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A VBC-255 egy kompakt, masszív, 1/3"-os képfor-
mátumú, digitális, színes CCD-kamera. Kiemelkedő
érzékenységüknek, 540 TV-soros felbontásuknak
és képminőségüknek köszönhetően gyakorlatilag
minden helyzetben optimális teljesítményt nyújta-
nak.
Az objektívvarázsló automatikusan érzékeli az ob-
jektívet, és lehetővé teszi, hogy a telepítő célszer-
szám és szűrő nélkül könnyen beállítsa az objektív
íriszét és fókuszát.
Az automatikus feketeszint funkció a kép fátyolos
mosódásának (pl. köd) csökkentésével javítja a
kontrasztot. A NightSense funkció segítségével
monokróm üzemeltetés esetén a háromszorosára
növelheti a készülék egyébként is kiváló érzékeny-
ségét.
A kamera teljesen automatikus működésű - telepí-
tése egyszerű, azonnal használatba is veheti azt.

 Főbb tulajdonságok

u Kiváló képminőség

u Kiemelkedő felbontás (540 TV-sor)

u Nagyobb érzékenység a NightSense funkcióval

u Objektív automatikus felismerése

u Egyszerűen szerelhető

  

  
  



Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Típusszám Névleges feszültség Hatótávolság
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
Teljesítmény-felvétel 4 W, objektív nélkül
Képalkotó Interline átvitelű CCD, 1/3"-es képformátum
Aktív képpontok 752 x 582 (vízsz. x függ.)
Vízszintes felbontás 540 TVL
Jel-zaj viszony 50 dB
Erősítés 21 dB (max.)
Elektronikus zársebes-
ség

Automatikus, 1/50 - 1/125 000 s

Rekeszkorrekció Vízszintes és függőleges, szimmetrikus
Háttérfény-kompenzáció A kép közepére súlyozva
Fehéregyensúly Automatikus érzékelés (2500–9000 K)
Távvezérlés Bilinx kommunikáció koaxon
Videokimenet Kompozit videó 1,0 Vpp, 75 ohm
Hálózati szinkronizálás

(csak váltakozó áram)

A kamerát a hálózati feszültség nullátmeneteihez
szinkronizálja az úszásmentes intervallumváltás ér-
dekében. A többfázisú táppal működő telepítések
függőleges szinkronizálása érdekében a függőleges
fáziskésleltetés szabályozható (0-358° között).

Szabadonfutó szinkroni-
zálás

(egyenáramú tápellátás
vagy L/L kikapcsolása)

A belső kristályalapjel minden típus esetében stan-
dard funkció.

 

Érzékenység

(3200 k)
 Hasznos kép (30

IRE)
Hasznos kép
(50 IRE)

Teljes videó

A színhely megvilágítá-
sa1) (színes üzemmód)

0,30 lux (0,03
fc)

0,65 lux
(0,07 fc)

2,6 lux (0,26
fc)

Megvilágítás a képérzé-
kelőn (színes üzemmód)

0,045 lux (0,005
fc)

0,10 lux
(0,010 fc)

0,40 lux
(0,040 fc)

A színhely megvilágítá-
sa1) (éjszakai üzemmód)

0,12 lux (0,012
fc)

0,26 lux
(0,026 fc)

1,04 lux
(0,104 fc)

Megvilágítás a képérzé-
kelőn (éjszakai üzem-
mód)

0,018 lux (0,002
fc)

0,040 lux
(0,004 fc)

0,16 lux
(0,016 fc)

Mechanikus jellemzők

Méretek (Ma x Szé x Mé) 58 x 66 x 122 mm csatlakozókkal együtt
Tömeg 0,45 kg
Csatlakozók Videokimenet: BNC

Videó/DC-írisz csatlakozó: 4 tűs EIA-J
Kamera beszerelése Felül és alul, 1/4"-es 20 UNC
Objektívfoglalat C és CS
Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +50 °C között
Tárolási hőmérséklet -25 °C és +70 °C között
Üzemi páratartalom 5-93% között, nem kondenzálódó

Tápellátás

Tápcsatlakozó

(VBC‑255‑11,

VBC‑255‑11C)

A videokimeneti termináloktól elválasztott, polaritás-
független nyomócsatlakozók

Tápcsatlakozó

(VBC‑255‑51)

2 eres tápkábel, Euro csatlakozóval

Tápcsatlakozó

(VBC‑255‑51C)

2 eres tápkábel, kínai csatlakozóval

Figyelem
Az objektív nem tartozék

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány
Európa CE
Szabványok
 FCC 15. rész, B osztály
 EN55022: B osztály
 EN50130-4
 EN60065
Rendelési információ
VBC-255-11 kompakt színes kamera, 12 V
DC/24 V AC

VBC-255-11

VBC-255-11C kompakt színes kamera, 12 V
DC/24 V AC, Kína

VBC-255-11C

VBC-255-51 kompakt színes kamera, 230 V
AC

VBC-255-51

VBC-255-51C kompakt színes kamera,
230 VAC, Kína

VBC-255-51C
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