
 
Najbardziej zawansowany na świecie, godny zaufania i najszybszy system nadzoru wideo. Jest pełno funkcyjnym systemem PTZ, jedno lub dwu 
kamerowym, zamocowanym na specjalnym wózku, przemieszczającym się z prędkością do 4m/s na długości do 152m  i pełnym  obrocie 360st. Tak 
zaprojektowane urządzenie eliminuje do minimum martwe pola obserwowanej powierzchni. Na całej długości kamery zabezpieczona jest wykonana z 
poliwęglanu przyciemnianym lub lustrzanym kloszem.  

Model TUNEL WIDEO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kamera Wysokiej rozdzielczości dwie kamery > 450TVL 1/4" CCD kolorowe z automatycznym ustawianiem ostrości.  
Minimalne wymagane oświetlenie 0.1lux przy włączonej wolnej migawce. Dostępny tunel wideo z jedną kamerą. 

Zoom Automatyczna regulacja ostrości,  
obiektyw 22x zoom optyczny i 8x zoom cyfrowy (całkowity zoom 176x) 

Pan Obrót kamery 360° z prędkością 135°/s. Dokładność 0.001° 

Tilt Przemieszczanie obu kamer do 110°/s przy zmiennych szybkościach do 70°/s. Dokładność pozycjonowania 0.002°. 

Ruch 
Prędkość przemieszczania do 4m/s na długości do 152m. 

 Możliwość programowania wózka w trzech zakresach: wolny, średni, szybki.  
Graficzne przedstawienie na ekranie identyfikacji położenia kamery, prędkości pracy,  przebytego dystansu oraz diagnostyki systemu. 

Sterowanie Operator systemu ma możliwość sterowania wózkiem oraz wszystkimi funkcjami PTZ kamery za pomocą klawiatury   
 i joysticka. Programowanie presetów i tur z poziomu operatora. Protokoły Ultrak i Maxpro 

Presety Możliwość programowania do 60 presetów. Programowane przy użyciu klawiatury z joystickiem. 

Tury Do sześciu tur z 64 presetami na jedną turę. Umożliwia wykorzystanie systemu nawet, gdy operator w danym momencie zajęty jest innymi 
czynnościami. Czas trwania tury jest możliwy od 3s do 3 godz. 

Obudowa 

• aluminiowe moduły długości 4m, 
• dwa miedziane przewodniki do zasilania,  
• wideo i sterowania, 
• lustrzane lub przyciemniane poliwęglanowe moduły kloszy 
• kompletny zestaw montażowy,  

• adapter RF i terminatory zakończenia tunelu,  
• temperatura pracy -10°C do 40°C,  
• wymiary modułu 305mm(W) x 216mm(H) x 254mm(D),  
• waga modułu 10kg 

Zasilanie 

• 110/230VAC przy 50/60Hz,   
• zasilacz z przełącznikiem wyboru rodzaju zasilania,   
• sterowanie RS 232/422/485, 
• kontroler systemu, presety -60 PTZ i 64 boczne, 
• demodulator z dwoma kanałami wejścia modulacji RF i dwa wyjścia kompozyt wideo 

                                 
 

 

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były poprawne 
i aktualne w czasie jego publikacji. Jednakże nasze wyroby podlegają ciągłemu udoskonalaniu, 
dlatego też zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadamiania.
 Data aktualizacji karty: 10.04.2005 


