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SCT-2441BV
FullHD Quad-HD bullet kamera
állítható fókusszal
ADATLAP

Leírás
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A SILIN QUAD-HD kamerák ideálisak minden típusú megfigyelő rendszerhez. Kíváló képminőségük és univerzális kimenetük lehetővé teszi, hogy akár meglévő más-más formátumú
megfigyelő rendszerhez is illeszteni lehessen. A kamera a
leggyakrabban használt 4 analóg rendszer mindegyikét képes
emulálni, így akár régi analóg (CVBS), AHD, HD-TVI, vagy HDCVI rendszerhez is képes alkalmazkodni. Természetesen az
adott rendszer maximálisan kezelt felbontásán.

Specifikáció
Érzékelő típusa		
1/2,9” SONY CMOS 2,4Mpix
Felbontás		 1080p
Jelrendszer		
PAL / NTSC
Fényérzékenység		
0,001 LUX / F 1.2
Jel-zaj viszony		
> 50 dB
Szinkronizáló rendszer
belső
IR hatótávolság		
40m
IR LED-ek			
42 db ɸ5mm
IR vezérlés		
automatikus
Kimeneti szabvány		
CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI
Lencse			
2,8 ~ 12 mm manuálisan állítható
Tápfeszültség		
12V DC ( +/- 10% )
Áramfelvétel		
700 mA
Méretek			
229 x 89,5 x 89,5 mm
Súlya			1400 g
Működési hőmérséklet
-10°C ~ 50°C
Védelmi mutató		
IP66
Páratartalom tűrés
max. 95% nem lecsapódó

Tulajdonságok
- AGC (Auto Gain Control) segítségével a kamera gyenge
fényviszonyok közt is képes megfelelő képet előállítani.

Jelátvitel
Formátum választás

Az eszköz 1 táp, és egy BNC kimenettel rendelkezik, a megfelelő szabványt az OSD joystick segítségével kell beállítani,
mégpedig úgy, hogy a formátumnak megfelelő irányba 5 másodpercig kell elhúzni a joystickot, majd elengedni, a kamera
ezután 1-2 másodperc alatt átáll a megfelelő szabványra.

Ajánlott kábelezés

A HD kamerákhoz a kíváló minőség fenntartásához háromszor
árnyékolt 75 Ὡ KOAX kábelt érdemes használni, arany érintkezős BNC csatlakozókkal.

Jelátvitel UTP-n

A csavart érpáron történő jelátvitelhez HD ballunra van
szükség. Ezzel formátumonként eltérő távolságba tudja a
kamera képét továbbítani.
FIGYELEM
több HD kamera képét HD ballun segítségével nem szabad egy UTP kábelen vinni. Minden kamerához használjon
elkülönített UTP kábelt.

- AES (Auto Electronic Shutter) segítségével akár 1/100.000
záridővel is képes a kamera képet rögzíteni
- Jelrendszer keresés a kamera automatikusan érzékeli, hogy
PAL vagy NTSC rendszerre van kötve, és átállítja magát
- OSD Joystick segítségével széleskörű beállítási lehetőségeket biztosít annak érdekében, hogy a kamera a
legszebb képet adja.

SILIN QUAD-HD kapcsoló
CVBS(analóg):



(Balra)

AHD:		



(Fel)

HD-TVI: 		



(Jobbra)

HD-CVI: 		



(Le)

Rögzítő kompatibilítás
A SILIN QUAD-HD kamerák a legtöbb rögzítővel valamely
üzemódjában képes lesz kommunikálni. Értelem szerűen
amennyiben a rögzítő csak D1 felbontásban enged rögzíteni,
úgy a kamera is ilyen felbontásban fog képet továbbítani.

Gyártók és tanusítványok
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Műszaki rajzok
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