboven, 
linksonder, 
rechtsonder

Selecteer de positie op het scherm van de camera-ID.

Camera-ID rand Aan, Uit Geeft een grijze rand weer achter de camera-ID zodat 
deze gemakkelijker leesbaar is.

MAC-adres Toont het MAC-adres (in fabriek ingesteld, kan niet 
worden gewijzigd).

Lichtkranten On, Off De lichtkrant beweegt constant om aan te geven dat het 
beeld live is en niet is stilgezet of wordt afgespeeld.
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8.5.8 Submenu Privacy masking

Een gebied selecteren voor privacyblindering 
Om een gebied in te stellen voor privacyblindering, opent u het menu Area (Gebied) door de 
optie Area (Gebied) in het privacyblinderingsmenu te selecteren. Als u het menu Area 
(Gebied) opent, wordt het huidige gebied weergegeven waarbij de linkerbovenhoek knippert. 
De knipperende hoek van het beeld kunt u verplaatsen met de pijltoetsen omhoog, omlaag, 
links en rechts. Als u op de selectietoets drukt, gaat de knipperende cursor naar de 
tegenoverliggende hoek. U kunt deze nu verplaatsen. Als u nogmaals op de selectietoets 
drukt, is het gebied gedefinieerd en verlaat u het menu Area.
er zijn vier programmeerbare gebieden voor privacyblindering.

8.5.9 Submenu Defaults (Standaardinstellingen)

Modus-ID tonen Uit, linksboven, 
rechtsboven, 
linksonder, 
rechtsonder

Geeft de cameramodus weer in de geselecteerde positie op het 

scherm.

EXIT (Afsluiten) Hiermee keert u terug naar het installatiemenu.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Onderdeel Selectie Omschrijving

Patroon Zwart, Grijs, 
Wit, Ruis

Patroon selecteren voor alle maskers

Mask 1, 2, 3, 4 Er kunnen vier verschillende gebieden worden 
gemaskeerd.

Actief On, Off 
(Communicati
e Aan, Uit)

Hiermee wordt elk van de vier maskers in- of 
uitgeschakeld.

Venster Submenu Hiermee opent u een kader waarmee u het gebied kunt 
selecteren dat u wilt maskeren.

Onderdeel Selectie Omschrijving

Restore All 
(Alles 
herstellen)

No (Nee), Yes 
(Ja)

Hiermee worden de standaardwaarden (d.w.z. de in de 
fabriek ingestelde waarden) van alle instellingen van de 
zes modi hersteld. Selecteer eerst YES (JA) en druk 
daarna op de menu-/selectietoets om alle waarden te 
herstellen. 
Zodra dit is voltooid, wordt het bericht RESTORED! 
(HERSTELD) weergegeven.
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9 Probleemoplossing

9.1 Camerabediening
De volgende tabel is bedoeld om u te helpen de oorzaak van storingen te achterhalen en ze 
waar mogelijk te verhelpen.

Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

Geen verzending 
van beeld naar 
externe locatie.

Camera defect. Sluit een plaatselijke monitor aan op de 
camera en controleer of de camera werkt.

Probleem met 
kabelaansluitingen.

Controleer alle kabels, stekkers, contacten 
en aansluitingen.

Onjuiste 
kabelaansluitingen.

Zorg ervoor dat de Video- en Sync-
aansluitingen niet omgekeerd zijn.
Zorg voor een juiste polariteit bij het 
gebruik van DC-voeding.

Geen verbinding, 
geen 
beeldtransmissie.

De configuratie van het 
apparaat.

Controleer alle configuratieparameters.

Foutieve installatie. Controleer alle kabels, stekkers, contacten 
en aansluitingen.
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10 Onderhoud

10.1 Reparaties

De EX65 beschikt over enkele door de gebruiker te vervangen onderdelen waaronder de 
einddoppen aan de voorzijde en de achterzijde, de Dinion 2X camera met objectief en de 
montagerail. Deze onderdelen zijn verkrijgbaar als reserve-onderdelen. Neem contact op met 
uw plaatselijke servicecentrum voor informatie over het verkrijgen van deze onderdelen.

