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960H
 

u Sensor de ultra-alta resolução de 960H (1/3 pol.)

u Gama dinâmica alargada digitalmente

u Redução digital de ruído

u Verdadeira comutação Dia/Noite

u Caixa resistente à água e anti-vandalismo

Estas câmaras bullet para exterior são câmaras de
vigilância elegantes que oferecem uma excelente
resolução em condições de iluminação variáveis. O
sensor CCD de 1/3 polegadas, 960H e elevado
desempenho proporciona uma resolução de 720 TVL.
A caixa resistente à água (classificação IP66) e anti-
-vandalismo (classificação IK08) assegura uma
videovigilância fiável em diversas aplicações para
interiores e exteriores.
As câmaras são fáceis de instalar e os parâmetros
podem ser definidos individualmente. No prático
sistema de menus da câmara, é possível configurar
funções de detecção de movimento e zonas de
privacidade.
A verdadeira funcionalidade Dia/Noite passa
automaticamente do modo policromático para o
monocromático através de um filtro de IV mecânico
consoante a luz disponível.

Generalidades (sistema)

A câmara é fornecida de modo a poder ser utilizada
imediatamente. Em situações extremamente
exigentes, em que é necessário proceder a um ajuste
preciso ou são necessárias definições especiais, os
parâmetros da câmara podem ser definidos
individualmente através dos botões de controlo
existentes na câmara e da visualização no ecrã (OSD).

Funções

Modo Dia/Noite
A verdadeira funcionalidade Dia/Noite proporciona
uma melhor visão nocturna. O filtro de IV mecânico
passa automaticamente do modo policromático para o
monocromático através da detecção do nível de
luminosidade.

Desempenho de imagem ideal
Existem várias definições disponíveis para o ajudar a
optimizar o desempenho da imagem para que
corresponda ao seu ambiente da instalação. Estas
incluem:

• BLC - compensa automática e dinamicamente a
contraluz forte

• HLC - reduz o ofuscamento de áreas com iluminação
intensa

• Gama dinâmica digital - aumenta a gama dinâmica das
áreas visíveis

• Contraste e nitidez - melhora os detalhes em cenas
claras ou com neblina

• Redução dinâmica de ruído - reduz dinamicamente o
ruído na imagem

Máscaras de privacidade
Quatro zonas de privacidade diferentes permitem
ocultar partes específicas de uma cena. Pode pré-
-programar qualquer parte da cena para que lhe seja
aplicada uma máscara.



Detecção de movimentos de vídeo
O detector de movimentos de vídeo incorporado
permite-lhe seleccionar quatro áreas programáveis
com limites de sensibilidade individuais. Quando é
detectado movimento, os alarmes podem ser
apresentados no sinal de vídeo.

Aplicações típicas:
• Museus e galerias de arte
• Centros comerciais
• Escritórios
• Escolas, faculdades e universidades
• Estações de serviço

Certificados e Aprovações

FCC ANSI C 63.4:2003
FCC parte 15, subparte B
Classe A

UL UL 60065, 7.ª edição, 11-12-2007
CAN/CSA-C22.2 n.º 60065-03, 1.ª edição,
2006-04+A1:2006

UE EN 55022:2006/A1:2007
EN 50130-4:1995/A2:2003
EN 61000-3-3:2008

LVD LVD 2006/95/EC
EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12

IP IP 66
KS C IEC 60529:2006

Região Certificação

Europa CE

Especificações Técnicas

Sensor de imagem 960H, CCD de 1/3 pol., sensor
com resolução de 720 TVL

Sistema PAL ou NTSC

Total de píxeis (H x V) 1020 x 596 (PAL)
1020 x 508 (NTSC)

Píxeis efectivos (H x V) 976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Tipo de objectiva Objectiva de diafragma
automático varifocal integrada

Distância focal 2,8 a 12 mm

Abertura da objectiva F1.4 – 360

Ajuste da objectiva Interna

Comutação Dia/Noite Verdadeiro filtro mecânico Dia/
Noite

Saída de vídeo Composto: 1 Vpp, 75 ohm

Tensão de alimentação 12 Vdc ou
24 Vac

Consumo de energia 190 mA (12 Vdc), máx.
2,9 W (24 Vac), máx.

Sistema de sincronização Sincr. interna, bloqueio de linha

Relação S/R (AGC desligado) 50 dB mín.

Sensibilidade (F1.4, 50IRE, AGC
máx.)

Policromática: 0,5 lx
Monocromática:0,02 lx

Obturador electrónico 1/50 – 1/10 000 (PAL)
1/60 – 1/10 000 (NTSC)

AGC (controlo de ganho
automático)

0 a 20

Redução digital de ruído (DNR) Desactivada, activada (ajustável)

Alcance dinâmico (DYN) Desactivado, activado (ajustável)

Equilíbrio de Brancos ATW, pressão, utilizador1,
utilizador2, anti-CR, manual,
bloqueio

Compensação de luz DESLIGADA/BLC/HLC

Dia/Noite Automático, policromático, P/B

Burst Ligado, desligado

Detecção de movimentos Ligada, Desligada (4 zonas
programáveis)

Privacidade Ligada, Desligada (4 zonas
programáveis)

Nitidez 0 ‑ 15

Idioma do OSD Inglês, japonês, alemão, francês,
russo, português, espanhol e
chinês simplificado

Montagem Suporte de montagem com
gestão de cabos incluído

Dimensões (Ø x C) 70 x 120 mm (2,75 x 4,72 pol.)

Peso
(incluindo o suporte)

0,96 kg (2,12 lb)

Caixa Alumínio fundido/maquinado

Cor Câmara/suporte: preto RAL9017
Protecção solar: cinzento prata
RAL9006

Protecção contra água/pó IP66

Resistência ao impacto IK08

Temperatura de funcionamento -30 °C a +50 °C (-22 °F a
+122 °F)

Temperatura de armazenamento -20 °C a +60 °C
(-4 °F a +140 °F)

Humidade em armazenamento 20% a 90% de HR

Como encomendar

DINION AN bullet 4000
Câmara bullet para exterior, 960H, objectiva varifocal
de 2,8 a 12 mm, 12 Vdc/24 Vac, PAL
N.º de encomenda VTN-4075-V311

2 | DINION AN bullet 4000



DINION AN bullet 4000
Câmara bullet para exterior, 960H, objectiva varifocal
de 2,8 a 12 mm, 12 Vdc/24 Vac, NTSC
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