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960H

u Montaż narożny i konstrukcja bez uchwytu No-Grip
zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo

u Przetwornik 960H o bardzo wysokiej rozdzielczości

u Objęcie zasięgiem całego niewielkiego
pomieszczenia, w tym obszaru bezpośrednio pod
kamerą

u Przetwornik o długości fali 940 nm zapewniający
widzenie nocne o zasięgu do 9 m (wersja ukryta)

u Wodoodporność potwierdzona stopniem ochrony
IP65

Kamera FLEXIDOME corner 9000 IR to
wandaloodporna kamera do montażu narożnego, z
konstrukcją bez uchwytu No-Grip. W tej wodoodpornej
kamerze kopułkowej zastosowano wysoko wydajny
przetwornik CCD 960H o przekątnej 1/3" i
rozdzielczości 720 linii TV. Dzięki przetwornikowi wraz
z wbudowanym promiennikiem podczerwieni oraz
zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu
udało się uzyskać wydajny, całodobowy system dozoru
do obszarów niebezpiecznych i zagrożonych
wandalizmem, działający w każdych warunkach
oświetleniowych, nawet w całkowitej ciemności.
Szerokokątny obiektyw pozwala na podgląd całości
niewielkiego pomieszczenia, w tym obszar podłogi pod
kamerą. Konstrukcja urządzenia uniemożliwia jego
uchwycenie lub zawieszenie się na nim, zapewniając
maksymalne bezpieczeństwo w takich zastosowaniach
jak areszty, windy i szpitale psychiatryczne.

Przegląd systemu

Konstrukcja wandaloodporna do montażu narożnego
Nowatorska konstrukcja sprawia, że kamera ściśle
przylega do narożnika pomieszczenia, co chroni ją
przed nawet najbardziej brutalnymi próbami
zniszczenia, wyrwania lub unieruchomienia. Kąt ostry
45º ukrywa wszystkie przewody i zapewnia objęcie

zasięgiem całego pomieszczenia o powierzchni
4,5 x 4,5 m, włącznie z obszarem pod samą kamerą.
Kamera nie posiada punktów zakotwiczenia w celu
zapewnia maksymalnego bezpieczeństwa dozoru osób
będących pod szczególną obserwacją.

Oświetlenie w podczerwieni
Kamera wykorzystuje technologię podczerwieni, która
zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień
jak i w nocy. Diody LED emitujące promieniowanie
podczerwone dają możliwość skutecznego,
dyskretnego widzenia w nocy oraz zapewniają
najwyższą dostępną jakość obrazu noktowizyjnego.
Regulacja intensywności świecenia diod podczerwieni
pozwala uniknąć prześwietlenia pierwszego planu i
niedoświetlenia tła.

Przełączanie trybu True Day/Night
Kamera jest wyposażona w filtry mechaniczne
zapewniające żywe kolory w ciągu dnia i znakomite
widzenie nocne przy oświetleniu w podczerwieni,
gwarantując odpowiednią ostrość niezależnie od
warunków oświetleniowych. Charakteryzuje się
ponadto rewelacyjną charakterystyką widmową w
zakresie bliskiej podczerwieni, dzięki czemu zapewnia
znakomite widzenie nocne z wykorzystaniem aktywnej
podczerwieni.



Łatwość instalacji
Nie wymaga regulacji ostrości ani odchylenia, gdyż jej
szerokokątny obiektyw pokrywa w całości
pomieszczenie o wymiarach 4,5 x 4,5 m.
Kamera może być zasilana zasilaczem 12 VDC lub 24
VAC.
Kamera obsługuje 6 niezależnych trybów pracy. Są one
ustawione fabrycznie pod kątem typowych
zastosowań, jednak możliwe jest również ich całkowite
przeprogramowanie w celu dostosowania do
indywidualnych wymagań. Przełączanie pomiędzy
poszczególnymi trybami może odbywać się za pomocą
protokołu komunikacyjnego Bilinx lub zewnętrznego
wejścia alarmowego.
Kamera posiada także kilka innych cech, które
ułatwiają instalację:

• Odizolowane końcówki sygnału BNC i zasilania.
• Wbudowany generator wzorów testowych wytwarza

sygnały do testowania i wyszukiwania usterek w
okablowaniu.

