KARTA KATALOGOWA
Zintegrowana kamera szybkoobrotowa dualna

DS2AF1-518

Zintegrowana kamera szybkoobrotowa do obserwacji rozległych terenów, dualna, wyposażona w
mechaniczny filtr podczerwieni, moduł kamerowy z zoom-em optycznym 36x wyposażonym w przetwornik
1/4" Sony, rozdzielczość 540TVL (kolor)/570TVL (b/w), moto-zoom 3,5-122,4mm/F1.4-3,7, 36x zoom
optyczny, 12x zoom cyfrowy, czułość 0,2Lux/F1.4 (tryb kolorowy), 0.02Lux/F1.4 (tryb B/W) - włączony Slow
Shutter, stosunek S/N>50dB, 256 presetów, 8 trasy ruchu (do 32 presetó każdy), 4 patterny (do 10min
kazdy), autofocus, zaawansowane menu ekranowe, elektroniczna stabilizacja obrazu, funkcja kompasu,
prędkość obrotu 0,1-300°/sek., prędkość pochyłu 0,1-240°/sek., obrót 360° bez punktu krańcowego,
prędkość pomiędzy presetami do 540°/sek, WDR, kompatybilność Hikvision, Pelco P, Pelco D,
automatyczna detekcja protokołu; wbudowany system ochrony przeciwprzepięciowej do 3kV; stopień
ochrony IP66; 7 wej / 2 wyj alarmowe; Uzas.: 24VAC/45W (z włączoną grzałką), obudowa z grzałką i
wentylatorem w komplecie), wym. o220mm x 299mm bez uchwytu.
Parametry techniczne
Typ produktu Zintegrowana kamera szybkoobrotowa dualna
Moduł kamery dualny
Przetwornik CCD 1/4" Sony Double Scan
Rozdzielczość 540 linii / 570 linii
Czułość 0,2Lux/F1.4 (tryb kolorowy), 0.02Lux/F1.4 (tryb B/W) - włączony Slow Shutter
Wbudowany obiektyw moto-zoom 3,5-122mm/F1.4-3,7
Zoom 36x optyczny, 12x cyfrowy
Prędkość

prędkość obrotu, sterowanie ręczne: 0,1-300°/sek., prędkość pochyłu 0,1-240°/sek.,
prędkość między presetami do 540°/sec

Presety 256 presetów, 8 tras ruchu (do 32 presetów), 8 patternów (do 10min)
Funkcje dodatkowe

autofocus, zaawansowane menu ekranowe, funkcja kompasu, wbudowany system
ochrony przeciwprzepięciowej do 3kV;

Wejścia / wyjścia alarmowe 7 wej / 2 wyj alarmowe
Zastosowanie Zewnętrzne, IP66
Sposób montażu

W zależności od rodzaju uchwytu (naścienny, narożny, słupowy), zalecany uchwyt
ścienny DS1614ZJ

Zasilanie 24VAC/45W (z wł. grzałką)
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-30°C do 65°C
Wymiary o220mm x 299mm(h) bez uchwytu
Waga 5kg

Temp. pracy:
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