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Dải camera dạng vòm ngoài trời VDx-240 được cung
cấp với vỏ chắc khỏe, tương thích với ống dẫn, cho
mọi điều kiện thời tiết (theo tiêu chuẩn IP66) và cho
hình ảnh có độ phân giải cao (540TVL).
Phiên bản màu cho hình ảnh sinh động, rõ ràng
trong các ứng dụng có đủ ánh sáng. Phiên bản
ngày/đêm chuyển sang chế độ đơn sắc với độ nhạy
sáng cao hơn khi không có đủ ánh sáng. Với các
ứng dụng yêu cầu thêm ánh sáng, phiên bản hồng
ngoại có 20 đèn LED IR trên bảng mạch, cung cấp
20 đồng hồ nhìn ban đêm.

 Tính năng

u Ba phiên bản cho tất cả các môi trường chiếu sáng

u Trường nhìn linh hoạt

u Dễ dàng cài đặt

u Bảo đảm lắp đặt tại mọi điều kiện thời tiết

  

  
  



Thông Số Kỹ Thuật

Video

Camera CCD CCD độ nhạy sáng cao 1/3-inch
Số điểm ảnh hiệu lực
(NxD)

752X582 (PAL)

768x494 (NTSC)
Độ phân giải màu 540 TVL (tối thiểu)
Độ phân giải B/W 580 TVL (tối thiểu)
Cửa điều sáng điện tử 1/50 đến 1/120.000 giây (PAL)

1/60 đến 1/120.000 giây (NTSC)
Cửa trập thủ công 1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500,

1/700, 1/1K, 1/1,6k, 1/2,5K, 1/5K. 1/7K

1/10K, 1/30K, 1/60K, 1/120K
Tín hiệu đầu ra 1 VPP composite video, 75 ohm
Kết nối đầu ra Đầu nối BNC
Hệ số S/N Lớn hơn 50 dB
Gamma 0,35, 0,45 (mặc định), 0,6, 0,75
Ống kính (VDC-240) Cửa điều sáng tự động tiêu cự thay đổi 2,8 đến

10,5 mm
Ống kính (VDN-240) Cửa điều sáng tự động tiêu cự thay đổi 2,8 đến

10,5 mm với bộ lọc D/N cơ học
Ống kính (VDI-240) Cửa điều sáng tự động tiêu cự thay đổi 3,8 đến

9,5 mm với bộ lọc D/N cơ học
Độ nhạy sáng 0,05 lx (màu),

0,005 lx (b/w),

0 lx (hồng ngoại bật)
VDI-240  
LED Mảng hồng ngoại 20 đèn LED thông minh
Chiều dài bước sóng 850 nm
Đặc tính cơ học

Vỏ Vỏ vòm gắn lắp bề mặt, chống tác nhân phá hoại
Khớp vạn năng Khớp vạn năng 3D giúp lắp đặt dễ dàng
Kết cấu Bằng nhôm chắc khỏe
Hoàn thiện Trắng nhạt
Tương thích ống dẫn PT 1/2‑inch, trên đỉnh và bên cạnh
Điện

Tiêu thụ điện năng VDC-240: 3,6 W tối đa

VDN-240: 3,6 W tối đa

VDI-240: 6 W tối đa
Điện áp 12 VDC hoặc 24 VAC
Nguồn điện Không đi kèm
Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành -10 °C to +50 °C

(14 ºF to +122 ºF)
Nhiệt độ bảo quản -20 °C to +60 °C

(-4 ºF to +140 ºF)
Môi trường Đạt chứng chỉ IP66
Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận
Châu Âu CE
Các Tiêu chuẩn
 ANSI C63.4: 2009

FCC Part 15 subpart B, Class A
 UL 60065, Phiên bản 7. 2007-12-11
 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, Phiên bản đầu tiên,

2006-04 + A1:2006
 EN55022:2006, Class A
 EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

 LVD 2006/95/EC

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP66, IEC 60529 (2001), IEC 60529 (2002)
Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

144 (5.67)

mm (in)

51.7 (2.04)
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PT 1/2”

Thông tin Đặt hàng
Camera màu dạng vòm ngoài trời
VDC-240V03-1, PAL

VDC-240V03-1

Camera màu dạng vòm ngoài trời
VDC-240V03-2, NTSC

VDC-240V03-2

Camera D/N dạng vòm ngoài trời
VDN-240V03-1, PAL

VDN-240V03-1

Camera D/N dạng vòm ngoài trời
VDN-240V03-2, NTSC

VDN-240V03-2

Camera IR D/N dạng vòm ngoài trời
VDN-240V03-1, PAL

VDI-240V03-1

Camera IR D/N dạng vòm ngoài trời
VDN-240V03-2, NTSC

VDI-240V03-2
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Đại diện bởi:

Vietnam     
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia
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