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Camera mini hình viên đạn VTC-206 mang đến khả
năng giám sát video tin cậy trong vỏ hộp chắc chắn
và nhỏ gọn. Những chiếc camera này thích hợp cho
các ứng dụng trong nhà và ngoài trời, mang đến
hình ảnh màu 600TVL. Có các kiểu có ống kính
3,6 mm để có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng
khác nhau. VTC-206 bao gồm giá gắn lắp linh hoạt
và ba ốc gắn lắp dành cho tường mềm, bề mặt và
trần. Được cấu tạo từ nhôm ôxít hóa anốt, camera
VTC-206 nhỏ gọn và kín đáo, mang đến khả năng
giám sát suốt ngày đêm. Camera thực sự chỉ cần lắp
vào là hoạt động. Không cần điều chỉnh tiêu cự, và
thiết lập của camera tự động điều chỉnh theo cảnh
khi có nguồn điện.

 

Tính năng

u Hình ảnh màu chất lượng cao (600 TVL)

u Trường nhìn rộng

u Ứng dụng trong nhà và ngoài trời

u Gắn lắp kín đáo và dễ dàng

960H

 

 

 

 

 

TVL

720



Thông Số Kỹ Thuật

Video

Camera CCD CCD 1/3-inch S EXview HAD II
Số điểm ảnh hiệu lực
(NxD)

976x582 (PAL)

976x494 (NTSC)
Độ phân giải màu 600 TVL (tối thiểu)
Cửa trập điện tử 1/50 đến 1/120.000 giây (PAL)

1/60 đến 1/120.000 giây (NTSC)
Tín hiệu đầu ra 1 VPP composite video, 75 ohm
Kết nối đầu ra Đầu nối BNC
Hệ số S/N Lớn hơn 50 dB
Gamma 0,45
Chiếu sáng tối thiểu 0,1 lx tại F2.0 / 30IRE
Ống kính Tiêu cự cố định 3,6 mm
Đặc tính cơ học

Vỏ Nhỏ gọn, không thấm nước
Kết cấu Bằng nhôm chắc khỏe
Trọng lượng Khoảng 79 g (0,174 lb)
Điện

Nguồn 12 VDC, 83 mA tối đa
Nguồn điện Không đi kèm
Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành -10 °C đến +50 °C (+14 °F đến +122 °F)
Nhiệt độ bảo quản -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến +140 °F)
Môi trường Đạt chứng chỉ IP67
Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận
Châu Âu CE
Các Tiêu chuẩn
 ANSI C63.4: 2003

Thiết bị kỹ thuật số FCC Part 15 subpart B, 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
 EN55022:2006, Class A
 EN50130-4:1995 +A2:2003
 EN61000-3-2:2006
 EN61000-3-3:2008
 LVD 2006/95/EC

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP67, IEC 60529 (2001)
Kích thước
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Thông tin Đặt hàng
Camera màu mini hình viên đạn
VTC-206F03-3, PAL

VTC-206F03-3

Camera màu mini hình viên đạn
VTC-206F03-4, NTSC

VTC-206F03-4
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