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Η VBC-255 είναι μια συμπαγής, ανθεκτική, έγχρωμη
ψηφιακή κάμερα με αισθητήρα CCD 1/3 ιντσών. Η
ανώτερη ευαισθησία, ανάλυση 540 TVL και ποιότη-
τα εικόνας εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση σε κά-
θε περίπτωση.
Με τη λειτουργία Lens Wizard, αναγνωρίζεται αυτό-
ματα ο φακός και επιτρέπει στο χρήστη να προσαρ-
μόσει εύκολα το επίπεδο λειτουργίας του φακού και
την εστίαση χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή
φίλτρων.
Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης βελτιώνει την
αντίθεση, καθώς αφαιρεί από την εικόνα το θάμπω-
μα λόγω αντανακλάσεων. Η λειτουργία NightSense
χρησιμοποιείται για την περαιτέρω επέκταση της
εξαιρετικής ευαισθησίας, η οποία τριπλασιάζεται
στη μονόχρωμη λειτουργία.
Αυτή η πλήρως αυτόματη κάμερα είναι έτοιμη για
λειτουργία και η εγκατάστασή της εξαιρετικά εύκο-
λη.

 Χαρακτηριστικά

u Κορυφαία ποιότητα εικόνας

u Εκπληκτική ανάλυση (540 TVL)

u Υψηλή ευαισθησία κατά τη νύκτα με τη λειτουργία
NightSense

u Αυτόματη ανίχνευση φακού

u Εύκολη εγκατάσταση

  

  
  



Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Αρ. μοντέλου Ονομαστική τάση Εύρος
VBC‑255 ‑11 (C) 12 VDC

24 VAC 50 Hz

10,8-39 VDC

12-28 VAC 45‑65 Hz
VBC‑255 ‑51 (C) 230 VAC 50 Hz 85-265 VAC 45‑65 Hz
Κατανάλωση ισχύος 4 W, χωρίς το φακό
Αισθητήρας εικόνας Κάμερα CCD Interline transfer, φορμά εικόνας 1/3"
Ενεργά pixel 752 οριζ. x 582 κατακόρ.
Οριζόντια ανάλυση 540 TVL
Λόγος σήματος προς θό-
ρυβο

50 dB

Ενίσχυση 21 dB, (μέγ.)
Ηλεκτρονικό διάφραγμα Αυτόματο, 1/50 έως 1/125000 sec.
Διόρθωση ανοίγματος Οριζόντια και κατακόρυφα, συμμετρικά
Αντιστάθμιση οπισθοφω-
τισμού

Στάθμιση κεντρικού παραθύρου

Ισορροπία λευκού Αυτόματη ανίχνευση (2500–9000 K)
Τηλεχειριστήριο Ομοαξονική επικοινωνία τεχνολογίας Bilinx
Έξοδος βίντεο Σύνθετο σήμα βίντεο 1,0 Vpp, 75 Ohm
Συγχρονισμός Line-Lock
(κλείδωμα γραμμής)

(μόνο για AC)

Συγχρονίζει την κάμερα με το σημείο μηδενικής διέ-
λευσης της τάσης τροφοδοσίας για εναλλαγή μεταξύ
κατακόρυφων διαστημάτων χωρίς γραμμές. Η καθυ-
στέρηση κάθετης φάσης μπορεί να ρυθμιστεί (0-358
μοίρες) για να επιτραπεί ο κάθετος συγχρονισμός σε
εγκαταστάσεις με ισχύ πολλών φάσεων.

Συγχρονισμός ελεύθερης
λειτουργίας

(δεν υπάρχει τροφοδοσία
DC ή L/L)

Ο εσωτερικός ταλαντωτής κρυστάλλων περιλαμβάνε-
ται σε όλα τα μοντέλα.

 

Ευαισθησία

(3200 k)
 Αξιοποιήσιμη ει-

κόνα (30 IRE)
Αξιοποιήσι-
μη εικόνα
(50 IRE)

Πλήρες βίντεο

Φωτισμός σκηνικού1) (έγ-
χρωμη λειτουργία)

0,30 lux
(0,03 fc)

0,65 lux
(0,07 fc)

2,6 lux
(0,26 fc)

Φωτισμός εικόνας (έγ-
χρωμη λειτουργία)

0,045 lux
(0,005 fc)

0,10 lux
(0,010 fc)

0,40 lux
(0,040 fc)

Φωτισμός σκηνικού1)

(λειτουργία νύχτας)
0,12 lux
(0,012 fc)

0,26 lux
(0,026 fc)

1,04 lux
(0,104 fc)

Φωτισμός εικόνας (λει-
τουργία νύχτας)

0,018 lux
(0,002 fc)

0,040 lux
(0,004 fc)

0,16 lux
(0,016 fc)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 58 x 66 x 122 mm (2,28 x 2,6 x 4,8 in) συμπεριλαμ-
βανομένων των υποδοχών σύνδεσης

Βάρος 0,45 kg (0,99 lb)
Υποδοχές σύνδεσης Έξοδος βίντεο: BNC

Υποδοχή βίντεο/DC-IRIS: 4 ακίδων EIA-J
Στερέωση κάμερας Επάνω και κάτω, 1/4 in, 20 UNC
Βάση φακού C και CS
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουρ-
γίας

-20 °C έως 50 °C (-4°F έως 122°F)

Θερμοκρασία αποθήκευ-
σης

-25 °C έως 70 °C (-13°F έως 158°F)

Υγρασία λειτουργίας 5% έως 93% χωρίς συμπύκνωση
Ισχύς

Υποδοχή τροφοδοσίας

(VBC‑255‑11,

VBC‑255‑11C)

Υποδοχές σύνδεσης τύπου 'push', μη εξαρτώμενες
από πολικότητα, απομονωμένες από ακροδέκτες εξό-
δου βίντεο

Υποδοχή τροφοδοσίας

(VBC‑255‑51)

Καλώδιο ρεύματος δύο αγωγών με φις τύπου "Euro"

Υποδοχή τροφοδοσίας

(VBC‑255‑51C)

Καλώδιο ρεύματος δύο αγωγών με κινέζικο φις

Σημείωση
Δεν περιλαμβάνεται φακός

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση
Ευρώπη CE
Πρότυπα
 Τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών (FCC), Κλάση Β
 EN55022: Κλάση B
 EN50130-4
 EN60065
Πληροφορίες παραγγελίας
Έγχρωμη κάμερα μικρού μεγέθους
VBC-255-11, 12 VDC/24 VAC

VBC-255-11

Έγχρωμη κάμερα μικρού μεγέθους
VBC-255-11C, 12 VDC/24 VAC, Κίνα

VBC-255-11C

Έγχρωμη κάμερα μικρού μεγέθους
VBC-255-51, 230 VAC

VBC-255-51

Έγχρωμη κάμερα μικρού μεγέθους
VBC-255-51C, 230 VAC, Κίνα

VBC-255-51C
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