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u Roda até 100° por segundo, 360° em rotação
contínua

u Inclina até 40° por segundo, alcance de -90° a +40°

u Possibilidade de escolha entre as câmaras
policromáticas DinionXF ou Dia/Noite Dinion 2X e
combinações com objectivas de zoom motorizado

u Com classificação IP 66, caixa elegante e robusta
com um máximo de 20 kg de carga balanceada

u O conjunto opcional de projector de infravermelhos
AEGIS UFLED da Bosch fixa-se directamente ao
sistema de posicionamento de alta velocidade, para
a utilização em ambientes de escuridão total.

O sistema de posicionamento de alta velocidade
(HSPS) da Bosch constitui uma solução completa de
alta qualidade e elevado desempenho. Pode efectuar
rotações horizontais de 360° continuamente a
velocidades até 100° por segundo. Uma vasta gama de
opções permite-lhe adaptar o sistema aos seus
requisitos específicos. Por exemplo, o HSPS oferece
uma variedade de combinações câmara/objectiva
DinionXF e Dinion 2X. O sistema pode ser
encomendado com dois projectores de infravermelhos
AEGIS UFLED da Bosch, para a utilização em
ambientes de escuridão total.
As funções de rotação horizontal automática e ronda
têm uma precisão de 0,02°, com etiquetas atribuídas a
predefinições para tornar este sistema ainda mais
prático. A graduação automática da objectiva,
responsável pela sincronização entre o zoom e a
velocidade, garante a qualidade das imagens de vídeo
em todos os movimentos de rotação horizontal e
vertical.

Enquanto unidade completamente autónoma, o
sistema de posicionamento de alta velocidade é fácil
de instalar e manter. As funcionalidades
multiprotocolo, incluindo Bilinx e Bi-Phase, também
simplificam as ligações. A caixa de protecção robusta
pode suportar uma carga balanceada de 20 kg e
possui grau de protecção IP66, ideal para fazer face às
condições ambientais na proximidade de vias
rodoviárias e indústrias. Todas as unidades têm pala
de sol e sistema de limpeza integrado. O sistema de
limpeza está disponível com um sistema de lavagem
opcional.

Rotação horizontal/vertical de alta velocidade com
sistema de iluminação por infravermelhos
A versão IV 360 do sistema de posicionamento de alta
velocidade é fornecida com um suporte e dois
projectores de infravermelhos AEGIS UFLED da Bosch,
sem ser necessário instalar cabos rotativos. O sistema
IV 360 dispõe de duas entradas de alarme local, uma
entrada para sincronizar a iluminação por
infravermelhos e uma saída de relé para um alarme
local inteligente.



Generalidades (sistema)

Design modular
O sistema de posicionamento de alta velocidade
baseia-se em quatro módulos: o conjunto da base da
câmara e da objectiva, a unidade principal de rotação
horizontal/vertical, incluindo a fonte de alimentação
da base, o material de montagem opcional e os
projectores opcionais.
O design modular permite-lhe personalizar um HSPS
para ir ao encontro da sua aplicação específica. Para
construir um HSPS, seleccione uma opção dos
módulos A e B. Adicionalmente, pode personalizar
também o seu HSPS, seleccionando uma solução de
montagem opcional do módulo C e dois projectores
opcionais do módulo D.

Módulo A: combinação de câmara e objectiva
Escolha de entre uma selecção de câmaras e
objectivas Bosch Dinion. Este módulo é fornecido pré-
-montado e anexado a uma base que é instalada no
interior da caixa do HSPS. Use esta tabela de
encomenda para construir a combinação de câmara/
objectiva:
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1 Câmara

485 Câmara policromática LTC 0485 DinionXF, 1/3 pol.

498 Câmara Dia/Noite LTC 0498 Dinion 2X, 1/3 pol.

610 Câmara policromática LTC 0610 DinionXF, 1/2 pol.

630 Câmara Dia/Noite LTC 0630 Dinion 2X, 1/2 pol.

2 Formato de vídeo

N NTSC

P PAL

3 Objectiva

8120 Objectiva de zoom motorizado de 8-120 mm

8585 Objectiva de zoom motorizado com correcção de IV de
8,5-85 mm

86154 Objectiva de zoom motorizado com correcção de IV de
8,6-154 mm

Módulo B: sistema de rotação horizontal/vertical
com fonte de alimentação
Seleccione uma combinação de um sistema principal
de rotação horizontal/vertical com fonte de
alimentação. O sistema standard contém uma cabeça
de rotação horizontal/vertical de elevado desempenho,
caixa da câmara com sistema de limpeza integrado
opcional e um receptor de telemetria. O sistema IV 360
contém todas as características do sistema standard,
incluindo um conjunto de suporte para dois (2)
projectores.