10.2 Overdracht en afvoeren
Het apparaat mag uitsluitend worden overgedragen in combinatie met deze installatiegids. 
Het apparaat bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu, en mag daarom alleen 
conform de wettelijke regels worden afgevoerd na afloop van zijn levensduur. Defecte of 
overtollige apparaten dienen op professionele wijze te worden afgevoerd of naar een 
plaatselijk verzamelpunt voor schadelijke materialen te worden gebracht.

GEVAAR! 
Sluit de voeding af alvorens onderhoud uit te voeren of de behuizing of het apparaat te 
demonteren. Verwijder de einddoppen aan de voorzijde nooit, tenzij de voedingsspanning is 
losgekoppeld van de EX65.

LET OP! 
Open nooit de behuizing van de Dinion 2X camera. Het apparaat bevat geen onderdelen die 
door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Zorg ervoor dat alle onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel (specialisten 
op het gebied van elektrotechniek of netwerktechnologie). Neem bij twijfel contact op met het 
servicecentrum van uw dealer.
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10.3 Camera en objectief verwijderen
1. Verwijder de verschuifbare camerabeugel zoals afgebeeld in stap 1- 3 van 

Paragraaf 6 Configuratie, Pagina 20.

Afbeelding 10.1 Camera uit behuizing getrokken

2. Verwijder alle aansluitingen aan de achterzijde van de camera.
3. Vind de bevestigingsbout voor de camera aan de onderzijde van de schuifbeugel en 

verwijder de bout met behulp van een #3 Phillips schroevendraaier. 
4. Verwijder de camera van de schuifbeugel.
5. Verwijder het objectief van de camera.

10.4 Camera en objectief installeren
1. Installeer een nieuw objectief op de camera.
2. Zorg dat de camera en het objectief zijn gericht naar de voorzijde en parallel liggen met 

de schuifbeugel.
3. Installeer de bevestigingsbout met behulp van een #3 Phillips schroevendraaier. Zet de 

bevestigingsbout van de camera vast met 3,3 ft/lb (4,5 N/m).
4. Voltooi het afstellen van de backfocus zoal beschreven in hoofdstuk 10.5. Bevestig alle 

aansluitingen op de achterzijde van de camera op dezelfde aansluitpunten als bij het 
verwijderen.

5. Installeer de schuifbeugel in de behuizing zoals afgebeeld in stap 9 - 12 van 
Paragraaf 6 Configuratie, Pagina 20.

Nummer Omschrijving
1 Binnenste montagebeugel
2 Dinion 2X camera
3 Dinion menuknoppen
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10.5 Backfocus afstellen
Stel de backfocus in om de beeldscherpte te optimaliseren voor zowel hoge als lage 
lichtsterkten. Gebruik de unieke Objectiefwizard. U bent er dan van verzekerd dat het 
opgenomen object altijd scherp blijft, ook als er wordt scherpgesteld bij maximale diafragma-
opening (bijvoorbeeld 's nachts).– Als u de backfocus instelt voor varifocale objectieven, moet 
u voor een scherp beeld de instelling in zowel de groothoek- als in de telestand uitvoeren voor 
zowel veraf als dichtbij.– Als u de backfocus instelt voor zoomobjectieven, moet u ervoor 
zorgen dat het op te nemen object in het gehele zoombereik van het objectief scherp blijft.De 
backfocus instellen:
1. Open het zijpaneel aan de zijkant van de camera.

2. Ontgrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.

3. Houd de toets in het midden meer dan twee (2) seconden ingedrukt tot het 
installatiemenu wordt weergegeven.

4. Selecteer Lens Wizard (objectiefwizard) en verplaats de cursor naar de optie Set Back 
Focus Now (backfocus nu instellen).

5. Draai indien nodig aan de backfocus-ring.

6. Vergrendel de vergrendelknop van de backfocus-ring.

7. Houd de toets in het midden meer dan twee (2) seconden ingedrukt tot alle menu's 
verdwijnen.

8. Sluit het zijpaneel.

Bosch

Bosch

Bosch

Bosch
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10.6 Montagerail vervangen
1. Koppel de voeding los van de EX65 en verwijder eventueel alle aansluitingen.
2. Verwijder met behulp van een 10 mm sleutel of het meegeleverde multifunctionele 

gereedschap de drie (3) M6-bouten waarmee de montagerail op het montage-oppervlak 
is bevestigd.

3. Leg de EX65 op een veilige plaats.
4. Verwijder met behulp van een 7 mm sleutel of het meegeleverde multifunctionele 

gereedschap de zeven (7) M4-bouten waarmee de montagerail op de behuizing is 
bevestigd.

5. Installeer een nieuwe montagerail in omgekeerde volgorde en zet de zeven (7) M4-bouten 
vast met 1,5 ft/lb (2,0 Nm).

6. Voltooi de installatie zoals beschreven in Paragraaf 7 Montage, Pagina 22.
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11 Technische gegevens
Technische gegevens - EX65 Camera

Elektrische specificaties

Mechanische specificaties

Video

Modelnr. Nominale spanning Nominale frequentie

VEN-650V05-1A3 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2A3 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

VEN-650V05-1A3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2A3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

VEN-650V05-1S3 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2S3 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

VEN-650V05-1S3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 50 Hz

VEN-650V05-2S3F 12 VDC/24 VAC (±10%) 60 Hz

Stroomverbruik (nominaal)

bij 12 VDC 6 W - 10,2 W

bij 24 VAC 9,4 W - 15,7 W

bij 12 VDC met optie voor optische kabel 7,7 W - 11,3 W

bij 24 VAC met optie voor optische kabel 11,3 W - 17,6 W

CCD-type 1/3 inch Interline, WDR dubbele sluiter

Afmetingen (H x B x L)

– Camera 381 mm x 114 mm x 114 mm    

Gewicht

– Roestvast staal 12,9 kg

– Aluminium 6,4 kg

Constructie Elektrolytisch gepolijst 316L roestvrijstaal of geanodiseerd 
aluminium

Observatievenster 9 mm dik boorsilicaat floatglas

Steun draai/kantel-
bereik

Draaien: ±36°
Kantelen: ±45°

Actieve pixels

PAL-modellen 752 x 582

NTSC-modellen 768 x 494

Horizontale resolutie 540 TVL

Signaal-ruisverhouding > 50 dB

Video-uitgang Composiet video 1 Vtt, 75 ohm
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Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur

– Standaard1 - Aluminium modellen -50 °C tot 60 °C
- Roestvrijstalen modellen -50 °C tot 55 °C

– met optie voor optische 

kabel1

Opslagtemperatuur –55 °C tot +70 °C

Vochtigheidsgraad tijdens 
bedrijf

0% tot 100% relatief (condenserend, na installatie en 
afdichting)

Vochtigheidsgraad tijdens 
opslag

20% tot 98% relatief (niet-condenserend)

1. Opwarmperiode nodig voor koude start bij -50 °C. 
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Verklarende woordenlijst

A

AES Automatic Electronic Shutter (zie Elektronische iris).

AutoBlack
Een technologie om het niveau van het beeldsignaal te versterken en zo een videosignaal met 
volledige amplitude te produceren, zelfs als het scènecontrast minder is dan de complete 
reeks (verblindend licht, nevel, mist, etc.). 

AutoIris
De irisopening van het objectief wordt automatisch aangepast voor de juiste belichting van de 
camerasensor. Met behulp van een direct aangestuurd (DC) irisobjectief regelt de camera de 
diafragmaopening. Het irisobjectief van een videocamera heeft een eigen ingebouwd 
regelcircuit.

Automatische lichtniveauregeling (ALC)
Aanpassing van het videoniveau, zodat de gewenste helderheid wordt bereikt. Deze 
aanpassing kan elektronisch of door een irisregelaar worden uitgevoerd.

