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กล้อง VBC-255 เป็นกล้องถ่ายภาพสี CCD รูปแบบไฟล์ภาพดิจิตอล 1/3 นิ้ว
ที่มีขนาดกะทัดรัดและทนทาน ความไวที่เหนือกว่า ความละเอียดของภาพที่ 540 TVL
และคุณภาพสูงของภาพให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพการใช้งาน
วิซาร์ดเลนส์ตรวจจับเลนส์ได้อัตโนมัติ และให้ผู้ติดตั้งปรับระดับเลนส์และโฟกัสได้อย่าง-
ง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือฟิลเตอร์พิเศษ
ระดับสีดำอัตโนมัติได้ยกระดับความเปรียบต่างของภาพ โดยการขจัดแสงจ้าที่ฉาบอยู่บนภาพ
ใช้ NightSense เพื่อเพิ่มความไวอันเหนือชั้นขึ้นสามเท่าในการทำงานแบบ-
โมโนโครม
กล้องที่ทำงานโดยอัตโนมัติสมบูรณ์แบบตัวนี้พร้อมมีการใช้งานและติดตั้งได้ง่าย

 คุณสมบัติ

u คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

u ความละเอียดภาพที่โดดเด่น (540 TVL)

u เพิ่มความไวด้วย NightSense

u ตรวจจับเลนส์อัตโนมัติ

u ติดตั้งได้ง่าย

  

  
  



ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
หมายเลขรุ่น แรงดันไฟฟ้าพิกัด ช่วงการทำงาน
VBC‑255 ‑11 (C) 12 VDC

24 VAC 50 Hz

10.8-39 VDC

12-28 VAC 45‑65 Hz
VBC‑255 ‑51 (C) 230 VAC 50 Hz 85-265 VAC 45‑65 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน 4 W, ไม่รวมเลนส์
อุปกรณ์สร้างภาพ CCD ชนิด Interline transfer, รูปแบบไฟล์ภาพ 1/3 นิ้ว
พิกเซลที่ใช้งาน 752 H x 582 V
ความละเอียดในแนวนอน 540 TVL
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ-
รบกวน

50 dB

อัตราขยาย 21 dB, (สูงสุด)
ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ อัตโนมัติ, 1/50 ถึง 1/125000 วินาที
การปรับช่องรับแสง แนวนอนและแนวตั้ง, แบบสมมาตร
การชดเชยแสงด้านหลัง การให้แสงหนักตรงหน้าต่างกลาง
สมดุลแสงสีขาว การตรวจจับภาพอัตโนมัติ (2500–9000 K)
การควบคุมจากระยะไกล การสื่อสารบนสายโคแอ็กเชียลแบบ Bilinx
สัญญาณวิดีโอขาออก Composite video 1.0 Vpp, 75 โอห์ม
การซิงโครไนซ์แบบ Line-Lock

(เฉพาะ AC เท่านั้น)

ซิงค์กล้องเข้ากับสัญญาณผ่าน 0 เพื่อการสลับสัญญาณช่วงแนวตั้งแบบ-
ไม่มีการโรลภาพ สามารถปรับการหน่วงเฟสแนวตั้ง (0-358 องศา) เพื่อ-
การทำซิงโครไนซ์แนวตั้งในการติดตั้งระบบจ่ายไฟแบบมัลติเฟส

การซิงโครไนซ์แบบควบคุมอิสระ
(จ่ายไฟสัญญาณ DC หรือปิด
L/L)

สายไฟอ้างอิงแบบคริสตัลมีมาเป็นมาตรฐานในเครื่องทุกรุ่น

 

ความไวแสง
(3200 k)
 ภาพที่ใช้ได้ (30 IRE) ภาพที่ใช้ได้

(50 IRE)
ไฟล์วิดีโอแบบเต็ม

ระดับความสว่างของฉาก1)

(โหมดสี)
0.30 lux
(0.03 fc)

0.65 lux
(0.07 fc)

2.6 lux
(0.26 fc)

ระดับความสว่างของภาพ
(โหมดสี)

0.045 lux
(0.005 fc)

0.10 lux
(0.010 fc)

0.40 lux
(0.040 fc)

ระดับความสว่างของฉาก1)

(โหมดกลางคืน)
0.12 lux
(0.012 fc)

0.26 lux
(0.026 fc)

1.04 lux
(0.104 fc)

ระดับความสว่างของภาพ (โหมด-
กลางคืน)

0.018 lux
(0.002 fc)

0.040 lux
(0.004 fc)

0.16 lux
(0.016 fc)

ทางกล
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): 58 x 66 x 122 มม. (2.28 x 2.6 x 4.8 นิ้ว) รวมขั้วต่อ
น้ำหนัก 0.45 กก. (0.99 ปอนด์)
ขั้วต่อ สัญญาณวิดีโอขาออก: BNC

ขั้วต่อวิดีโอ/DC-iris: EIA-J 4 ขา
การติดตั้งกล้อง ด้านบนและด้านล่าง, 20 UNC 1/4 นิ้ว
การติดตั้งเลนส์ C และ CS
สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน -20°C ถึง 50°C (-4 °F ถึง 122°F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -25°C ถึง 70°C (-13°F ถึง 158°F)
ความชื้นในการทำงาน 5% ถึง 93% ไม่มีการควบแน่น
พลังงาน
ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
(VBC‑255‑11,

ขั้วต่อชนิดกด, ลักษณะขั้วอิสระ, แยกต่างหากจากขั้วต่อสัญญาณภาพ

VBC‑255‑11C)
ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
(VBC‑255‑51)

สายไฟ 2 เส้นพร้อมกับมีปลั๊กแบบยุโรป

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
(VBC‑255‑51C)

สายไฟ 2 เส้นพร้อมปลั๊กประเทศจีน

หมายเหตุ
ไม่รวมเลนส์

หนังสือรับรองและใบอนุญาต
พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE
มาตรฐาน
 FCC Part 15, Class B
 EN55022: Class B
 EN50130-4
 EN60065
ข้อมูลการสั่งซื้อ
กล้องถ่ายภาพสีขนาดกะทัดรัดรุ่น VBC-255-11 ,
12 VDC/24 VAC

VBC-255-11

กล้องถ่ายภาพสีขนาดกะทัดรัดรุ่น VBC-255-11C ,
12 VDC/24 VAC, ประเทศจีน

VBC-255-11C

กล้องถ่ายภาพสีขนาดกะทัดรัดรุ่น VBC-255-51,
230 VAC

VBC-255-51

กล้องถ่ายภาพสีขนาดกะทัดรัดรุ่น VBC-255-51C,
230 VAC, ประเทศจีน

VBC-255-51C
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