Opção Descrição

UPH-HD-230 • Sistema standard
• Fonte de alimentação de 230 Vac,

50 HZ

UPH-HWD-230 • Sistema standard
• Sistema de limpeza
• Fonte de alimentação de 230 Vac,

50 HZ

UPH-HWD-120 • Sistema standard
• Sistema de limpeza
• Fonte de alimentação de 120 Vac,

60 HZ

UPH-HD-24 • Sistema standard
• Fonte de alimentação de 24 Vac,

50/60 HZ

UPH-HWD-24 • Sistema standard
• Sistema de limpeza
• Fonte de alimentação de 24 Vac,

50/60 HZ

UPH-HWDIR-24 • Sistema IV 360
• Sistema de limpeza
• Fonte de alimentação de 24 Vac,

50/60 Hz

Módulo C: suportes
Seleccione uma solução de montagem opcional para o
sistema standard ou para o sistema IV 360.

Opção Descrição

MTC-PUPH Topo do suporte de montagem em
postalete

MTC-WUPH Suporte para montagem em parede

MTC-CORN-W Adaptador de esquina para montagem na
parede

MTC-POLE-W Parte lateral do adaptador de postalete
para montagem em parede

Módulo D: projectores
Seleccione dois (2) projectores opcionais de
infravermelhos inteligentes AEGIS UFLED da Bosch.1, 2,

3

Modelos sugeridos Descrição

UFLED10-8BD 10°, 850 nm
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UFLED20-8BD 20°, 850 nm

UFLED30-8BD 30°, 850 nm

1. O projector de IV opcional só está disponível com o UPH-HWDIR-24 (sistema principal

IV 360 de rotação horizontal/vertical).
2. Pode seleccionar dois projectores iguais ou diferentes.

3. As opções de comprimento de onda de 940 nm (dissimulada) e de luz branca (visível)

também são compatíveis. As características de desempenho variam. Consulte a folha de

dados UFLED para obter as distâncias de iluminação.

Funções

Multiprotocolo
O sistema de posicionamento de alta velocidade
funciona com as plataformas de hardware da Bosch –
Divar, DiBos, Allegiant – e é totalmente compatível
com os protocolos de controlo, tais como Bi-Phase,
Bilinx, Pelco-D e protocolos de terceiros relativos a
RS-485. O Bi-Phase permite controlar a rotação
horizontal, a rotação vertical, o zoom, a focagem e o
sistema de limpeza/lavagem. O Bilinx oferece as
mesmas funcionalidades que o Bi-Phase, para além da
capacidade de comunicação para configurar outras
definições da câmara Dinion.

Rotação horizontal/vertical de alta velocidade com
graduação automática
A unidade pode atingir uma velocidade de rotação
horizontal muito elevada, de 100° por segundo, com
rotação contínua de 360° em modo manual. O HSPS
pode atingir uma velocidade de rotação vertical de 40°
por segundo no modo manual. Também proporciona
um vasto leque de opções para alterar a visualização
horizontal, com movimento entre -90° e +40° acima do
horizonte. Para garantir a nitidez e a qualidade das
imagens durante movimentos rápidos, a graduação
automática sincroniza a velocidade da rotação
horizontal/vertical com a quantidade de zoom.

Câmaras DinionXF e Dinion 2X-Dynamic
O sistema de posicionamento de alta velocidade da
Bosch é fornecido com a possibilidade de escolha
entre CCDs policromáticos DinionXF ou Dia/Noite
Dinion 2X de 1/3 pol. ou de 1/2 pol. com resolução
540 TVL, e uma sensibilidade incomparável. As
câmaras Dinion fornecem a mais elevada qualidade de
imagem mesmo nas mais difíceis condições de
luminosidade.
Com a tecnologia 2X-Dynamic, a análise pixel a pixel
oferece ao utilizador informações mais detalhadas.
Active o SmartBLC para compensar automaticamente
a imagem, sem ter de realizar configurações
complicadas e sem comprometer a gama dinâmica.

XF-Dynamic
O sinal digital de 15 bits (câmaras DinionXF) ou de 20
bits (Dinion 2X) de elevada precisão é
automaticamente processado para captar de forma
optimizada os detalhes, tanto em zonas de iluminação
intensa como fraca, de modo a maximizar a
informação visível na imagem.

