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Az LTC 0510 sorozatú nagy teljesítményű 1/2''-os
digitális, monokróm CCD-kamerák az elérhető legjobb
képet adják még szélsőségesen rossz fényviszonyok
között is. Az egyedi, 15 bites digitális képfeldolgozó
technológiának és az XF-Dynamic-nak köszönhetően
ezek a kamerák kiváló érzékenységgel és megnövelt
dinamikai tartománnyal rendelkeznek. Az elérhető
legjobb 1/2"-es CCD-nek, a fejlett utófeldolgozásnak és
a kiváló Dinion DSP-nek köszönhetően a kamerákkal
lenyűgöző érzékenység érhető el, így alacsony
megvilágítás mellett a képek minősége, nappal pedig a
képek élessége javul.
A Dinion kamerák azonnal üzembe helyezhetők.
Egyszerűen helyezze fel és fókuszálja az objektívet,
majd csatlakoztassa a tápfeszültséget, és gyakorlatilag
bármilyen körülmény mellett optimális képet kap. A
back fókusz állításához és a tápfeszültség
csatlakoztatásához szerszámok nem szükségesek.
Különleges helyzetekben, ha finombeállításra van
szükség, a kamera paraméterei egyedileg beállíthatóak
a kamera oldalán található vezérlőgombokkal, vagy a
képernyőn megjelenő menürendszer (OSD)
segítségével. A telepítést az is megkönnyíti, hogy a
kamera automatikusan érzékeli az objektív típusát; ill.

az objektívvarázsló segítségével a pontos fókuszálás is
elvégezhető, így a kamera mindig tökéletesen éles
képet ad.

Főbb funkciók

XF-Dynamic
Az XF-Dynamic technológia megnöveli az LTC 0510
sorozatú kamerák érzékenységi tartományát. Az XF-
Dynamic automatikusan feldolgozza a nagy pontosságú
15 bites digitális jelet, ezzel a részletek optimális
felvételét teszi lehetővé - egyidejűleg erős és gyenge
megvilágítású területeken is, maximális
részletgazdagságú képsorokat biztosítva.

Bilinx technológia
Az LTC 0510 sorozat kamerái beépített Bilinx
funkcióval rendelkeznek. A Bilinx a videojelbe ágyazott,
kétirányú kommunikációt biztosító technológia, mely
minden Bosch Dinion kamerában elérhető. A Bilinx
segítségével a technikusok a videokábelen keresztül
bárhonnan ellenőrizhetik a kamera állapotát és
beállításait, ill. akár a készülékszoftver frissítését is
elvégezhetik. A Bilinx használata csökkenti a
karbantartás és telepítés idejét, pontosabb beállítást
tesz lehetővé, és javítja a készülék általános
teljesítményét. Ezen felül a Bilinx a hagyományos



videokábelt használja a riasztási- és állapotüzenetek
továbbítására, így kiváló teljesítményt nyújt anélkül,
hogy további telepítési lépésekre lenne szükség.

Video-mozgásérzékelő
A beépített video-mozgásérzékelő lehetővé teszi négy,
teljes körűen programozható, egyedi küszöbértékekkel
meghatározott terület beállítását. A megfigyelt terület
változásainak globális érzékelője csökkenti a hirtelen
megváltozó fényviszonyok, például bekapcsolt beltéri
vagy biztonsági világítás miatt fellépő hamis riasztások
számát. Amikor mozgásérzékelt riasztások jelennek
meg a képjelben, a kimeneti relé kapcsolása is
megoldható a Bilinx riasztástovábbítás segítségével.

Auto Black
Ha a kép élességét köd, vagy pára csökkenti, az Auto
Black funkció használatával a képről eltávolítható a
fátyolos csillogás.