• Zintegrowany panel sterowania OSD pozwala na
regulację ustawień kamery na miejscu.

• Wyświetlanie menu ekranowego (OSD) w wielu
językach.

Technologia Bilinx
Technologia Bilinx zapewnia dwukierunkową
komunikację realizowaną wraz z transmisją sygnału
wizyjnego kamery. Dzięki niej możliwe jest
sprawdzenie stanu, zmiana ustawień kamery, a nawet
aktualizacja oprogramowania układowego praktycznie
z dowolnego miejsca, do którego dociera kabel
wizyjny. Komunikacja w technologii Bilinx umożliwia
skrócenie czasu serwisowania i instalacji, przy
zapewnieniu dokładniejszej konfiguracji i regulacji, a
także ogólnej poprawy wydajności. W technologii
Bilinx, przez wizyjny kabel koncentryczny przesyłane są
również alarmy i komunikaty o stanie, co wpływa na
polepszenie sprawności systemu bez dodatkowych
wymagań w zakresie instalacji.

Doskonały obraz
Kamera oferuje bogaty wybór funkcji umożliwiających
precyzyjne strojenie ustawień obrazu, aby jego jakość
spełniła wymagania danej instalacji. Są to:

• inteligentna kompensacja tła (Smart BLC) —
automatyczne i dynamiczne kompensowanie silnego
oświetlenia tła;

• odwrócenie wartości szczytowej bieli (Peak White
Invert) — ogranicza powstawanie odbić od
oświetlonych powierzchni;

• kontrast i ostrość — jasne i zamglone ujęcia zyskują
większą szczegółowość;

• funkcja SensUp — radykalne, 10-krotne podniesienie
czułości;

• domyślny czas otwarcia migawki — zapewnia
dokładniejsze odwzorowanie ruchu w trybie
automatycznej ekspozycji;

• dynamiczna redukcja szumów — dynamiczne
redukowanie szumów w obrazie.

Maskowanie stref prywatności
Piętnaście różnych stref prywatności umożliwia
maskowanie określonych elementów sceny. Można
zaprogramować maskowanie dowolnej części sceny.

Wizyjna detekcja ruchu
Wbudowany w kamerę wizyjny detektor ruchu
umożliwia wybranie czterech programowalnych
obszarów z indywidualnymi progami czułości. W
przypadku wykrycia ruchu alarmy mogą być
wyświetlane na ekranie monitora, skonfigurowane do
zamknięcia obwodu przekaźnikowego kamery lub
przesyłane za pomocą protokołu komunikacyjnego
Bilinx.

Typowe zastosowania
• Areszty
• Sale szpitalne
• Sale w zakładach opieki psychiatrycznej
• Miejsca zagrożone wandalizmem

Certyfikaty i świadectwa

Standardy IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC, część 15, punkt B, klasa B

 Dyrektywa EMC 2004/108/WE

 EN 55022/24, klasa B

 VCCI J55022 V2/V3

 AS/NZS CISPR 22 (odpowiednik CISPR 22)

 ICES-003, klasa B

 EN 50121-4

Certyfikaty
produktu

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

Stopień ochrony IP65

Odporność na
uderzenia

IK10

Region Certyfikacja

Europa CE

Stany Zjedno-
czone

UL
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Planowanie
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Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe 12 VDC lub 24 VAC

Pobór mocy 6,48 W maks (12 VDC)
12,24 VA maks (24 VAC)

Przetwornik obrazu 960H, przetwornik CCD 1/3",
rozdzielczość 720 linii TV, podwójna
migawka WDR

System PAL lub NTSC

Liczba pikseli obrazu
(poz. x pion.)

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

Aktywne piksele (poz. x
pion.)

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

Czułość (3200 K, współczynnik odbicia sceny 89%, F/1.2)

 Obraz pełny
(100 IRE)

Obraz użyteczny
(50 IRE)

Obraz
użyteczny
(30 IRE)

Kolor 0,5 lx 0,09 lx 0,04 lx

Kolor
+ SensUp
10x

0,05 lx 0,009 lx 0,004 lx

Obraz
monochrom
atyczny

0,2 lx 0,04 lx 0,02 lx

Obraz
monochrom
atyczny
SensUp 10x

0,02 lx 0,004 lx 0,002 lx

Obraz
monochrom
atyczny +
podczerwie
ń

0 lx 0 lx 0 lx

Stosunek sygnał/szum > 50 dB

Wyjście wizyjne Całkowity sygnał wizyjny 1 Vpp, 75 Ω

Synchronizacja Wewnętrzna, siecią zasilającą

Migawka Automatyczna (1/50 [1/60] do
1/100000), stały poziom, bez migotania,
domyślnie

