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Camera hình viên đạn WZ20 có 30 đèn LED hồng
ngoại hiệu suất cao, mang đến hình ảnh tầm nhìn
ban đêm hiệu suất cao lên đến 45 m (150 ft). Cảm
biến CCD 1/3‑in mang đến hình ảnh màu 540 TVL
với phản hồi quang phổ IR vượt trội, và hình ảnh
video ít bị vết đốm, ít bị vạch và đặc tính chống mờ
hình ảnh tuyệt vời.
Ống kính chỉnh sửa IR 5 đến 50 mm linh hoạt mang
đến hiệu suất vượt trội trong cả hai điều kiện chiếu
sáng bằng ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại. Công
nghệ bộ lọc cơ học giúp loại bỏ sự xê dịch tiêu cự và
mất màu hồng ngoại.

 Tính năng

u Độ phân giải cao (540 TVL)

u Màu lúc ban ngày sống động

u Tầm nhìn ban đêm hiệu suất cao

u Ống kính chỉnh sửa IR linh hoạt

u Hoạt động ngoài trời (IP66)

  

  
  



Thông Số Kỹ Thuật

Video

Xử lý tín hiệu Xử lý tín hiệu số (DSP)
Camera CCD CCD 1/3 in với Công nghệ bộ lọc cơ học
Bộ lọc Loại cơ học hai cửa sổ, IR Pass, IR-Cut
Độ phân giải Độ phân giải cao 540 TVL
Số điểm ảnh hiệu lực
(N x D)

PAL: 795 x 596, NTSC: 811 x 508

Độ nhạy sáng ban đêm 0 lux (hồng ngoại bật)
Chuyển Ngày/Đêm Được điều khiển bằng quang bào, tự động
Cửa điều sáng điện tử 1/50 đến 1/100.000 giây (PAL),
 1/60 đến 1/100.000 giây (NTSC)
Tín hiệu đầu ra 1 Vpp composite video, 75 ohm
Hệ số S/N Lớn hơn 48 dB
Gamma 0,45
Ống kính Chỉnh sửa IR, tiêu cự thay đổi từ 5 đến 50 mm, cửa

điều sáng tự động DC
Điều khiển ống kính Thu phóng, lấy tiêu cự và cửa điều sáng tự động có

thể điều chỉnh bên ngoài
LED Mảng hồng ngoại phân bố đều, được điều khiển bằng

quang bào
Chiều dài bước sóng 850 nm
Số đèn LED 30
Điện

Điện áp 12 VDC hoặc 24 VAC
Sức hút điện 8 W tối đa (hồng ngoại bật)
Nguồn điện Không đi kèm
Đặc tính cơ học

Kết cấu Ép trồi bằng nhôm chắc chắn
Hoàn thiện Màu bạc oxít hóa anốt
Tấm che mặt trời Bộ phận chuẩn đi kèm
Giá đỡ Bao gồm giá đỡ quét ngang 360º / xoay nghiêng

90º 
Trọng lượng 1,7 kg (3,8 lb)
Kích thước Ø 98 x 292 (D) mm (3,0 x 11,5 in)
Đặc tính môi trường

Dải nhiệt độ hoạt động -30 ºC đến +55 ºC (-22 ºF đến +131 ºF)
Môi trường Theo tiêu chuẩn IP66
Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận
Châu Âu CE
Các Tiêu chuẩn
 ANSI C63.4: 2009

Thiết bị kỹ thuật số FCC Parts 2 và 15, 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
 EN 55022: 2006+ A1: 2007

(AS/NZS CISPR 22: 2006) (Class A)
 EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
 EN61000-3-2:2006
 EN61000-3-3::2008

 LVD 2006/95/EC

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP66, IEC 60529 (2001), IEC 60529:(2002)
Thông tin Đặt hàng
Camera IR tích hợp hình viên đạn
VTI-220V05-2 WZ20, NTSC

VTI-220V05-2

Camera IR tích hợp hình viên đạn
VTI-220V05-1 WZ20, PAL

VTI-220V05-1

Bộ nguồn UPA-1220-60 UPA-1220-60
Bộ nguồn UPA-1220-50 UPA-1220-50
Tấm tiếp hợp hộp dụng cụ WZMB.001 WZMB.001
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