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u Geïntegreerde oplossing voor dag/nacht PTZ-
nachtzicht met groot bereik

u 60x infraroodgecorrigeerd motorzoomobjectief met
brandpuntsafstand van 12,5‑750 mm, uitbreidbaar
tot 25‑1500 mm met verdubbelingsfunctie

u Hoogwaardige Dinion XF CCD beeldsensor

u Twee ZX700 Infraroodstralers voor nachtzicht tot
1200 m en beelden van classificatie-kwaliteit

u BDS208DS Infraroodstralers voor nachtzicht met
middellang bereik

De GVS1000 is een systeem dat is ontworpen voor
PTZ-bewaking met dag/nacht-functionaliteit en een
groot bereik. Het systeem zorgt voor een groot
bewakingsbereik met herkenning tot 1 km en
classificatie tot 1200 m van beelden bij volledige
duisternis. De GVS1000 maakt kritische permanente
bewakingstoepassingen met groot bereik mogelijk,
zoals bijvoorbeeld haven- en zeevaartbewaking,
transport- en luchthavenbewaking, grensbewaking en
uitgebreide perimeterbewaking.
Voor het effectief uitvoeren van dergelijke functies is
de GVS1000 uitgerust met een infraroodgecorrigeerd
objectief met een groot bereik geschikt voor 60x
optische zoom. Het objectief beschikt over een
brandpuntsafstand van 12,5‑750 mm of 25‑1500 mm
(met ingeschakelde verdubbelingsfunctie) en zorgt
samen met de hoogwaardige Dinion XF sensor onder
alle lichtcondities voor uiterst hoogwaardige beelden
op grote afstanden.
De systeemmogelijkheden worden aanzienlijk vergroot
door gebruik van actieve infraroodverlichting. Er zijn
twee stralers; één voor nachtopnamen op lange
afstand en één voor nachtopnamen op middellange/
korte afstand. Er zijn geen veiligheidsrisico's, wat wel
het geval is bij laserunits. De infraroodverlichting kan

handmatig worden geregeld of in de automatische
modus voor de fotocelgestuurde auto aan/uit-functie
worden gezet.
Voor de besturing is de GVS1000 compatibel met het
signaal van Pelco P/D protocollen via RS422/RS485.

Basisfuncties

Optiek en infrarood
• Infraroodgecorrigeerde 60x optische zoom voor

nachtzicht voorbij 1,2 km
• Dinion XF beelden van topkwaliteit
• ZX700 Infraroodverlichting met groot bereik
• Infrarood met middellang/kort bereik door middel van

tweevoudige BDS208DS met Black Diamond
technologie

PT-motor
• Variabele snelheid en uiterst nauwkeurige

motoraandrijving voor draaien en kantelen
• Preset/tour-functionaliteit met harde en zachte

limieten

Systeem/Installatie en onderhoud
• Diagnosefunctie met zelftest
• LED-indicatoren en spanningspunten voor alle

onderhoudsvereisten
• Geharde stekkers en kabels voor een lange

levensduur



• Externe LED-indicatie

Prestatiebereik 's nachts (onder optimale
omstandigheden)

Niveau Afstand Omschrijving

Classificatie 1.200 m Prestatieniveau waarbij een object
wordt gezien als een persoon en niet
als een dier of een ander object.

Herkenning 1.000 m Prestatieniveau waarbij een object
ter grootte van een mens wordt
gezien als gevaarlijk of ongevaarlijk
gebaseerd op het soort gedragen
kleding, uitrusting enz. (vriend of
vijand).

