
 

Sistemas de Alarme de Intrusão | CAM940C e CAM940CE Detectores de movimentos PIR com câmara policromática
dissimulada

CAM940C e CAM940CE Detectores de
movimentos PIR com câmara policromática
dissimulada

 

www.boschsecurity.com/pt

 

 

      

u PIR inteiramente funcional

u Câmara policromática CCD microscópica integrada
com sensibilidade à luz de 3,4 lx

u 420 linhas de TV de resolução horizontal

u Processamento Motion Analyzer II

u Controlo de câmara inteligente (a câmara pode ser
deixada ligada ou controlada por PIR)

Os CAM940C e CAM940CE proporcionam sinais
infravermelhos passivos (PIR) e sinais de vídeo
composto standard. Cada detector oculta totalmente
uma câmara policromática CCD integrada, permitindo
uma discreta e dissimulada gravação de vídeo nas
áreas de cobertura. A câmara policromática no
CAM940C disponibiliza vídeo NTSC, enquanto a
câmara policromática no CAM940CE disponibiliza
vídeo PAL.
Ambos os modelos incluem temporizadores e saídas
de relé para controlo de alarme e videogravador. Os
modos seleccionáveis de controlo da câmara por
sequenciador ou PIR permitem um menor consumo de
corrente.

Funções

Processamento de sinal PIR
O sistema Motion Analyzer II usa inúmeros limiares e
janelas de tempo para analisar períodos de tempo,
amplitude, duração e polaridade dos sinais, por forma
a decidir relativamente ao alarme. O alarme não será

activado em presença de níveis extremos de
perturbação térmica ou luminosa causada por
aquecedores, aparelhos de ar condicionado, correntes
de ar quente e frio, luz solar, iluminação artificial e
faróis de automóveis em andamento. São possíveis
duas definições de sensibilidade.

Controlo de câmara inteligente
Os contactos tipo "C" activam dispositivos externos,
tais como videogravadores ou luzes. Assim que o PIR
detecta movimento, os contactos são controlados por
um temporizador seleccionável no local. O
temporizador ajusta-se de 15 segundos para 60
segundos e reinicia-se de cada vez que o PIR detecta
movimento. Os instaladores podem programar a
câmara para operar continuamente ou para seguir o
temporizador.

Certificados e Aprovações

  O CAM940C está em conformidade a
norma FCC parte 15



Região Certificação

Europa CE 2004/108/EC; EN 50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003; EN
60950-1:2006

Bélgica INCERT E model only: B-509-0007

EUA UL ANSR: Intrusion Detection Units
(UL639)
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Cobertura larga padrão: 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés)

Aspectos de montagem
Os detectores podem ser montados salientes
directamente sobre uma parede (montagem mural,
vertical), montados num suporte de montagem de
baixo perfil B335-3 (incluído), ou montados num
suporte universal para tecto B338 (opcional).

Aspectos relativos à cablagem
O cabo de saída de vídeo, incluído, liga até 152 m
(500 pés) de cabo RG59/U ou cabo coaxial
semelhante.

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Cabo de vídeo com conector BNC

1 B335-3 Suporte de montagem de baixo perfil

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Em serviço

Tensão de entrada 10 Vdc a 14 Vdc

Corrente de entrada (repouso) 35 mA a 12 Vdc

Corrente de entrada (alarme ou
câmara ligada)

150 mA a 12 Vdc

PIR

Relé de alarme Um contacto de tipo “A”
normalmente fechado (NF) para
125 mA a 12 Vdc

Relé de sabotagem Um contacto de tipo “A”
normalmente fechado (NF) para
125 mA a 12 Vdc

Vídeo

Dispositivo de captação para
CAM940CE

CCD policromática de 8,467 mm
(1/3 pol.), formato PAL

Dispositivo de captação para
CAM940C

CCD policromática de 8,467 mm
(1/3 pol.), formato NTSC

Sistema de varrimento Entrelaçamento 2:1

Saída 1 V p-p, 75 ohm

Iluminação Mínima 3,4 lux com objectiva
microscópica

Relé e temporizador Contactos tipo "C" normalmente
abertos (NA) e normalmente
fechados (NF), 125 mA a 12 Vdc.
O temporizador ajusta-se de 15
segundos para 60 segundos.

Objectiva e diafragma

Objectiva Microscópica de 3,6 mm com
campo de visão de 75°

Velocidade do obturador para
CAM940CE

1/50 seg a 1/100.000 seg

Velocidade do obturador para
CAM940C

1/60 seg a 1/100.000 seg

Resolução

Horizontal Até 420 linhas de TV

Especificações mecânicas

Material Caixa de plástico ABS retardante
de chama com elevada resistência
ao impacto

Dimensões 95 x 57 x 38 mm
(3,75 x 2,25 x 1,5 pol.)

Montagem Mural (vertical) ou em suporte

2 | CAM940C e CAM940CE Detectores de movimentos PIR com câmara policromática dissimulada



Aspectos ambientais

Temperatura de
Funcionamento

-10°C a +49°C (+14°F a +120°F)
Para instalações com certificação UL,
0°C a +49°C (+32°F a +120°F)

Classe ambiental II

Classificação IP IP 41, IK02 (EN60529, EN50102)

Como encomendar

CAM940C Detector de movimentos PIR com câmara po-
licromática dissimulada
Proporciona PIR e sinais de vídeo NTSC composto
standard. Inclui um cabo de vídeo com conector BNC e
um suporte de montagem de baixo perfil.
N.º de encomenda CAM940C

CAM940CE Detector de movimentos PIR com câma-
ra policromática dissimulada
Proporciona infravermelhos passivos PIR e sinais de
vídeo PAL composto standard. Inclui um cabo de vídeo
com conector BNC e um suporte de montagem de
baixo perfil.
N.º de encomenda CAM940CE

Acessórios de hardware

B338 Suporte de montagem universal para tecto
Suporte de montagem de plástico giratório para
montagem no tecto. O alcance giratório vertical é de
+7° a -16°; o alcance giratório horizontal é de ±45°.
N.º de encomenda B338
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