Automatische versterkingsregeling (AGC)
Het elektronische systeem dat de versterking van het videosignaal regelt. AGC wordt gebruikt 
bij weinig licht en met volledig geopende iris.

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

B

Backfocus
De afstand tussen het beeldvlak en het achterste deel van het objectief. Een correcte 
aanpassing van de backfocus zorgt ervoor dat de camera onder diverse omstandigheden voor 
scherp beeld zorgt.

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

Bilinx-adres
Het adres kan ter plaatse worden ingesteld met behulp van het Bilinx-configuratieprogramma 
voor beeldbewerkingsapparaten (CTFID).

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

CCD-formaat
Geeft de grootte van de gebruikte camerasensor aan. In het algemeen geldt dat hoe groter de 
sensor is, hoe gevoeliger de camera en hoe beter de beeldkwaliteit is. Het formaat wordt 
aangegeven in inches, bijvoorbeeld 1/3 of 1/2 inch.

Charged Coupled Device (CCD)
Een CCD is een solid-state beeldsensor in CCTV-camera's. De sensor converteert lichtenergie 
naar elektrische signalen.

D

Dag/Nacht (gevoelig voor infrarood)
Een camera die in de normale kleurenmodus werkt wanneer er voldoende licht is (overdag), 
maar waarbij de gevoeligheid kan worden verhoogd wanneer onvoldoende licht aanwezig is ('s 
nachts). Dit wordt bereikt door het infraroodsperfilter voor effectieve weergave van kleuren te 
verwijderen. De gevoeligheid kan verder worden verbeterd door enkele velden te integreren, 
zodat de signaal-ruisverhouding van de camera wordt verbeterd (dit kan 
bewegingsonscherpte veroorzaken).

Detectiegebied
Een bepaald gebied binnen een gezichtsveld dat door het bewegingsdetectie-algoritme wordt 
gebruikt om beweging te identificeren.

Diafragmaopening
De grootte van de opening in de iris. Hierdoor wordt de hoeveelheid licht bepaald die de CCD-
sensor bereikt. Hoe hoger het F-nummer , hoe minder licht de sensor bereikt. Een toename 
van één F-stop halveert de hoeveelheid licht die de sensor bereikt.

Dynamische ruisonderdrukking (DNR)
Een digitale videoverwerkingstechnologie die de ruis (ongewenste elementen) in het beeld 
meet en automatisch reduceert.

E

Elektronische iris
Elektronische iris (of AES - Automatic Electronic Shutter) past de sluitertijd van de camera aan 
de verschillende lichtomstandigheden aan. In sommige gevallen kan hierdoor een objectief 
met auto-iris niet meer nodig zijn.

F

F-nummer
De standaard maateenheid voor de objectiefopening, de diameter van de iris, gedeeld door de 
brandpuntsafstand van het objectief. Hoe kleiner de maximale opening (of het F-nummer of F-
stop), hoe meer licht door het objectief gaat.

F-stop Zie F-nummer
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G

Gevoeligheid
Een maateenheid voor de hoeveelheid licht die nodig is om een standaard videosignaal te 
leveren. Gevoeligheidswaarden worden uitgedrukt in lux (zie Lux).

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

I

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

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

K

Kleurtemperatuur
Een maateenheid voor de relatieve kleur van de belichting. Algemeen gebruikt om de 
kleurbalanscorrectie van een camera te specificeren om een natuurlijk kleurenbeeld te 
bereiken.

L

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

O

Objectiefwizard
De objectiefwizard wordt gebruikt voor het instellen van de backfocus. Deze opent de iris 
volledig waarbij het correcte videoniveau met AES wordt gehandhaafd.

OSD
On-screen Display: menu's worden getoond op de monitor.

P

Privacy Masking
Dit is de mogelijkheid om een bepaald gebied in het beeld te verbergen. Hierdoor wordt 
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tevens voldaan aan de privacywetgeving en regelgeving voor bepaalde locaties.

