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960H

u Sarokba szerelhető, fogásmentes kialakítás a
maximális biztonság érdekében

u Rendkívül nagy felbontású 960H érzékelő

u Képes áttekintő képet szolgáltatni egy kisebb
méretű szobáról, beleértve közvetlenül a kamera
alatti területet is

u 940 nm infrareflektor a rejtett éjjellátáshoz, 9
méterig

u IP65 vízállóság

A FLEXIDOME corner 9000 IR vandálbiztos, sarokba
szerelhető kamera, fogásmentes (No-Grip) kivitelben.
Ez a vízálló dómkamera nagy teljesítményű 960H 1/3"
CCD 720 TVL felbontású érzékelőt használ. Az
érzékelő, az integrált infravörös megvilágítás és a
fejlett képfeldolgozási technológia kombinációja 24
órás / 7 napos, hatékony, professzionális megfigyelést
biztosít nagy biztonsági kockázatú, vandalizmusnak
kitett alkalmazásokhoz - bármilyen környezeti
megvilágítás mellett, akár teljesen sötét szobákban is.
A rendkívül széles objektív lehetővé teszi egész kicsi
helyiségek megfigyelését, beleértve a kamera alatti
padozatot is. A kamerán lehetetlen fogást találni vagy
ráakaszkodni, ami maximális biztonságot nyújt
speciális alkalmazásoknál, mint pl. fogdák, felvonók
vagy pszichiátriai gondozó szobák.

Rendszeráttekintés

Sarokba szerelhető, vandálbiztos kialakítás
Az innovatív kialakítás lehetővé teszi, hogy teljesen
belesimuljon egy helyiség sarkába, ami védi a kamerát
a tönkretételére, leszerelésére vagy hatástalanítására
irányuló legbrutálisabb kísérletektől is. A pontosan
45°-os szög elrejt minden huzalozást, és biztosítja egy
4,5 x  4,5 méteres helyiség teljes lefedését, beleértve a
kamera alatti részt is. A kamerának nincs külső fogása,

nem szabotálható - a büntetés-végrehajtási és
biztonsági szempontból nagy kockázatú intézetek
maximális biztonsága érdekében.

Infravörös megvilágítás
A kamera az infravörös megvilágítás erejét használja
ahhoz, hogy éjjel és nappal kiváló képeket biztosítson.
Infravörös fényt kibocsátó LED-ek biztosítják a rejtett,
hatékony éjjellátást, a jelenleg elérhető legfejlettebb
színvonalú éjjeli képalkotáshoz. A szabályozható
erősségű infravörös LED-ek segítségével
kiküszöbölhetőek a túlvilágított előterek és az
alulexponált hátterek.

Teljes day/night váltás
A kamera mechanikus szűrő technológiát használ az
élénk nappali szín és a minőségi infravörös
megvilágítású éjszakai képalkotás biztosítása
érdekében, miközben megtartja éles fókuszát minden
megvilágítási körülmény között. A kamera ezen
túlmenően kiváló spektrális érzékenységet biztosít az
infravörös-közeli tartományban kiváló aktív infravörös
éjjellátás megvalósításához.



Egyszerű felszerelés
Nincs szükség fókusz-, illetve forgatás-/
döntésbeállításokra, mivel a rendkívül széles látószögű
objektívvel rendelkező kamera biztosítja egy
4,5 x 4,5 méteres helyiség teljes lefedését.
A kamera +12 V DC vagy 24 V AC tápellátásról
üzemeltethető.
A hat független üzemmód tipikus alkalmazásokhoz
előreprogramozottan áll rendelkezésre, de ezek egyedi
helyzetekhez teljesen átprogramozhatóak. A módok
közötti váltás egyszerűen Bilinxen keresztül, vagy külső
riasztóbemenet segítségével történhet.
Számos egyéb elérhető funkció teszi egyszerűvé a
felszerelést:

• Video-BNC és tápcsatlakozók lengőkábeleken.
• Egy beépített tesztképgenerátor jeleket állít elő a

kábelek teszteléséhez, jelvonali hibakereséséhez.
• Egy beépített OSD központnak köszönhetően a

kamera beállításai a helyszínen megadhatók.
• Többnyelvű képernyőkijelzés (OSD).

