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กล้องรุ่น VBC-265 สำหรับกลางวัน/กลางคืนเป็นกล้องตรวจจับมืออาชีพสำหรับ-
กลางวัน/กลางคืนที่รวมเอาการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 10 บิต
สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์กล้องได้ทีละตัว และวิซาร์ดเลนส์จะทำให้การปรับความชัดไกล-
สุดของเลนส์ถูกต้องตลอดเวลา กล้องตัวนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการดูภาพในเวลากลางคืน
เมื่อเทียบกับกล้องถ่ายภาพสีแบบธรรมดา ฟิลเตอร์อินฟราเรดสลับเป็นโหมดโมโนโครมได้-
อัตโนมัติ ตัวตรวจจับฟิลเตอร์อินฟราเรดผ่านเลนส์เพิ่มความเสถียรแก่โหมดโมโนโครม
ระดับสีดำอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพความเปรียบต่างของภาพโดยการชดเชยค่าเปรียบต่างที่-
ลดลงไป (แสงจ้า หมอก ฝ้า และอื่นๆ)

 คุณสมบัติ

u คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

u ความละเอียดภาพที่โดดเด่น (540 TVL)

u ความไวของฟิลเตอร์ IR ในตอนกลางคืน

u ตรวจจับเลนส์อัตโนมัติ

u ติดตั้งได้ง่าย

  

  
  



ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
เลขที่รุ่น แรงดันไฟฟ้าพิกัด ช่วงการทำงาน
VBC‑265 ‑11 (C) 12 VDC

24 VAC 50 Hz

10.8-39 VDC

12-28 VAC 45‑65 Hz
VBC‑265 ‑51 (C) 230 VAC 50 Hz 85-265 VAC 45‑65 Hz
แรงดันไฟฟ้าพิกัด
(VBC‑265‑11,

VBC‑265‑11C)

12 VDC

24 VAC, 50 Hz

แรงดันไฟฟ้าพิกัด
(VBC‑265‑51,

VBC‑265‑51C)

230 VAC, 50 Hz

การสิ้นเปลืองพลังงาน 4 W
ชนิด CCD 1/3 นิ้ว interline
พิกเซลที่ใช้งาน 752 x 582
ความละเอียดในแนวนอน 540 TVL
กลางวัน/กลางคืน สี, โมโน, อัตโนมัติ
ไดนามิกเรนจ์ 60 db (การประมวลภาพแบบ 10 บิต)
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ-
รบกวน

> 50 dB

BLC เปิด (ให้แสงหนักตรงหน้าต่างกลาง), ปิด
อัตราขยาย 20 dB สูงสุด
สมดุลแสงสีขาว เลือก ATW (2500 - 10000 K), AWB hold, WB แบบแมน-

นวลได้
ชัตเตอร์ อัตโนมัติ (1/50 ถึง 1/150000), คงที่, ป้องกันการกะพริบของภาพ
สีดำอัตโนมัติ อัตโนมัติ, ต่อเนื่อง, ปิด
การซิงโครไนซ์ เลือก Internal หรือ Line Lock ได้
ตัวยึดเลนส์ เลนส์ CS (เลนส์ยืดได้สูงสุด 5 มม., 0.2 นิ้ว), ใช้ร่วมกับเลนส์ชนิด C-

mount ได้ และมาพร้อมห่วงอะเเดปเตอร์
ชนิดเลนส์ แมนนวล, เลนส์ควบคุมม่านรับแสงแบบ DC และการตรวจจับเลนส์-

ควบคุมม่านรับแสงวิดีโอพร้อมกับการควบคุม
ไดรฟ์เลนส์ควบคุมม่านรับแสงแบบ DC: 50 mA ต่อเนื่องสูงสุด
เลนส์ควบคุมม่านรับแสงวิดีโอ: 11.5 ± 0.5 VDC, 50 mA ต่อ-
เนื่องสูงสุด

การควบคุมจากระยะไกล การสื่อสารบนสายโคแอ็กเชียลแบบ Bilinx
IDกล้อง ความยาว 16 ตัวอักษรแก้ไขได้, เลือกตำแหน่งได้
อินพุตการเตือนภัย (TTL) กำหนดไว้ที่ +5 V, +40 VDC สูงสุด
เอาต์พุตการเตือนภัย โมโนโครม
รีเลย์เอาต์พุตการเตือนภัย สูงสุดที่ 30 VAC หรือ +40 VDC, 0,5 A ต่อเนื่องสูงสุด, 10 VA
สัญญาณวิดีโอขาออก 1 Vpp, 75 โอห์ม
 

ความไวแสง
(3200 K, การสะท้อนฉาก 89%, F1.2)
 ภาพวิดีโอเต็ม

(100 IRE
)

ภาพที่ใช้ได้ (50 IRE) ภาพที่ใช้ได้ (30 IRE)

สี 2.6 lx

(0.26 fc)

0.65 lx

(0.065 fc)

0.30 lx

(0.03 fc)
Mono [โมโน] 1.04 lx

(0.104 fc
)

0.26 lx

(0.026 fc)

0.012 lx

(0.0012 fc)

 

ทางกล
ขนาด (สูง x กว้าง ยาว) 58 x 66 x 122 มม. (2.28 x 2.6 x 4.8 นิ้ว) ไม่รวมเลนส์
น้ำหนัก 450 กรัม (0.99 ปอนด์) ไม่รวมเลนส์
สี RAL 7035 สีเทาอ่อน
ตัวยึดขาตั้งกล้อง ด้านล่าง (แยกต่างหาก) และด้านบน 1/4 นิ้ว 20 UNC
สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน -20°C ถึง +50°C (-4°F ถึง 122°F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40°C ถึง +70°C (-40°F ถึง +158°F)
ความชื้นในการทำงาน 20% ถึง 93% RH
ความชื้นในการจัดเก็บ ได้ถึง 98% RH
พลังงาน
ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
(VBC‑265‑11,

VBC‑265‑11C)

ขั้วต่อชนิดกด, ลักษณะขั้วอิสระ, แยกต่างหากจากขั้วต่อสัญญาณภาพ

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
(VBC‑265‑51)

สายไฟ 2 เส้นพร้อมกับมีปลั๊กแบบยุโรป

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
(VBC‑265‑51C)

สายไฟ 2 เส้นพร้อมปลั๊กประเทศจีน

หมายเหตุ
ไม่รวมเลนส์

หนังสือรับรองและใบอนุญาต
พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE
มาตรฐาน
 FCC Part 15, Class B
 EN55022: Class B
 ระบบแจ้งเตือน EN50130-4, Part 4
 EN60065
 IEC60068-2-27: ระบบสั่น - กล้องพร้อมเลนส์ 500 กรัม

(1.1 ปอนด์)
ข้อมูลการสั่งซื้อ
VBC-265-11 กล้องสำหรับกลางวัน/กลางคืน,
12 VDC/24 VAC

VBC-265-11

VBC-265-51 กล้องสำหรับกลางวัน/กลางคืน,
230 VAC

VBC-265-51

VBC-265-11C กล้องสำหรับกลางวัน/กลางคืน,
12 VDC/24 VAC, ประเทศจีน

VBC-265-11C

VBC-265-51C กล้องสำหรับกลางวัน/กลางคืน,
230 VAC, ประเทศจีน

VBC-265-51C
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