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u Twee sensoren voor geavanceerde Dag/Nacht-
werking onder uiteenlopende lichtomstandigheden

u Resolutie van 3,1 megapixels in kleur en 1,3
megapixels in zwart-wit

u Instelbare resolutie en frame rate

u Hoogwaardige MJPEG-videocompressie

u Kan worden geïntegreerd met DiBos Hybride
Harddisk-recorder

De hoogwaardige NWC-0900 Dag/Nacht Megapixel IP-
camera verzendt gegevens naar en wordt gevoed door
het Ethernet-netwerk. De camera is uitgerust met twee
1/2-inch sensoren voor 24-uurs toezicht en schakelt,
afhankelijk van de lichtomstandigheden, automatisch
tussen kleuren- en zwart-witsensoren, zodat te allen
tijde de beste beeldkwaliteit wordt verkregen. Deze
innovatieve functies zorgen er samen met de
hoogwaardige beeldverwerking voor dat de camera
goed functioneert onder extreme
lichtomstandigheden, van slechts 0,01 lux tot meer
dan 100.000 lux. Zowel de frame rate als de resolutie
zijn instelbaar, zodat de beeldkwaliteit nauwkeurig kan
worden afgestemd op de brandbreedte en
opslagcapaciteit. Door de instelbare MJPEG-
compressie kan de invloed op de transmissiesnelheid
en opslagcapaciteit nog verder worden beperkt. Geef
live-beelden of opnamen in hoge resolutie weer met de
DiBos 8 Hybride Harddisk-recorder van Bosch. Per
camera kunnen tot vier vergrote gebieden door de
gebruiker worden ingesteld en worden opgenomen en
weergegeven voor nader onderzoek.

Basisfuncties

Programmering
Installeer de camera- en netwerkparameters met een
handige gebruikersinterface en eenvoudige software.
De camera kan worden uitgerust met veel
verschillende objectieven met C/CS-vatting.

Videocodering
De camera produceert streaming video van
uitstekende kwaliteit en met een uitzonderlijk hoge
resolutie. Door geavanceerde MJPEG-compressie kan
de camera video in megapixelresolutie en met een
snelheid tot 32 beelden per seconden via de
netwerkverbinding verzenden.

Netwerk en voeding
De camera verzendt gegevens met een snelheid tot 45
Mbit/s via een netwerkverbinding. Hij wordt gevoed via
het netwerk (PoE, geheel comform 802.3af) of een
externe voedingsbron van 12 VDC. PoE zorgt voor
meer keuzemogelijkheden wat de plaatsing van de
camera's betreft en verlaagt de installatiekosten omdat
geen lokale cameravoeding noodzakelijk is. Wanneer
een UPS op een PoE-switch wordt aangesloten, blijft



de camera zelfs werken in het geval van een
stroomstoring, zodat de videobewaking niet wordt
onderbroken.

Bediening
De technologie van twee sensoren zorgt voor betere
nachtopnamen door te schakelen naar zwart-witbeeld
wanneer er te weinig licht is om kleuren nog
voldoende te kunnen onderscheiden. De camera meet
automatisch de hoeveelheid licht in de scène en
verwisselt automatisch objectieven. Hoogwaardige
beeldverwerking zorgt voor scherpe en gedetailleerde
beelden en een uistekende kleurenweergave, zelfs
onder extreme lichtomstandigheden. De resolutie,
frame rates en MJPEG-compressie zijn instelbaar,
waardoor de gebruiker de beste beeldkwaliteit kan
selecteren voor de beschikbare bandbreedte en
opslagcapaciteit.

Aansluitingen
• RJ45 100 base-T-jack
• Voedingsstekker

Certificaten en goedkeuringen

Veilighei
d

conform EN 60950 (CE)

 conform UL 60950-1; CAN/CSA E 60950-1

Immunite
it

conform EN 55024 voor IT-apparatuur (CE)

Emissie conform EN 55022 klasse A (CE)

 conform EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)

 conform FCC CFR 47 deel 15, klasse A

Regio Certificiëring

Europa CE Declaration of Conformity

VS FCC Declaration of Conformity

Meegeleverde onderdelen

Aantal Componenten

1 NWC-0900 Dag/Nacht Megapixel IP-camera*

2 Adapter CS- naar C-vatting

1 Beknopte installatiehandleiding

1 Cd-rom met handleiding en Setup/Viewer-software

1 1/16-inch zeskantsleutel voor afstelling van backfocus

* Objectieven niet meegeleverd

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding PoE of extern

Nominale spanning
(ext.)