Identificatie 500 m Prestatieniveau waarbij een
menselijk doel kan worden
beschouwd als een specifiek
individu.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

VS FCC

Canada CSA

Installatie/configuratie

Afmetingen

1044 (41.1)

744

(29.3)

508

(20.0)

529

(20.8)

508 (20.0) mm (in)175 (6.9)

736 (29.0)

Montagesjabloon motorchassis

85 (3.36) mm (in)

114 (4.5)

Ø10 

(0.386)

85

(3.36)

Technische specificaties

Verlichting groot bereik

Infraroodstrale
r

ZX700 IR

Golflengte 730 Nm

Straalpatroon 2,5º spot-straal met cirkelpatroon

Levensduur
lamp

Gemiddeld 2.000 uur

Verlichting gemiddeld bereik

Infraroodstrale
r

BDS208DS

Golflengte 850 nm

Straalpatroon 20º horizontale dekking, Black Diamond
technologie

LED array 560 LED array, beide (2x units gebruikt)

LED
levensduur

> 5 jaar

Optiek

Cameratype Dinion XF Dag/nacht-camera

Kleursysteem PAL of NTSC

Resolutie 540 TVL

Effectieve
pixels

NTSC: 768 (H) x 492 (V)
PAL: 752 (H) x 582 (V)

Signaal-
ruisverhouding

Meer dan 50dB

Versterkingsre
geling

AGC

Objectieftype Infraroodgecorrigeerd 60x motorzoomobjectief

Brandpuntsafs
tand

12,5 mm tot 750 mm
25 mm tot 1500 mm met verdubbeling

Vergroting 60x optisch

Zoomwerking Motoraandrijving (handmatige afstandsbediening)

Focuswerking Motoraandrijving (handmatige afstandsbediening)
 

Iriswerking Automatisch (handmatige afstandsbediening)

Beeldhoek -
Groothoek

28,4º horizontaal x 21,4º verticaal

Beeldhoek -
Telelens

0,29º horizontaal x 0,22º verticaal bij 750 mm
0,15º horizontaal x 0,11º verticaal bij 1500 mm

Scherpstelbere
ik

5 m vóór objectief tot oneindig

Wisser Handmatige aan/uit-regeling
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Draai/kantel-motor

Draaibereik ± 215º

Kantelbereik ± 90º

Draaisnelheid 0,3º tot 8º per seconde

Kantelsnelheid 0,1º tot 4,5º per seconde

Herhalingsnau
wkeurigheid

0,25º

Motortype Permanente magneet

Aandrijving Stalen tandwiel en wormoverbrenging, kogel en
kegellager

Eindschakelaar
s

Instelbare harde limieten, elektronisch instelbare
zachte limieten

Speling Instelbaar

Mechanische specificaties

Constructie Weerbestendige aluminiumconstructie met
roestvrijstalen bevestigingen

Afwerking Geëmailleerde afwerking, met zwart als standaard

Steun Inclusief kabelbeheer

Afmetingen
(motorsamenst
el)

1044 x 736 x 744 mm (L x B x H)

Afmetingen
(PSU)

508 x 175 x 529 mm (L x B x H)

Gewicht
(exclusief PSU)

50 kg

IR-netsnoer 7,5 m

PSU-gewicht 20 kg

PSU-
composietkabe
l

6 m

Systeembevest
iging

4-inch PCD

Omgevingseisen

Bedrijfstemper
atuurbereik

-20ºC tot +50ºC

Systeembesturing

Protocol Pelco P / D (RS422 / RS485)

Presets 32 draai/kantel/zoom-presets

Tours 3 draai/kantel/zoom-tours met 63 presets per tour

Elektrische specificaties

Ingangsspanni
ng:

120 VAC of 230 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbrui
k

800 W bij volledig IR

Bestelinformatie

GVS1000-11-P Camerasysteem met groot bereik
PTZ-cameraplatform met groot bereik, dag/nacht, 60x
optische zoom, 12,5 tot 750 mm/25 tot 1500 mm met
verdubbeling, 730 nm IR met groot bereik, PAL, Pelco
P/D ondersteuning, inclusief 120 tot 230 VAC PSU.
Opdrachtnummer GVS1000-11-P

GVS1000-11-N Camerasysteem met groot bereik
PTZ-cameraplatform met groot bereik, dag/nacht, 60x
optische zoom, 12,5 tot 750 mm/25 tot 1500 mm met
verdubbeling, 730 nm IR met groot bereik, NTSC,
Pelco P/D ondersteuning, inclusief 120 tot 230 VAC
PSU.
Opdrachtnummer GVS1000-11-N
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