PWIE (Peak White Invert Engine)
Peak White Inverse Engine: witte highlights worden automatisch zwart gemaakt om lichte 
plekken te verminderen. Nuttig voor verkeerstoepassingen en in parkeergarages.

R

Resolutie
De mate van fijne details die in een beeld zichtbaar zijn. Bij analoge systemen wordt dit 
doorgaans gemeten in horizontale Television Lines (TVL). Hoe hoger de TVL-waarde, hoe 
hoger de resolutie.

S

SensUp (gevoeligheid hoger)
Vergroot de gevoeligheid van de camera door de integratietijd op de CCD te verhogen 
(sluitertijd verlagen van 1/50 s tot 1/5 s). Dit wordt bereikt door het signaal van een aantal 
opeenvolgende videovelden te integreren om de signaalruis te verminderen.

Signaal-ruisverhouding
De verhouding tussen de kwaliteit van een videosignaal en een storend geluidssignaal, 
gemeten in dB.

Smart BLC (tegenlichtcompensatie)
Met de Smart Back-light Compensation ('slimme' tegenlichtcompensatie) kan de camera 
automatisch lichte delen van een scène met scherp contrast compenseren zonder dat een 
kader of een gebied moet worden gedefinieerd.

Standaardsluiter
Dit is een functie waarmee de sluiter op een hoge sluitertijd kan worden ingesteld om te 
voorkomen dat het beeld door beweging onduidelijk wordt en om te zorgen voor een 
gedetailleerd en duidelijk beeld van snel bewegende objecten zolang er voldoende licht is. Als 
het donkerder wordt en andere aanpassingen niet meer van toepassing zijn, wordt opnieuw 
de standaard sluitertijd ingesteld, zodat de gevoeligheid van de camera wordt gehandhaafd.

T

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

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

V

Velddiepte
De afstand van het dichtstbijzijnde punt tot het verst verwijderde punt dat nog scherp in 
beeld wordt gebracht. Hoe kleiner de diafragmaopening, hoe groter de velddiepte.

Verzadiging
De amplitude of het kleursignaal dat de levendigheid van de kleur beïnvloedt.

VMD Video Motion Detection: Een algoritme voor bewegingsdetectie waarin de camera het huidige 
beeld met een referentiebeeld vergelijkt en het aantal pixels telt dat tussen de twee beelden 
is veranderd. Er wordt een alarm geactiveerd als het aantal pixelveranderingen een door de 
gebruiker geconfigureerde drempel overschrijdt.

W

WDR (groot dynamisch bereik)
Het dynamisch bereik van een camera is het verschil tussen de acceptabele minimum- en 
maximumsignaalniveaus. Een scène met zeer lage en zeer hoge belichtingsniveaus vereist een 
camera met een groot dynamisch bereik (WDR) voor een goed resultaat en een bruikbaar 
beeld.
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Trefwoordenregister
A
AES 29
AGC 29
ALC 27
AutoBlack 31
B
Bilinx 26
blauwversterking 32
C
camera-aansluitingen 18
cameraconfiguratie 20
camera-objectief installeren 41
camera-objectief verwijderen 41
configuratiemodi 25
D
Dag/nacht 30
Dynamic Engine 31
dynamische ruisonderdrukking 31
F
focus 21
focus instellen 42
G
glasvezel

multimode 18
groenversterking 32
groothoek 21
I
installatie 16, 22
IR-contrast 30
K
kleursalvo 30
M
menunavigatie 25
modi 25
montage 22
montagerail vervangen 43
O
Objectiefwizard 34
onderdelenlijst 13
P
Peak White Invert 32
privacymaskering 38
problemen oplossen 39
R
roodversterking 32
S
schakelniveau 30
sluiter 29
storingen 39
Synchronisatie 35
T
telelens 21
V
verzadiging 32
VMD 33
VMD-blindering 33

W
witbalans 32
Z
zonnekap 23
zonnekap installeren 23
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