
MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ KAMERY S NOČNÍM VIDĚNÍM 700 pixel 

 

Poučení 

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. 
Předejdete tak možným rizikům a úrazům. 

Montáž  

Spodní část kamery (držák) pootočte ve směru hodinových ručiček a sundejte. Odňatá část je pro 
montáž vybavena 3 montážními otvory. Pro kabel je ve spodní části držáku průchodový otvor. 
Nastavte držák kamery tak aby průchodový otvor pro kabel směřoval Vámi požadovaným směrem. 
Vyvrtejte do stropu, případně do stěny otvory pro uchycení kamery. Naveďte kabel do průchodu a 
přišroubujte držák na strop / stěnu a kameru zpět do držáku nasaďte. Nastavte kameru do 
požadované polohy. 

 

Varování  

• Neinstalujte kameru v extrémních podmínkách. Povolený rozsah teplot je -20°C - +60°C.  

• Neinstalujte kameru v nestabilních světelných podmínkách. Rychlé změny osvětlení nebo blikání 
mohou způsobit, že kamera nebude správně pracovat. 

 • Nerozebírejte kameru, uvnitř nejsou žádné použitelné součásti. Otevření krytu vás může vystavit 
nebezpečí zásahu elektrickým proudem a dalším rizikům. Přenechte opravy na kvalifikovaném 
personálu.  

• Nedotýkejte se senzoru. Použijte jemný hadřík s alkoholem k vyčištění povrchu, pokud se ho 
náhodou dotknete.  

• Před zapojením se ujistěte se, že napájecí napětí je DC12V stabilizovaných.  

• Nemiřte kamerou přímo do slunce.  

• V prostorech kde se používají laserové nástroje, dbejte zvýšené opatrnosti. Zabraňte zásahu 
objektivu laserovým paprskem. Laserový paprsek může trvale poškodit senzor kamery.  

• Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.  

• Nevystavujte kameru otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození kamery.  

• Nepoužívejte silné a abrazivní detergenty na čištění kamery. Mohlo by dojít k poškrábání krycího 
skla a porušení těsnosti kamery.  

• Neumísťujte kameru objektivem přímo proti slunci, nebo na místa oslněná odrazy světla. 

• Neponořujte kameru do vody. 

 

Technické parametry 

 Typ senzoru: CCD 

 Velikost senzoru: 1/3 palce 

 Pixel: 700 Pixel 

 Objektiv: 3,6 mm 

 Úhel pohledu: 80 - 90 stupňů 



 Rozlišení obrázku: 700TVL 

 Formát videa: PAL 

 Denní vzdálenost: 15 - 20 m 

 Elektronická rychlost závěrky: 1/50 až 1/110 000 s 

 Minimální osvětlení: 0,2Lux 

 Noční vidění: Ano  

 Vzdálenost nočního vidění: 10 - 15 m 

 IR-LED: 24 

 Úhel otáčení: Ne 

 Lokální paměť: Ne 

 Paměťová karta: Ne 

 S/N poměr: > 48 dB 

 Vodotěsné: Ano 

 Odolný proti vodě: IP65 

 Napájení: 12V / 1A 

 Systém: PAL 

 Pracovní teplota: -20 °C ~ 60 °C 
 


