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A VBC-255 é uma câmara CCD policromática digi-
tal, compacta e robusta, com formato de imagem
de 1/3 pol. A sua superior sensibilidade, a resolu-
ção de 540 TVL e a qualidade de imagem propor-
cionam um desempenho ideal em praticamente to-
das as situações.
O assistente da objectiva detecta automaticamen-
te o tipo de objectiva instalado e permite ao insta-
lador ajustar facilmente o nível da objectiva e a fo-
cagem sem recurso a ferramentas ou filtros espe-
ciais.
O nível de preto automático melhora o contraste,
eliminando o véu de ofuscamento intenso da ima-
gem. O NightSense é utilizado para aumentar ain-
da mais a excelente sensibilidade por um factor de
3 no funcionamento monocromático.
Esta câmara completamente automática está pron-
ta a funcionar e é fácil de instalar.

 

Características

u Qualidade de imagem superior

u Resolução excepcional (540 TVL)

u Maior sensibilidade com NightSense

u Detecção automática da objectiva

u Fácil de instalar

 
 

 

 

   

 

 
 

 



Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

N.º de modelo Tensão nominal Alcance
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
Consumo de energia 4 W, excluindo a objectiva
Sensor de imagens CCD de transferência interlinha, formato da imagem

1/3"
Pixéis activos 752 H x 582 V
Resolução horizontal 540 TVL
Relação sinal/ruído 50 dB
Ganho 21 dB, (máx.)
Obturador electrónico Automático, 1/50 a 1/125 000 seg.
Correcção da abertura Horizontal e vertical, simétrica
Compensação de con-
traluz

Ponderação no centro da janela

White balance (Equilí-
brio de Brancos)

Detecção automática (2500 - 9000 K)

Controlo remoto Comunicação coaxial Bilinx
Saída de vídeo Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ohm
Sincronização do blo-
queio de linha

(apenas para CA)

Sincroniza a câmara pela passagem por zero da ten-
são de alimentação para comutação vertical de inter-
valo isenta de deslizamento. O atraso de fase vertical
pode ser ajustado (0 a 358 graus) para permitir a
sincronização vertical em instalações de corrente
multifásica.

Sincronização de funcio-
namento livre

(com corrente CC ou L/L
desactivada)

Referência de cristal interno de origem em todos os
modelos.

 

Sensibilidade

(3200 k)
 Imagem utilizável

(30 IRE)
Imagem uti-
lizável
(50 IRE)

Vídeo comple-
to

Iluminação da cena1)

(modo policromático)
0,30 lux
(0,03 fc)

0,65 lux
(0,07 fc)

2,6 lux
(0,26 fc)

Iluminação do sensor de
imagens (modo policro-
mático)

0,045 lux
(0,005 fc)

0,10 lux
(0,010 fc)

0,40 lux
(0,040 fc)

Iluminação da cena1)

(modo noite)
0,12 lux
(0,012 fc)

0,26 lux
(0,026 fc)

1,04 lux
(0,104 fc)

Iluminação do sensor de
imagens (modo noite)

0,018 lux
(0,002 fc)

0,040 lux
(0,004 fc)

0,16 lux
(0,016 fc)

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 58 x 66 x 122 mm, (2,28 x 2,6 x 4,8 pol.) incluindo
conectores

Peso 0,45 kg (0,99 lb)
Conectores Saída de vídeo: BNC

Conector de vídeo/diafragma DC: EIA-J de 4 pinos
Montagem da câmara Superior e inferior, UNC 20 1/4 pol.
Montagem da objectiva: C e CS

Especificações ambientais

Temperatura de serviço -20 °C a 50 °C (-4°F a 122°F)
Temperatura de armaze-
namento

-25 °C a 70 °C (-13°F a 158°F)

Humidade em funciona-
mento

5% a 93% sem condensação

Alimentação

Conector de alimenta-
ção

(VBC‑255‑11,

VBC‑255‑11C)

Conectores de botão, polaridade independente, iso-
lados dos terminais de saída de vídeo

Conector de alimenta-
ção

(VBC‑255‑51)

Cabo de alimentação de 2 condutores com ficha eu-
ropeia

Conector de alimenta-
ção

(VBC‑255‑51C)

Cabo de alimentação de 2 condutores com ficha chi-
nesa

Nota
Objectiva não incluída

Certificados e Aprovações

Região Certificação
Europa CE
Normas
 FCC Parte 15 Classe B
 EN 55022: Classe B
 EN50130-4
 EN60065
Como encomendar
VBC-255-11 Câmara policromática compac-
ta, 12 Vdc/24 Vac

VBC-255-11

VBC-255-11C Câmara policromática com-
pacta, 12 Vdc/24 Vac, China

VBC-255-11C

VBC-255-51 Câmara policromática compac-
ta, 230 Vac

VBC-255-51

VBC-255-51C Câmara policromática com-
pacta, 230 Vac, China

VBC-255-51C
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