Bilinx technológia
A Bilinx a kamera videojelébe ágyazott, kétirányú
kommunikációt lehetővé tévő technológia. A telepítést
végzők ellenőrizhetik a kamera állapotát,
módosíthatják beállításait, vagy akár a készülékszoftver
frissítését is elvégezhetik szinte bárhonnan a
videokábel mentén. A Bilinx használata csökkenti a
karbantartás és telepítés idejét, pontosabb beállítást
tesz lehetővé és javítja a készülék általános
teljesítményét. Ezenfelül a Bilinx a hagyományos
videokábelt használja a riasztási- és állapotüzenetek
továbbítására, így kiváló teljesítményt nyújt anélkül,
hogy további telepítési lépésekre lenne szükség.

Ideális képteljesítmény
Számos beállítás teszi lehetővé a képteljesítmény
finomhangolását, hogy megfeleljen a telepítési
környezetnek. Ezek az alábbiakat foglalják magukban:

• Intelligens BLC – automatikusan és dinamikusan
kompenzálja az erős háttérfényt

• Fehérszint megfordítása – csökkenti az erős
megvilágítású területekről származó fényszórást

• Kontraszt és élesség – javítják a részletek
láthatóságát fényes vagy párás helyeken

• SensUp – az érzékenységet rendkívüli módon
tízszeresére növeli

• Alapértelmezett zársebesség – javítja a
mozgásrögzítés minőségét automatikus expozíció
üzemmódban

• Dinamikus zajszűrés – dinamikusan csökkenti a
képzajt

Adatvédelmi maszkolás
Tizenöt különböző maszkolható zóna segítségével
blokkolhatja a színhely különböző részeit. Előre
beprogramozhatja a színhely bármelyik részének
maszkolását.

Video-mozgásérzékelés
A beépített video-mozgásérzékelés funkció lehetővé
teszi négy programozható terület kiválasztását, és
azokhoz küszöbértékek beállítását. Mozgás érzékelése

esetén riasztást jeleníthet meg a videojelben, a
kimeneti relé zárható, vagy riasztási üzenet
továbbítható Bilinx kommunikáción keresztül.

Jellegzetes alkalmazások
• Fogdák
• Kórházi szobák
• Pszichiátriai gondozó szobák
• Vandalizmus által veszélyeztetett területek

Tanúsítványok és engedélyek

Szabványok IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC 15. rész, B alfejezet, B osztály

 EMC 2004/108/EK irányelv

 EN 55022/24, B osztály

 VCCI J55022 V2 / V3

 AS/NZS CISPR 22 (a CISPR 22 szabvánnyal
megegyező)

 ICES-003, B osztály

 EN 50121-4

Terméktanúsítvá
nyok

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Külső
behatásokkal
szembeni
védettség

IP65

Ütés elleni
védelem

IK10

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Egyesült Álla-
mok

UL
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Méretek
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45°

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Bemenő feszültség +12 V DC vagy 24 V AC

Teljesítményfelvétel 6,48 W max. (12 V DC)
12,24 VA max. (+24 V AC)

Képérzékelő 960H, 1/3"-os CCD, érzékelő felbontása
720 TVL, WDR két zársebesség

Rendszer PAL vagy NTSC

Összes képpont (vízsz. x
függ.)

1028 x 596 (PAL)
1028 x 508 (NTSC)

Effektív képpontok
(vízsz. x függ.)

