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VBC-255 je kompaktní, odolná digitální barevná ka-
mera s 1/3palcovým snímacím prvkem CCD. Vyni-
kající citlivost, rozlišení 540 TV řádků a vysoká kva-
lita obrazu zajišťují optimální výkon prakticky ve
všech situacích.
Inteligentní nastavení objektivu Lens Wizard auto-
maticky detekuje typ objektivu a umožňuje osobě
provádějící instalaci snadno nastavit rovinu objek-
tivu a zaostřit bez použití speciálních nástrojů ne-
bo filtrů.
Funkce automatické úrovně černé zvyšuje kontrast
odstraněním oslňujícího lesku z obrazu. Pomocí
funkce NightSense můžete v černobílém režimu vy-
nikající citlivost kamery ještě třikrát zvýšit.
Tato plně automatická kamera je připravena
k okamžitému použití a její instalace je snadná.

 Vlastnosti

u Nejlepší kvalita obrazu

u Vynikající rozlišení (540 TV řádků)

u Zvýšená citlivost s funkcí NightSense

u Automatická detekce objektivu

u Snadná instalace

  

  
  



Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Typové označení Jmenovité napájecí
napětí

Rozsah

VBC‑255‑11 (C) 12 V DC

24 V AC, 50 Hz

10,8–39 V DC

12–28 V AC, 45–65 Hz
VBC‑255‑51 (C) 230 V AC, 50 Hz 85–265 V AC, 45–65 Hz
Příkon 4 W bez objektivu
Snímací prvek CCD s prokládaným řádkováním, úhlopříčka 1/3 pa-

lce
Aktivní pixely 752 × 582 (H × V)
Horizontální rozlišení 540 TV řádků
Poměr signál–šum 50 dB
Zisk 21 dB (max.)
Elektronická závěrka Automatická, 1/50 až 1/125 000 s
Korekce clony Horizontální a vertikální, symetrická
Kompenzace protisvětla Vyvážená podle středu obrazu
Vyvážení bílé Automatické snímání (2 500–9 000 K)
Dálkové ovládání Komunikace po koaxiálním kabelu Bilinx
Videovýstup Kompozitní videosignál 1,0 Všš, 75 ohmů
Synchronizace síťovým
kmitočtem

(pouze při střídavém na-
pájení)

Kamera se synchronizuje na průchod síťového napětí
nulovou hodnotou, aby bylo zajištěno přepínání ob-
razu ve vertikálním zatemňovacím intervalu bez ztrá-
ty synchronizace. Zpoždění fáze snímkového kmitoč-
tu lze upravit (0–358 stupňů) tak, aby bylo možné
dosáhnout vertikální synchronizace u instalací s více-
fázovým napájením.

Volnoběžná synchroni-
zace

(při stejnosměrném na-
pájení nebo při vypnuté
synchronizaci síťovým
kmitočtem)

Všechny modely jsou standardně vybaveny interním
krystalovým oscilátorem.

 

Citlivost

(3 200 k)
 Použitelný obraz

(30 IRE)
Použitelný
obraz
(50 IRE)

Plný videoo-
braz

Osvětlení scény1) (barev-
ný režim)

0,30 lx (0,03 fc) 0,65 lx
(0,07 fc)

2,6 lx
(0,26 fc)

Osvětlení snímacího
prvku (barevný režim)

0,045 lx
(0,005 fc)

0,10 lx
(0,010 fc)

0,40 lx
(0,040 fc)

Osvětlení scény1) (noční
režim)

0,12 lx
(0,012 fc)

0,26 lx
(0,026 fc)

1,04 lx
(0,104 fc)

Osvětlení snímacího
prvku (noční režim)

0,018 lx
(0,002 fc)

0,040 lx
(0,004 fc)

0,16 lx
(0,016 fc)

Mechanické hodnoty

Rozměry (V × Š × H) 58 × 66 × 122 mm včetně konektorů
Hmotnost 0,45 kg
Konektory Videovýstup: BNC

Konektor video/DC clona: EIA-J se 4 vývody
Montáž kamery Závit 1/4" 20 UNC nahoře a dole
Montáž objektivu C a CS

Prostředí

Provozní teplota –20 °C až 50 °C
Skladovací teplota −25 °C až 70 °C
Relativní vlhkost za pro-
vozu

5 % až 93 % bez kondenzace

Napájení

Konektor napájení

(VBC‑255‑11,

VBC‑255‑11C)

Nasouvací konektory, bez rozlišení polarity, izolova-
né od videovýstupů

Konektor napájení

(VBC‑255‑51)

Dvoužilová síťová šňůra se zástrčkou Euro

Konektor napájení

(VBC‑255‑51C)

Dvoužilová síťová šňůra se zástrčkou pro Čínu

Poznámka
Objektiv není součástí dodávky

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace
Evropa CE
Normy
 FCC část 15, třída B
 EN55022: třída B
 EN50130-4
 EN60065
Informace o objednání
VBC-255-11 Kompaktní barevná kamera,
12 V DC / 24 V AC

VBC-255-11

VBC-255-11C Kompaktní barevná kamera,
12 V DC / 24 V AC, pro Čínu

VBC-255-11C

VBC-255-51 Kompaktní barevná kamera,
230 V AC

VBC-255-51

VBC-255-51C Kompaktní barevná kamera,
230 V AC, Čína

VBC-255-51C
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