Zwiększenie czułości Możliwość wyłączenia lub ustawienia w
zakresie do 10x

True Day/Night Tryb kolorowy, monochromatyczny,
automatyczny

Mechanizm dynamiczny XF-Dynamic, HDR, Smart BLC

Zakres dynamiki 94 dB (WDR)

Dynamiczna redukcja
szumów

Redukcja szumów 3D, redukcja szumów
2D

AGC Włączona lub wyłączona (0 ÷ 40 dB)

Inteligentna
kompensacja tła

Wł./wył.

Odwrócenie wartości
szczytowej bieli

Wł./wył.

Balans bieli ATW w pomieszczeniach, ATW na
zewnątrz, wstrzymanie balansu bieli i
ręcznie

Poprawa kontrastu Niska, średnia, wysoka
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Ostrość Regulowany poziom zwiększenia ostrości

Identyfikator kamery Maks. 17 znaków, wybór pozycji
wyświetlania

Generator wzorów
testowych

Pasek koloru, Raster, Impuls, Zwiększanie
impulsu, Siatka

Tryby 6 programowalnych trybów fabrycznych

Zdalne sterowanie Dwukierunkowa komunikacja Bilinx po
kablu koncentrycznym

Wizyjna detekcja ruchu 4 obszary, w pełni programowalne

Maskowanie stref
prywatności

15 odrębnych obszarów, w pełni
programowalnych

Zoom cyfrowy Maks. 16x

Cyfrowa stabilizacja
obrazu

Wł./wył.

Język menu ekranowego Angielski, chiński uproszczony, francuski,
hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski

Widzenie nocne

Diody LED podczerwieni 3 wysoko-sprawne diody LED, 940 nm

Zasięg podczerwieni 9 m

Obiektyw

Rodzaj obiektywu Stałoogniskowy 2,0 mm, F2,0

Mocowanie obiektywu Mocowanie do płytki

Poziome pole widzenia 139°

Pionowe pole widzenia 104°

Połączenie

Analogowe wyjście
wizyjne

Złącze BNC (1 Vpp, 75 Ω, CVBS, PAL/
NTSC)

Wejście alarmowe 0 ÷ 3,3 V, aktywny poziom niski lub
aktywny poziom wysoki

Wyjście alarmowe 60 VDC lub 60 VAC (maks), prąd
obciążenia: 1 A (maks)

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

240 x 146 x 169 mm

Ciężar Ok. 1840 g

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -10 ÷ 50ºC

Temperatura
przechowywania

-30 ÷ 60 ºC

Wilgotność 20 ÷ 90%, względna, bez kondensacji

Zamówienia - informacje

FLEXIDOME AN corner 9000
Kamera analogowa zintegrowana z promiennikiem
podczerwieni, do montażu narożnego, bez uchwytu,
rozdzielczość 960H, PAL
Numer zamówienia VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Kamera analogowa zintegrowana z promiennikiem
podczerwieni, do montażu narożnego, bez uchwytu,
rozdzielczość 960H, NTSC
Numer zamówienia VCN-9095-F121

Sprzęt

S1460 Wizyjny kabel serwisowy
Złącze 2,5 mm dla przewodu BNC do kamer
analogowych i sieciowych, 1 m
Numer zamówienia S1460

UPA-2420-50 Zasilacz
Wyjście 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA
Numer zamówienia UPA-2420-50

UPA-2430-60 Zasilacz
Wyjście 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 30 VA
Numer zamówienia UPA-2430-60

NCA-CMT-GF Szara osłona przednia do kamer narożnych
FLEXIDOME z serii 9000
Szara osłona przednia z miejscem na wskaźniki LED i
przezroczystą kopułką
Numer zamówienia NCA-CMT-GF

Programy

VP‑CFGSFT Oprogramowanie konfiguracyjne
Do kamer wykorzystujących protokół Bilinx, w
zestawie moduł interfejsu VP-USB
Numer zamówienia VP-CFGSFT
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