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WZ14 cung cấp khả năng giám sát ngày và đêm tin
cậy trong một thiết kế nhỏ gọn, không bị thấm nước,
tích hợp 30 đèn LED hồng ngoại cho tầm nhìn ban
đêm 15 m (49 ft).
Được trang bị CCD 1/3 in SuperHAD, camera mang
đến khả năng chụp ảnh màu 380 TVL vào ban ngày
và ảnh đơn sắc hồng ngoại chủ động vào ban đêm.
30 đèn LED hồng ngoại tích hợp mang đến tầm nhìn
ban đêm lên đến 15 m (49 ft) cho hiệu suất 24/7
hiệu quả. Đèn LED được điều khiển bằng quang bào
đảm bảo việc chuyển bật/tắt chính xác và giúp tăng
hiệu quả năng lượng.
Với môi trường trong nhà và ngoài trời, WZ14 là giải
pháp hoạt động ngay sau khi lắp đặt nhanh chóng
và dễ dàng cho khả năng giám sát ngày và đêm
24/7.

 Tính năng

u Khả năng giám sát ngày và đêm 24/7 tin cậy,

u Tầm nhìn ban đêm ở độ sáng không lux là 15 m (49 ft)

u Tầm nhìn góc rộng

u Hoạt động ngoài trời kín đáo

u Lắp đặt nhanh

  

  
  



Thông Số Kỹ Thuật

Video

Bộ cảm biến hình ảnh
CCD

CCD 1/3 in SuperHAD

Loại Màu / đơn sắc, chuyển mức video
Độ phân giải 380 TVL
Số điểm ảnh hiệu lực
(N x D)

PAL: 500 x 582, NTSC: 510 x 492

Độ nhạy sáng ban đêm 0 lux (hồng ngoại bật)
Cửa điều sáng điện tử 1/50 đến 1/100.000 s (PAL),
 1/60 đến 1/100.000 s (NTSC)
Tín hiệu đầu ra 1 Vpp composite video, 75 ohm
Hệ số S/N Lớn hơn 45 dB
Gamma 0,45
Ống kính Ống kính tiêu cự cố định 4 mm
LED Mảng hồng ngoại, được điều khiển bằng quang bào
Chiều dài bước sóng 850 nm
Số đèn LED 30
Điện

Điện áp 12 VDC
Sức hút điện 250 mA đến 420 mA.
Nguồn điện Không đi kèm
Đặc tính cơ học

Kết cấu Bằng nhôm
Hoàn thiện Màu xám bạc
Tấm che mặt trời Bao gồm
Giá đỡ Bao gồm giá đỡ dịch ngang - dịch nghiêng
Trọng lượng 0,39 kg (0,86 lb)
Kích thước 64,5 x 67 x 112 mm 

(2,5 x 2,6 x 4,4 in.)
Đặc tính môi trường

Dải nhiệt độ hoạt động -30 ºC đến +50 ºC (-22 ºF đến +122 ºF)
Môi trường Tuân thủ IP67
Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận
Châu Âu CE
Các Tiêu chuẩn
 ANSI C63.4: 2003

FCC Part 15 subpart B, Class A
 UL 60065, Phiên bản 7. 2007-12-11
 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, Phiên bản đầu tiên,

2006-04 + A1:2006
 EN55022:2006, Class A
 EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
 EN61000-3-2:2006
 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
 LVD 2006/95/EC

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP67, IEC 60529 (2001)
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Thông tin Đặt hàng
Camera IR tích hợp hình viên đạn
VTI-214F04-4 WZ14, NTSC

VTI-214F04-4

Camera IR tích hợp hình viên đạn
VTI-214F04-3 WZ14, PAL

VTI-214F04-3

Bộ nguồn UPA-1220-60 UPA-1220-60
Bộ nguồn UPA-1220-50 UPA-1220-50
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