Alapértelmezett zársebesség
Mozgó objektumok felvételekor nagy zársebességre
van szükség. A videojel erősségének megőrzése
érdekében nagy zársebesség használatakor az íriszt
kell jobban nyitni, vagy a jelerősítést növelni. A nagy
zársebesség korlátozza a kamera érzékenységét. Az
LTC 0510 alapértelmezett shutter beállítása megfelelő
fényviszonyok mellett kiváló teljesítményt nyújt. A
shutter sebessége gyors, míg elegendő fény áll
rendelkezésre - a fénymennyiség csökkenésekor
azonban, ha minden más beállítási lehetőség kimerült,
a zár a normál beállításra áll vissza, hogy megőrizze a
kamera kiváló érzékenységét.

Háttérfény-kompenzálás (BLC)
A teljes körűen programozható BLC-területek és a
változtatható BLC-szint jóvoltából a kamera könnyedén
beállítható a legnehezebb bejáratfigyelő
alkalmazásokhoz is.

Objektívvarázsló
Az LTC 0510 sorozat automatikusan érzékeli a
felszerelt objektív típusát. Az objektívvarázsló
maximális írisz nyílással állítja be az optika élességét,
ezzel biztosítva az képélesség 24 órás nappal/éjszaka
cikluson keresztüli megőrzését. Különleges eszközök
vagy szűrők nem szükségesek.

Programozható módok
A kamera három független használati módot támogat. 
A három mód tipikus alkalmazásokhoz
előreprogramozottan áll rendelkezésre, de ezek egyedi
helyzetekhez teljes körűen átprogramozhatók. A
módok közötti váltás egyszerűen Bilinxen keresztül,
vagy külső riasztóbemenet segítségével történhet.

SensUp
A CCD töltési idejének tízszeresre növelésével a
tényleges érzékenység látványosan növelhető, mely
akkor hasznos, ha nincs mesterséges megvilágítás, pl.
csak a hold és a csillagok adnak némi szórt fényt.

Tanúsítványok és engedélyek

Elektromágneses kompatibilitás

Kibocsátás az EN55022 szabvány B osztálya és az FCC szabályozás
B osztályának 15. része szerint

Ellenállás
(RFI)

az EN50130-4 (riasztórendszerek) 4. része szerint

Rezgés Kamera 500 g tömegű objektívvel az IEC60068-2-27
szabványnak megfelelően

Biztonság

EN60065 (/10 és /50 modellek)

UL6500, cUL CAN/CSA E60065-00 (/20 és /60 modellek)

Régió Tanúsítvány

Európa CE EC-Declaration of Conformity

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Méretek mm-ben

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 LTC 0510 sorozatú DinionXF monokróm kamera

1 Tartalék 4 tűs objektívcsatlakozó

 Az objektív nem tartozék

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Típusszám Feszültségtarto
mány

 Rendszer

LTC 0510/10 12 – 28 V AC
11 – 39 V DC

45 – 65 Hz CCIR

LTC 0510/20 12 – 28 V AC
11 – 39 V DC

45 – 65 Hz EIA
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LTC 0510/50 85 – 265 V AC 45 – 65 Hz CCIR

LTC 0510/60 85 – 265 V AC 45 – 65 Hz EIA

Teljesítményfelvétel 4 W

Képalkotó Interline átvitelű CCD, 1/2" képformátum

Aktív képpontok

CCIR-modellek: 752 H x 582 V

EIA-modellek: 768 H x 492 V

Érzékenység (3200 k)

Érzékenység (Teljes
videó)1)

0,16 lux (0,016 fc)

Érzékenység 50 IRE1) 0,032 lux (0,0032 fc)

Minimális megvilágítás1) 0,021 lux (0,0021 fc)

Minimális megvilágítás
Sense Up funkcióval

0,0021 lux (0,00021 fc)

