Váš dodavatel průmyslové televize SONY

EVI-D90P a EVI-D90PW
PANORAMATICKÁ KAMERA S 28x OPTICKÝM ZOOMEM
Panoramatická kamera SONY s 28x optickým zoomem.
V provedení černé (EVI-D90P), nebo bílé (EVI-D90PW).

Základní vlastnosti kamery:
 Snímací prvek 1/4“ EXview HAD CCD
 28x optický a 12x digitální zoom (celkem 336x)
 Panoramatická hlavice s možností otáčení ±170°
a naklápění +90° a -20°
 Funkce e-flip umožňující montáž kamery na strop
 Stabilizace obrazu
 Technilogie Wide-D pro zvýšení dynamiky obrazu
 6 přednastavených pozic - presetů
 Ovládání pomocí IR dálkového ovladače nebo z PC přes RS-232C / RS-422
 Výstup obrazu kompozitní a Y/C
 Napájení 12V DC z přiloženého adaptéru

Technické parametry:
* Snímací prvek
* Systém TV signálu
* Ohnisková vzdálenost objektivu
* Rozsah F
* Rozsah zoomu
* Minimální zaostřovací vzdálenost
* Horizontální úhel záběru
* Režim ostření
* Minimální osvětlení
* Rychlost závěrky
* Řízení zisku
* Vyvážení bílé
* Wide-D
* Řízení expozice
*
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Odstup signál / šum
Auto ICR
Úhel otáčení / naklánění
Rychlost otáčení / naklápění
Počet prepozic
Video výstup
Ovládací protokoly
Napájení a příkon
Pracovní / skladovací teplota
Hmotnost
Rozměry

* Příslušenství v balení
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EVI-D90
1/4“ EXview HAD CCD
PAL
f=3,5mm až 98,0mm
F1.35 až 3.7
336x (28x optický, 12x digitální)
10mm – 1,5m
55,8°- 2,1°
Auto, manual, one-push AF, nekonečno
0,65 lx (F1.35, 50 IRE)
1/1 s až 1/10.000s
Auto / manual (-3 dB až +28 dB, krok 2 dB)
Auto, outdoor, indoor, one-push, manuální
Ano
Auto, manual, priorita clony, priorita závěrky, jas, EV kompenzace, pomalá
závěrka
Více než 50 dB (3D redukce šumu)
Ano
±170° / +90° a -20°
100°/s / 90°/s
6
VBS, Y/C
RS-232C / RS-422 (VISCA protokol)
DC 12V / 8W
0 až +40°C / -20 až +60°C
1.460 g
145 x 164 x 164 mm
Napájecí adaptér, kabel k napájecímu adaptéru, IR dálkový ovladač, stropní
držák, uživatelský manuál, konektor pro RS-422
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