976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Érzékenység (3200 K, 89%-os tükröződés, F1.2)

 Teljes videó
(100 IRE)

Használható kép
(50 IRE)

Használható
kép
(30 IRE)

Színes 0,5 lx
(0,0465 fc)

0,09 lx
(0,0837 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

Színes
+ 10x
SensUp

0,05 lx
(0,00465 fc)

0,009 lx
(0,000837 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

Monokróm 0,2 lx
(0,0186 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

0,02 lx
(0,00186 fc)

Monokróm
10x SensUp

0,02 lx
(0,00186 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

0,002 lx
(0,000186 fc)

Monokróm
+
bekapcsolt
infravörös
reflektor

0,0 lx 0,0 lx 0,0 lx

Jel-zaj viszony >50 dB

Videokimenet Kompozit videó 1 Vpp, 75 ohm

Szinkronizálás Belső, hálózati szinkron

Zársebesség Automatikus (1/50 [1/60] – 1/100000)
választható, fix, vibrálásmentes,
alapértelmezett

Érzékenység növelése Ki és 10x között változtatható

Teljes Day/Night Színes, Monokróm, Automatikus

Dinamikus modul XF-Dynamic, HDR, Intelligens BLC

Dinamikatartomány 94 dB (WDR)

Dinamikus zajszűrés 2D-NR, 3D-NR

AGC (Automatikus
erősítésszabályozás)

AGC be vagy ki (0 - 40 dB), választható

Intelligens BLC Be/ki

Fehérszint megfordítása Be/ki

Fehéregyensúly ATW beltéri, ATW kültéri, ATW-tartás és
kézi

Kontraszt növelése Alacsony, Közepes, Magas

Élesség Választható élességjavítási szint

Kamera azonosítója 17 karakteres szerkeszthető karakterlánc,
választható helyzetű

Tesztképgenerátor Színsáv, Raszter, Impulzus,
Keresztimpulzus, Sraffozás
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Üzemmódok 6 előre beállított, programozható
üzemmód

Távvezérlés Bilinx koaxiális kétirányú kommunikáció

Video-mozgásérzékelés 4 terület, teljesen programozható

Adatvédelmi maszkolás 15 független terület, teljesen
programozható

E-zoom Akár 16-szoros

Digitális képstabilizáló Be/ki

OSD nyelve Angol, francia, német, spanyol, portugál,
egyszerűsített kínai, orosz

Éjjellátás

Infravörös LED-ek 3 nagy hatékonyságú LED, 940 nm

Infravörös lefedettség 9 m

Objektív

Objektív típusa Fix 2,0 mm-es, F2.0

Objektívfoglalat Lemezre szerelt

Vízszintes látómező 139°

Függőleges látómező 104°

Csatlakozás

Analóg videokimenet BNC-csatlakozó (1 Vpp 75 Ohm CVBS,
PAL/NTSC)

Riasztási bemenet 0 - 3,3 V DC, alacsony aktív vagy magas
aktív

Riasztási kimenet 60 V DC vagy 60 V AC (max), terhelés:
1 A (max)

Mechanikus jellemzők

Méretek (Szé x Ma x Mé) 240 x 146 x 169 mm
(9,45" x 5,75" x 6,65")

Tömeg Kb. 1840 g

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet -10°C és +50°C között

Tárolási hőmérséklet -30°C - +60°C

Páratartalom 20-90% relatív páratartalom (nem
kondenzáló)

Rendelési információ

FLEXIDOME AN corner 9000
Sarokba szerelés, no-grip, 960H, integrált infravörös
analóg kamera, PAL
Rendelésszám VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Sarokba szerelés, no-grip, 960H, integrált infravörös
analóg kamera, NTSC
Rendelésszám VCN-9095-F121

Hardvertartozékok

S1460 szerviz-/monitorkábel
2,5 mm-es csatlakozó BNC-hez analóg és IP
kamerákhoz, 1 m
Rendelésszám S1460

UPA-2420-50 tápegység
220 V AC, 50 Hz, 24 V AC, 20 VA kimenet
Rendelésszám UPA-2420-50

UPA-2430-60 tápegység
120 V AC, 60 Hz, 24 V AC, 30 VA kimenet
Rendelésszám UPA-2430-60

NCA-CMT-GF FLEXIDOME corner 9000 szürke előlap
Szürke előlap LED-es ablakkal és átlátszó burával
Rendelésszám NCA-CMT-GF

Szoftvertartozékok

VP‑CFGSFT konfigurációs szoftver
Bilinx kommunikációt használó kamerákhoz, VP-USB
adapterrel
Rendelésszám VP-CFGSFT
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