Vízszintes felbontás 570 TVL

Jel-zajviszony >50 dB

Videokimenet 1 Vp-p, 75 ohm

Szinkronizálás Belső, Line lock vagy Genlock választható

Elektronikus
zársebesség

Automatikus (1/60 (1/50) - 1/500000),
fix,
vibrálásmentes, alapértelmezett

Érzékenység emelés Ki - Be, automatikus folyamatosan 10x
értékig

Auto Black Be, ki - választható

Hatótávolság 32x dinamikai érzékenységtartomány-
bővítés

Dinamikus zajszűrés Automatikus, kikapcsolt - választható
 

Kontúr Választható élességjavítási szint

BLC Ki - Be, terület és szint választható

Erősítés Automatikus (választható maximális szint
28 dB-ig) vagy választható fix szint

VMD 4 terület, választható érzékenységgel

Riasztási kimenet VMD vagy Bilinx

Riasztásbemenet (TTL) Profilváltás, +5 V névleges, +40 V DC max.

Riasztókimeneti relé max. 30 V AC vagy +40 V DC, max. 0,5 A
folyamatos, 10 VA

Külső szinkronbemenet 75 ohm vagy nagy impedancia választható

Kábelkompenzáció Legfeljebb 1000 m koaxiális kábel külső
erősítő nélkül (automatikus beállítás
koaxiális kommunikáció esetén)

Kameraazonosító 16 karakteres szerkeszthető karakterlánc,
változtatható helyzetű

Objektívtípusok Kézi, DC- és video-írisz automatikus
felismerése.

 DC-írisz drive: max. 50 mA folyamatos

 Video-írisz: 11,5 ± 0,5 V egyenáram, max.
50 mA folyamatos

Felügyelet Kétirányú koaxiális kommunikáció

1) F/1,2, 89% reflexió, SenseUp ki

Mechanikus jellemzők

Méretek (Ma x Szé x Mé) 59 x 67 x 122 mm 
objektív nélkül

Tömeg 450 g objektív nélkül

TripodMount Alul (szigetelt) és felül ¼"-es 20 UNC

Optikarögzítés C és CS

Kezelőszervek OSD programozható gombokkal

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet -20° C – +50° C

Tárolási hőmérséklet -25 °C - +70 °C

Üzemi páratartalom 20% – 93%, relatív

Páratartalom tároláskor legfeljebb 98%, relatív

Rendelési információ

LTC 0510/10 DinionXF monokróm kamera
1/2"-es, fekete-fehér, nagy teljesítményű CCIR, 570
TVL, 12-28 V AC/11-39 V DC, 50 Hz
Rendelésszám LTC0510/10

LTC 0510/50 DinionXF monokróm kamera
1/2", ff nagy teljesítményű CCIR, 570 TVL, 85-265 V
AC, 50 Hz
Rendelésszám LTC0510/50

LTC 0510/60 DinionXF monokróm kamera
1/3", ff nagy teljesítményű EIA, 570 TVL, 85-265 V AC,
60 Hz
Rendelésszám LTC0510/60

LTC 3283/20 Zoom optika
½"-es, 8,0 – 48 mm, videofényrekesz, CS-rögzítés F/
1,4-360, 4 tűs
Rendelésszám LTC3283/20

TC120PS tápegység
110-120 V AC/15 V DC, 50/60 Hz, 300 mA
Rendelésszám TC120PS

TC220PS tápegység
230 V AC/12 V DC, 50 Hz, 10 VA
Rendelésszám TC220PS
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TC220PSX‑24 tápegység
230 V AC/20 V AC, 50 Hz, 20 VA
Rendelésszám TC220PSX-24

TC1334 tápegység
120 V AC/24 V AC, 60 Hz, 30 VA
Rendelésszám TC1334

Hardvertartozékok

LTC 3274/41 változtatható fókuszú optika
½"-es, 7,5 – 75 mm, DC-fényrekesz, C-rögzítés, F/
1,7-360, 4 tűs
Rendelésszám LTC3274/41

Szoftvertartozékok

VP‑CFGSFT konfigurációs szoftver
Bilinx kommunikációt használó kamerákhoz, VP-USB
adapterrel
Rendelésszám VP-CFGSFT
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