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Camera ngày/đêm VBC-265 là camera giám sát
chuyên nghiệp với bộ xử lý tín hiệu số 10 bit.
Các thông số của camera có thể được thiết lập riêng
rẽ và công cụ hỗ trợ đảm bảo thiết lập tiêu cự chính
xác mọi lúc. Camera có khả năng quay ban đêm
nâng cao so với camera màu bình thường. Bộ lọc IR
tự động chuyển sang chế độ đơn sắc. Bộ phát hiện IR
qua ống kính nâng cao tính ổn định của chế độ đơn
sắc. Mức đen tự động nâng cao độ tương phản bằng
cách bù độ tương phản suy giảm (chói sáng, sương,
mù, v.v.).

 Tính năng

u Chất lượng hình ảnh cao cấp

u Độ phân giải vượt trội (540 TVL)

u Độ nhạy IR vào ban đêm

u Tự động phát hiện ống kính

u Dễ lắp đặt

  

  
  



Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Mã hàng Điện áp định mức Dải
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
Điện áp định mức

(VBC‑265‑11,

VBC‑265‑11C)

12 VDC

24 VAC, 50 Hz

Điện áp định mức

(VBC‑265‑51,

VBC‑265‑51C)

230 VAC, 50 Hz

Tiêu thụ điện năng 4 W
Loại CCD Xen giữa các dòng 1/3-inch
Số điểm ảnh hoạt động 752 x 582
Độ phân giải theo chiều
ngang

540 TVL

Ngày/Đêm Màu, Đơn sắc, Tự động
Dải động 60 db (xử lý hình ảnh 10-bit)
Hệ số tín hiệu nhiễu > 50 dB
BLC Bật (hiệu chỉnh bù chính giữa cửa sổ), Tắt
Khuếch đại 20 dB tối đa
Cân bằng ánh sáng trắng ATW (2500 - 10000 K), AWB kéo dài, WB thủ công

có thể lựa chọn
Cửa sập Tự động (1/50 đến 1/150000), cố định, không bị

rung
Mức đen tự động Tự động, Liên tục, Tắt
Đồng bộ Bên trong, Line Lock tự chọn
Đồ gắn ống kính Loại CS (ống kính nhô ra tối đa 5 mm, 0,2 in), loại C

tương thích với vòng chuyển đổi
Loại ống kính Thủ công, Cửa điều sáng DC và Cửa điều sáng video

tự động phát hiện với khả năng ghi đè

Điều khiển cửa điều sáng DC: tối đa 50 mA liên tục

Cửa điều sáng video: 11,5 ± 0,5 VDC, tối đa 50 mA
liên tục

Điều khiển từ xa Truyền tín hiệu Bilinx
Camera ID Chuỗi 16 ký tự có thể chỉnh sửa, vị trí có thể lựa

chọn
Đầu vào cảnh báo (TTL) +5 V danh nghĩa, +40 VDC tối đa
Đầu ra cảnh báo Đơn sắc
Rơ-le đầu ra cảnh báo Tối đa 30 VAC hoặc +40 VDC, Tối đa 0,5 A liên tục,

10 VA
Đầu ra hình ảnh 1 Vpp, 75 Ohm
 

Độ nhạy sáng

(3200 K, hệ số phản chiếu cảnh 89%, F1.2)
 Video đầy

đủ
(100 IRE
)

Hình ảnh khả
dụng (50 IRE)

Hình ảnh khả
dụng (30 IRE)

Màu 2,6 lx

(0,26 fc)

0,65 lx

(0,065 fc)

0,30 lx

(0,03 fc)
Mono 1,04 lx 0,26 lx 0,012 lx

(0,104 fc
)

(0,026 fc) (0,0012 fc)

 

Đặc tính cơ khí

Kích thước (C x R x D) 58 x 66 x122 mm (2,28 x 2,6 x 4,8 in) không có ống
kính

Trọng lượng 450 g (0,99 lbs) không có ống kính
Màu RAL 7035 xám nhạt
Gắn lắp ba chân Đáy (cách ly) và đỉnh 1/4-inch 20 UNC
Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành -20°C đến +50°C (-4°F đến 122°F)
Nhiệt độ bảo quản -40°C đến +70°C (-40°F đến +158°F)
Độ ẩm vận hành 20% đến 93% RH
Độ ẩm bảo quản lên đến 98% RH
Nguồn

Đầu nối nguồn

(VBC‑265‑11,

VBC‑265‑11C)

Đầu nối kiểu ấn, cực riêng biệt , tách biệt với các
thiết bị ngõ ra hình ảnh

Đầu nối nguồn

(VBC‑265‑51)

Dây điện lõi 2 dây với phích cắm Châu Âu

Đầu nối nguồn

(VBC‑265‑51C)

Dây điện lõi 2 dây với phích cắm Trung Quốc

Thông báo
Không đi kèm ống kính

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận
Châu Âu CE
Các tiêu chuẩn
 FCC Part 15, Class B
 EN55022: Class B
 Hệ thống cảnh báo EN50130-4, Phần 4
 EN60065
 IEC60068-2-27: Rung - camera với ống kính 500 g

(1,1 lb)
Thông tin Đặt hàng
Camera ngày/đêm VBC-265-11, 12 VDC/
24 VAC

VBC-265-11

Camera ngày/đêm VBC-265-51, 230 VAC VBC-265-51
Camera ngày/đêm VBC-265-11C, 12 VDC/
24 VAC, Trung Quốc

VBC-265-11C

Camera ngày/đêm VBC-265-51C, 230 VAC,
Trung Quốc

VBC-265-51C
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