INSTRUKCJA INSTALACJI

VEDN955
Kopułowa Kamera Dualna 1/3” CCD

(1) Zdejmij obudow kamery poprzez odkrcenie rubki
zabezpieczaj cej, przekrcenie kopułki odwrotnie do
ruchu wskazówek zegara i odci gnicie do góry.
(2) Ustaw kierunek widzenia kamery poprzez
dostosowanie uchwytu montaowego jak na rysunku
poniej.

CHARAKTERYSTYKA
 Kamera Kopułowa z przetwornikiem

(3) Ustaw pole widzenia kamery poprzez dostosowanie
zakresu ogniskowej obiektywu.

1/3” SHARP HR CCD
 Kamera Dualna z funkcj Color Cut
 Ilo pikseli: PAL= 752 x 582
 Wysoka czuło, anti-blooming.
 Obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,5-9mm F 1.4
 Dostpne funkcje: Auto Gain Control (AGC), Balans

- poluzuj d wigni zmiany ogniskowej obiektywu,
ustaw odpowiedni zakres ogniskowej i dokr
d wigni aby zabezpieczy obiektyw,
- poluzuj d wigni zmiany ostroci obiektywu
i dopasuj ostro wywietlanego obrazu, dokr
d wigni aby zabezpieczy obiektyw.

Bieli (AWB), Elektroniczna Migawka (AES),



Kompensacja Tylnego wiatła (BLC)
 Uchwyt typu 3D wyprowadzony kabel wideo
i zasilaj cy.
 Promiennik podczerwieni o zasigu 25m (24 IR LED)

NAZWY CZ



CI I FUNKCJE

(4) Dokonaj ustawienia kamery a nastpnie zamocuj
obudow kamery poprzez nałoenie jej
i przekrcenie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara jak na rysunku poniej




Kamera kolorowa domed.
Instrukcja uytkowania.

 

ruby monta owe.
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SPECYFIKACJA
Model

VEDN955

Przetwornik

Ilo Pikseli

1/3” SHARP HR CCD

Rozdzielczo



Minimalne Owietlenie

PAL=440K
540 TV linii

5. Do czyszczenia kamery u ywa tylko delikatnej szmatki ze
specjalistycznym płynem lub alkoholem etylowym.
6. Nie dotyka przetwornika CCD. Je eli kamera nie jest
u ywana prosz zasłoni przetwornik CCD zalepk lub
obiektywem.

Przed podłczeniem tego urzdzenia prosz przeczyta
instrukcj i zachowa j do dalszego u ytku.

0.04LUX/ F2.0 Kolor/ 0LUX
F2.0 IR Wł.

Stosunek S/N

> 48 dB (AGC Wył)

Automatyczna Migawka

PAL:1/50s~1/110,000s

Wzmocnienie Gamma

0.45

Zamocowany Obiektyw

3,5-9mm / F 1.4

Zasi g Promiennika

25m (24 IR LED)

Kontrola Wzmocnienia

Automatyczna

Balans Bieli

Automatyczny (2500K~9500K)



UWAGA!!! Wysokie napi cie 230V!!!
RYZYKO PORA ENIA PR DEM
ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERA

Kompensacja  wiatła (BLC) Automatyczna
Wyj cie wideo

1 Vp-p Kompozyt / 75 Ohms.

Zasilanie

DC 12V / 430mA

Temperatura Pracy.

-10°C do 50°C.

Wymiary wys x  red

111,4 mm x83mm

UWAGA: ABY ZREDUKOWA RYZYKO PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM NIE
OTWIERAJ POKRYWY ZEWN TRZNEJ. W RAZIE BŁ DNEGO DZIAŁANIA ODDAJ
URZ DZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU

WYMIARY

UWAGA
PAMI TAJ O OCHRONIE
PRZECIWPRZEPI CIOWEJ

Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu nara one na uszkodzenia



spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepi ciami, powinny



by zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepi ciowej. W kwestii doboru
ww. urz dze zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: cctv@volta.com.pl

UWAGA!
1. Pod adnym pozorem nie nale y otwiera obudowy
urzdzenia bdcego pod napiciem. W przypadku
wystpienia nieprawidłowoci w działaniu kamery nale y j
bezwzgl dnie odda  do autoryzowanego serwisu.
2. Instalowa kamer w pewnej odległoci od radioodbiorników
silników elektrycznych, transformatorów, głoników,
poniewa pole magnetyczne generowane z tych urzdze
mo e zakłóci obraz wideo.
3. Nie instalowa kamery w pobli u piecyków lub innych
urzdze  generujcych ciepło, wysoka temperatura mo e
spowodowa deformacj kamery lub inne jej uszkodzenia.
Temperatura pracy kamery: -10°C~50°C
4. Nie wystawia kamery na działanie deszczu, nie instalowa
kamery w wilgotnych obszarach (kamera wewn trzna).
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