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VBC-255 jest kompaktową, wytrzymałą, cyfrową
kamerą kolorową z przetwornikiem CCD 1/3". Do-
skonała czułość i rozdzielczość 540 linii TV zapew-
niają optymalne działanie w każdych warunkach.
Asystent Lens Wizard automatycznie wykrywa
obiektyw i pozwala na łatwą regulację obiektywu
wraz z ogniskowaniem bez użycia specjalnych na-
rzędzi czy filtrów.
Funkcja automatycznego poziomu czerni zapewnia
poprawę kontrastu poprzez usunięcie z obrazu po-
światy. Niezwykle wysoka czułość jest optymalizo-
wana w dalszym stopniu przez funkcję NightSense.
W trybie monochromatycznym możliwe jest 3-krot-
ne zwiększenie czułości.
Kamera jest w pełni zautomatyzowana, łatwa do
montażu i gotowa do pracy bezpośrednio po insta-
lacji.

 Możliwości

u Najwyższa jakość obrazu

u Znakomita rozdzielczość (540 linii TV)

u Zwiększona czułość dzięki funkcji NightSense

u Automatyczne wykrywanie typu obiektywu

u Łatwa instalacja

  

  
  



Dane techniczne

Parametry elektryczne

Model Napięcie znamionowe Zakres
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
Pobór mocy 4 W, bez obiektywu
Przetwornik obrazu CCD 1/3" z wybieraniem międzyliniowym
Aktywne elementy obra-
zu

752 (poz.) x 582 (pion.)

Rozdzielczość pozioma 540 linii TV
Stosunek sygnał / szum 50 dB
Wzmocnienie Maks. 21 dB
Migawka elektroniczna Automatyczna, 1/50 - 1/125 000 s
Korekcja apertury Pozioma i pionowa, symetryczna
Kompensacja tła Względem centralnego obszaru obrazu
Balans bieli Automatyczne wykrywanie (2500–9000 K)
Zdalne sterowanie Dwukierunkowa komunikacja Bilinx
Wyjście wizyjne Całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vpp, 75 Ω
Synchronizacja siecią
zasilającą

(tylko prąd przemienny)

Synchronizacja kamery w punkcie przejścia napięcia
zasilającego przez zero. Opóźnienie fazy odchylania
pionowego może być regulowane (w zakresie
0-358°), aby umożliwić uzyskanie synchronizacji
pionowej w instalacji, w której urządzenia zasilane są
z różnych faz.

Synchronizacja wew-
nętrzna

(przy zasilaniu DC lub
wyłączonej synchroniza-
cji siecią zasilającą)

Wszystkie modele wyposażone są standardowo w
wewnętrzną synchronizację generatorem kwarco-
wym.

 

Czułość

(3200 k)
 Obraz użyteczny

(30 IRE)
Obraz uży-
teczny (50
IRE)

Obraz pełny

Oświetlenie sceny1)

(tryb kolorowy)
0,30 lx 0,65 lx 2,6 lx

Oświetlenie przetworni-
ka obrazu (tryb koloro-
wy)

0,045 lx 0,10 lx 0,40 lx

Oświetlenie sceny1)

(tryb nocny)
0,12 lx 0,26 lx 1,04 lx

Oświetlanie przetworni-
ka obrazu (tryb nocny)

0,018 lx 0,040 lx 0,16 lx

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x
gł.)

58 x 66 x 122 mm, ze złączami

Ciężar 0,45 kg
Złącza Wyjście wizyjne: BNC

Regulacja przysłony sygnałem wizyjnym / napięciem
DC: złącze 4-stykowe EIA-J

Montaż kamery Gwint 1/4"-20, góra i dół
Mocowanie obiektywu C i CS

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -20°C ÷ +50°C
Temperatura przecho-
wywania

-25°C ÷ +70°C

Wilgotność podczas pra-
cy

5-93%, bez kondensacji

Zasilanie

Złącze zasilania

(VBC‑255‑11,

VBC‑255‑11C)

Złącza wtykowe, polaryzacja dowolna, izolowane od
styków wyjścia wizyjnego

Złącze zasilania

(VBC‑255‑51)

Kabel sieciowy z wtyczką 2-stykową standardu euro-
pejskiego

Złącze zasilania

(VBC‑255‑51C)

Kabel sieciowy z wtyczką 2-stykową standardu chiń-
skiego

Uwaga
Obiektyw nie wchodzi w skład zestawu

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja
Europa CE
Standardy
 FCC, część 15, klasa B
 EN55022: klasa B
 EN 50130-4
 EN60065
Zamówienia - informacje
VBC-255-11 Kompaktowa kamera kolorowa,
12 VDC/24 VAC

VBC-255-11

VBC-255-11C Kompaktowa kamera koloro-
wa, 12 VDC/24 VAC, Chiny

VBC-255-11C

VBC-255-51 Kompaktowa kamera kolorowa,
230 VAC

VBC-255-51

VBC-255-51C Kompaktowa kamera koloro-
wa, 230 VAC, Chiny

VBC-255-51C
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