NightSense e SensUp
As câmaras policromáticas DinionXF possuem a
funcionalidade NightSense que aumenta a
sensibilidade em 9 dB no modo monocromático. O
NightSense pode ser activado automaticamente em
situações de pouca iluminação ou remotamente
usando a tecnologia Bilinx.
As câmaras DinionXF e Dia/Noite Dinion 2X tiram o
máximo partido da iluminação disponível através da
funcionalidade integrada SensUp. Aumentando o
tempo de integração no CCD até 10 vezes, a
sensibilidade eficaz é drasticamente aumentada. Isto é
particularmente útil quando se depende da luz da lua
para a iluminação.

Obturador Predefinido
Ao visualizar objectos em movimento é necessária uma
velocidade do obturador mais rápida. Ao utilizar uma
velocidade do obturador superior, a abertura da
objectiva ou o controlo do ganho necessitam de ser
aumentados para que seja mantido o sinal de vídeo. A
sensibilidade da câmara é limitada pela rápida
velocidade do obturador. A predefinição da velocidade
de obturador oferece uma grande flexibilidade: a
velocidade do obturador é mais rápida quando a
iluminação é suficiente, mas ao diminuir a iluminação
e depois de os outros ajustes terem sido efectuados, o
obturador passa para a definição padrão, mantendo o
nível elevado de sensibilidade das câmaras.

Preto Automático
A funcionalidade de nível de preto automático melhora
o contraste, compensando o contraste reduzido (ou
seja, ofuscamento, nevoeiro, neblina).

Modos Programáveis
As câmaras Dinion suportam três modos de operação
independentes. Os três modos são programados para
aplicações comuns, embora possam ser ajustados para
situações específicas. A comutação entre modos é
simples, usando a tecnologia Bilinx ou a entrada
externa de alarme

Iluminação por infravermelhos
AEGIS UFLED da Bosch, o primeiro projector de
infravermelhos inteligente do mundo, combina
inovações na tecnologia de infravermelhos e no design
para proporcionar um desempenho absoluto na
vigilância com visão nocturna.
A tecnologia de luz constante compensa a degradação
dos LEDs, algo que ocorre normalmente em todos os
projectores baseados em LEDs, oferecendo um
desempenho constante em termos de iluminação ao
longo da duração do projector.
Com base na galardoada tecnologia de difusor 3D, o
AEGIS UFLED da Bosch proporciona uma iluminação
uniforme que ilumina o primeiro plano e o plano de
fundo da cena, eliminando os excessos de
luminosidade e a subexposição.
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Certificados e Aprovações

Segurança em conf. com a norma EN 60950 (CE), UL

Imunidade em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)

 em conf. com a norma EN 55022 Classe B
(CE)

Emissões em conf. com a norma EN 61000-3-2 (CE)

 em conf. com a norma EN 61000-3-3 (CE)

Protecção contra
água/pó

IP 66 em conf. com a norma EN 60529

Planeamento

Para obter mais informações sobre as câmaras Dinion
(por ex. LTC 0498) e as objectivas de zoom
motorizado (por ex. LTC 3783/51), consulte a
informação técnica dos equipamentos.

Dimensões do sistema HSPS standard
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Dimensões do sistema HSPS IV 360
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HAC-WAS05
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Dimensões em mm (pol.)

Como encomendar

UPH-HD-24 Sistema padrão de posicionamento de alta
velocidade, 24 Vac
N.º de encomenda UPH-HD-24

UPH-HD-230 Sistema padrão de posicionamento de alta
velocidade, 230 Vac
N.º de encomenda UPH-HD-230

UPH-HWD-230 Sistema padrão de posicionamento de al-
ta velocidade com sistema de limpeza, 230 Vac
N.º de encomenda UPH-HWD-230

Sistema padrão de posicionamento de alta velocidade
UPH-HWD-120 com sistema de limpeza, 120 VAC
N.º de encomenda UPH-HWD-120

UPH-HWD-24 Sistema padrão de posicionamento de alta
velocidade com sistema de limpeza, 24 Vac
N.º de encomenda UPH-HWD-24

UPH-HWDIR-24 IV 360 Sistema padrão de posicionamen-
to de alta velocidade com sistema de limpeza, 24 Vac
N.º de encomenda UPH-HWDIR-24

MTC‑PUPH Suporte para montagem em postalete para
exterior
para montagem de uma unidade da série UPH no topo
de um postalete
N.º de encomenda MTC-PUPH

MTC‑WUPH Suporte para montagem em parede para ex-
terior
para a Série UPH
N.º de encomenda MTC-WUPH

Acessórios de hardware

WPTV244300UL fonte de alimentação para exterior de 4
canais, 120 Vac
Quatro canais, 120 Vac de entrada, 24/28 Vac de
saída, 12,5 A de corrente total de saída, para exterior
N.º de encomenda WPTV244300UL

UFLED-CL-1M Cabo de ligação
N.º de encomenda UFLED-CL-1M
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