12 VDC

Spanningsbereik (ext.) 9 tot 12 VDC

Stroomverbruik 0,5 A

Connector (ext.) 5 mm, positief centraal contact

PoE Conform IEEE 802.3af, RJ45-connector

Videocompressie MJPEG

Sensoren  

• Zwart/wit ½ inch CMOS

• Kleur ½ inch CMOS

Sensormatrix  

• Zwart/wit 1280 x 1024

• Kleur 2048 x 1536

Resolutie IPS (zwart-wit) IPS (kleur)

• 1280 x 1024 32 32

• 1600 x 1200 -nvt- 24

• 1920 x 1080 -nvt- 22

• 1920 x 1200 -nvt- 20

• 2040 x 1530 -nvt- 15

Video S/N  

Gevoeligheid  

• Zwart/wit 0,01 lx bij F1.4 (opname bij weinig licht)

• Kleur 1,0 lx bij F1.4 (opname bij weinig licht)

Belichting  

• Hoge snelheid 1 tot 10 ms, instelbaar

• Snelheid 10 ms (80 ms bij weinig licht)

• Gebalanceerd 20 ms (80 ms bij weinig licht)

• Kwaliteit 40 ms (200 ms bij weinig licht)

• Maanlicht Max. 500 ms bij weinig licht

Dynamisch bereik 60 dB

BLC Auto

Versterking Auto, vast niveau selecteerbaar

Witbalans: Auto, multimatrix

Bediening via software

Apparaatconfiguratie Via webbrowser en eigen software

MJPEG-kwaliteit Selecteerbaar, 21 niveaus

Min. vensterformaat 32 x 32 pixels

Knipperregeling 50/60 Hz, instelbaar

Firmware Flash PROM, update via netwerk
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Netwerk

Protocollen HTTP, ARP, UDP, IP, ICMP, TFTP

Ethernet 100 Base-T, automatische detectie, half/full-
duplex, RJ45

Algemene
cameravertraging

2 frames, 45 ms per frame

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)* 63,5 x 76 x 125 mm

Gewicht* Ca. 0,45 kg

Montage ¼ inch statiefaansluiting aan boven- en
onderkant

Kleur Zilver met zwart

Objectiefvatting CS-vatting (C-vatting met adapter)

* Zonder objectief

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur 0 ºC tot +40 ºC

Opslagtemperatuur -20 ºC tot +60 ºC

Vochtigheidsgraad <90% relatieve vochtigheid (niet-
condenserend)

Compatibiliteitstabel voor camera / objectief /
behuizing

 Behuizingsmodellen

Objectieftype UHO-HBGS-10 UHI-SBG-0

VLM‑0814‑MP,
8 mm F1.4, handmatige
iris-instelling

+* –

VLM-1214-MP,
12 mm F1.4, handmatige
iris-instelling

+ –

VLM-1614-MP,
16 mm F1.4, handmatige
iris-instelling

+ –

VLM-2514-MP,
25 mm F1.4, handmatige
iris-instelling

+ –

Legenda

+ Compatibel

+* Lijn voorichtig dicht bij het venster uit. Er kan nog enige
vervaging optreden als gevolg van de fabricagetoleranties.

– Niet compatibel.

Bestelinformatie

NWC-0900 Dag/Nacht Megapixel IP-camera
Megapixel-camera, Dag/Nacht, resolutie van 1,3 MP in
zwart-wit en 3,1 MP in kleur, 12 VDC/PoE
Opdrachtnummer NWC-0900

Hardware-accessoires

VLM‑0814‑MP
Objectief 2/3-inch 8 mm F1.4 C-vatting monofocaal
handmatige iris
Opdrachtnummer VLM-0814-MP

VLM‑1214‑MP
Objectief 2/3-inch 12 mm F1.4 C-vatting monofocaal
handmatige iris
Opdrachtnummer VLM-1214-MP

VLM‑1614‑MP
Objectief 2/3-inch 16 mm F1.4 C-vatting monofocaal
handmatige iris
Opdrachtnummer VLM-1614-MP

VLM‑2514‑MP
Objectief 2/3-inch 25 mm F1.4 C-vatting monofocaal
handmatige iris
Opdrachtnummer VLM-2514-MP
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