
Z pełnym wyposażeniem,
          ale kompaktowa

SCV-2010F

• Wysoka rozdzielczość – 600 linii TV

• Min. oświetlenie 0,04 luksa przy F1.2

• Wbudowany na stałe obiektyw (3mm)

• IP66, sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego, 12V DC

Kamera SCV-2010F jest wyposażona w chipset W-V DSP co zapewnia obraz o 
wysokiej rozdzielczości odpowiadającej 600 liniom TV nawet przy niskim poziomie 
oświetlenia do 0,04 luksa. Pełna wodoszczelność oraz zabezpieczenie IP66 powoduje, 
że kamerę można zamontować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, od wind do wejść 
do budynków. Kamera posiada także technologię Samsung Super Dynamic Range 
(SSDR), która zapewnia wyższą jakość obrazu oraz zgodność z układem sterowania za 
pomocą przewodu koncentrycznego, a także wielojęzyczne menu ekranowe dla 
najwyższego komfortu użytkownika. SCV-2010F spełnia wymagania użytkownika pod 
kątem funkcjonalności a także kompaktowej konstrukcji.
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Kamera płaska wysokiej rozdzielczości odporna na uderzenia

SCV-2010F

Wymiary Jednostka: mm

Dane techniczne
                     SCV-2010FN                      SCV-2010FP
 
 1/3-calowy przetwornik CCD Super HAD 

 811 (poz.) x 508 (pion.) 795 (poz.) x 596 (pion.)

 768 (poz.) x 494 (pion.) 752 (poz.) x 582 (pion.)

 2 : 1 w trybie z przeplotem 

 Wewnętrzna 

 Poz.: 15 734 kHz / Pion.: 59,94 Hz Poz.: 15 625 kHz / Pion.: 50 Hz

 Kolor: 600 linii TV 

 Kolor: 0,04 luksa (nasycenie, 2x)

 52 dB (AGC wył., waga wł.) 

 CVBS: Zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p / 75  �   

 3,0 mm 

 F2.0 

 Poz.: 89,5°/Pion.: 67.2° 

 

 ±10° 

 0° ~ 90°

     

 Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego
 Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego

 angielski, japoński, hiszpański, francuski,  
 angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,   

 portugalski, tajwański, koreański
 chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński,

  serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski

 Wył. / wł. (wyświetlanych 15 znaków) 

 Autom. (elektryczny) / kolorowy/ czarno-biały

 BLC / HLC / Wył.

 SSDR (Wył./Wł.)

 SSNR (Wył./Wł.) 

 Wył. / wł. 

 Wył./wł. (8 programowalnych stref)

 Wył./wł. (12 programowalnych stref)

 2x-512x

 Niskie/wysokie/wył.

 ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K°-11 000K°)

 1/60 ~ 1/120 000 s 1/50 ~ 1/120 000 s

 Wył./Wł. (1x-16x) 

 H-Rev (Wył./Wł.)/V-Rev (Wył./Wł.) 

 Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300) 

 Koncentryczne: Pelco-C (Coaxitron)  

 Od -10°C do +50°C / poniżej 90% RH

  IP66 

 

 12 V DC ± 10% 

 Maks. 1,8 W

 

 Ecru/aluminiowy, plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta)

 125,2 x 52 x 115,2 mm 

 410 g   

Znak Eco oznacza, że firma 

Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były 

przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest 

zgodny z dyrektywą EU RoHS. Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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WIDEO
Urządzenie obrazujące
Całkowita liczba pikseli
Efektywna liczba pikseli
System skanowania
Synchronizacja
Częstotliwość
Rozdzielczość pozioma
Min. oświetlenie
Współczynnik sygnał/szum
Wyjście wideo
OBIEKTYW
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)
Maks. otwór przesłony
Kąt pola widzenia
PANORAM./ODCHYL.
Zakres pan.
Zakres odchylenia
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Wyświetlanie informacji 
na ekranie (OSD)

Tytuł kamery
Dzień i noc
Kompensacja podświetlenia
Poprawa kontrastu
Redukcja szumów cyfrowych
Cyfrowa stabilizacja obrazu
Wykrywanie ruchu
Maska prywatności
Nasycenie (Integracja obrazu)
Regulacja wzmocnienia
Balans bieli
Prędkość elektronicznej migawki
Cyfrowy zoom
Odwracanie
Komunikacja
Protokół
DANE UŻYTKOWE
Temperatura robocza/wilgotność
Stopień ochrony kamery
DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA
Napięcie i prąd wejściowy
Pobór mocy
DANE ZEWNĘTRZNE
Kolor/materiał
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga


