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960H
 

u Snímač 960H (1/3palcový) s mimořádně vysokým
rozlišením

u Digitálně rozšířený dynamický rozsah

u Digitální potlačení šumu

u Přepínání skutečných režimů Den/noc

u Vodotěsný kryt odolný proti mechanickému
poškození

Tyto válcové kamery pro venkovní použití jsou
elegantní kamery pro sledování, které nabízejí
vynikající rozlišení v proměnlivých světelných
podmínkách. Vysoce výkonný 1/3palcový snímací prvek
CCD 960H poskytuje rozlišení 720 TV řádků. Vodotěsný
kryt (s krytím IP66) odolný proti mechanickému
poškození (ochrana IK08) poskytuje spolehlivé řešení
videosledování v nejrůznějších vnitřních i venkovních
aplikacích.
Kamery lze snadno instalovat a jejich parametry lze
nastavit individuálně. Funkce privátních zón a detekce
pohybu lze nastavit v praktickém systému nabídek
kamery.
Funkce skutečného režimu Den/Noc automaticky
přepíná z barevného obrazu na černobílý obraz pomocí
mechanického infračerveného filtru v závislosti na
dostupném světle.

Přehled systému

Kamera je připravena k okamžitému použití. Pro
obzvláště náročné situace, které vyžadují jemné
doladění nastavení nebo speciální nastavení, lze
parametry kamery nastavit individuálně pomocí
ovládacích tlačítek na kameře a nabídek
zobrazovaných na obrazovce (OSD).

Funkce

Režim Den/Noc
Funkce skutečného režimu Den/Noc umožňuje
vylepšené noční sledování. Mechanický infračervený
filtr automaticky přepíná mezi barevným a černobílým
režimem na základě zjištěné intenzity osvětlení.

Dokonalá kvalita obrazu
Pro jemné doladění kvality obrazu podle potřeb
instalačního prostředí je k dispozici mnoho nastavení.
Patří mezi ně:

• Kompenzace protisvětla – automaticky a dynamicky
kompenzuje silné protisvětlo

• Kompenzace silného světla – omezuje oslnění od
přesvícených oblastí

• Digitální dynamický rozsah – rozšiřuje dynamický
rozsah viditelných oblastí

• Kontrast a ostrost – zesílí detaily v jasných nebo
zamlžených záběrech

• Dynamické potlačení šumu – dynamicky potlačuje
šum v obraze

Maskování privátních zón
Čtyři různé privátní zóny umožňují blokovat určité části
scény. Můžete předem naprogramovat maskování
libovolné části scény.



Videodetekce pohybu
Vestavěný detektor pohybu v obraze umožňuje zvolit
čtyři programovatelné oblasti s prahovými hodnotami
citlivosti. Při detekci pohybu se může poplach zobrazit
v signálu videa.

Typické aplikace:
• Muzea a umělecké galerie
• Nákupní centra
• Úřady
• Školy, univerzitní koleje a univerzity
• Čerpací stanice

Certifikáty a osvědčení

FCC ANSI C 63.4:2003
FCC část 15, podčást B
Třída A

UL UL 60065, 7. vydání, 2007-12-11
CAN/CSA-C22.2 č. 60065-03, 1. vydání,
2006-04 + A1:2006

EU EN 55022:2006/A1:2007
EN 50130-4:1995/A2:2003
EN 61000-3-3:2008

LVD LVD 2006/95/ES
EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12

IP IP 66
KS C IEC 60529:2006

Oblast Certifikace

Evropa CE

Technické specifikace

Snímací prvek 1/3palcový snímací prvek CCD
960H s rozlišením 720 TV řádků

Systém PAL nebo NTSC

Celkový počet pixelů (H × V) 1 020 × 596 (PAL)
1 020 × 508 (NTSC)

Efektivní pixely (H × V) 976 × 582 (PAL)
976 × 494 (NTSC)

Typ objektivu Vestavěný varifokální objektiv
s automatickou clonou

Ohnisková vzdálenost 2,8 až 12 mm

Clona objektivu F/1,4–360

Nastavování objektivu Interní

Přepínání režimů Den/Noc Mechanický filtr pro skutečné
režimy Den/Noc

Videovýstup Kompozitní: 1 Všš, 75 ohmů

Napájecí napětí 12 V DC nebo
24 V AC

Spotřeba energie Maximálně 190 mA (12 V DC)
Maximálně 2,9 W (24 V AC)

Systém synchronizace Interní synch., síťovým kmitočtem

Poměr signál/šum (vypnuté
automatické řízení zisku)

Minimálně 50 dB

Citlivost (F/1,4, 50 IRE, max.
automatické řízení zisku)

Barevný režim: 0,5 lx
Černobílý režim: 0,02 lx

Elektronická závěrka 1/50 až 1/10 000 (PAL)
1/60 až 1/10 000 (NTSC)

Automatické řízení zisku (AGC) 0 až 20

Digitální potlačení šumu (DNR) Vypnuto, zapnuto (nastavitelné)

Dynamický rozsah (DYN) Vypnuto, zapnuto (nastavitelné)

Vyvážení bílé ATW, po stisknutí, Uživatel1,
Uživatel2, potlačení posunu
barev, manuální, blokování
stisknutí

Kompenzace protisvětla Vypnuto, BLC (kompenzace
protisvětla), HLC (kompenzace
silného světla)

Režim Den/Noc Automaticky, Barevně, Černobíle

Synchronizační impulz Zapnuto, vypnuto

Detekce pohybu Zapnuto, vypnuto
(4 programovatelné zóny)

Privátní zóny Zapnuto, vypnuto
(4 programovatelné zóny)

Ostrost 0 až 15

Jazyk OSD Angličtina, japonština, němčina,
francouzština, ruština,
portugalština, španělština,
zjednodušená čínština

Montáž Součástí dodávky je nosný držák
umožňující vedení kabelů

Rozměry (Ø × d) 70 × 120 mm

Hmotnost
(včetně držáku)

0,96 kg

Kryt Litý / strojově zpracovaný hliník

Barva Kamera / držák: černá RAL9017
Sluneční clona: stříbřitě šedá
RAL9006

Ochrana proti vnikání vody
a prachu

IP66

Odolnost pro nárazu IK08

Provozní teplota -30 °C až +50 °C

Skladovací teplota -20 °C až +60 °C
 

Skladovací vlhkost Relativní vlhkost 20 % až 90 %
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Informace o objednání

DINION AN bullet 4000
Válcová kamera 960H pro venkovní použití, varifokální
objektiv s ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm,
12 V DC/24 V AC, PAL
Číslo objednávky VTN-4075-V311

DINION AN bullet 4000
Válcová kamera 960H pro venkovní použití, varifokální
objektiv s ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm,
12 V DC/24 V AC, NTSC
Číslo objednávky VTN-4075-V321

DINION AN bullet 4000
Válcová kamera 960H pro venkovní použití, varifokální
objektiv s ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm,
12 V DC/24 V AC, PAL, Čína
Číslo objednávky VTN-4075-V311C
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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