Modelová řada
Specifikace
Model

cam

Kamera odolná proti přímému dešti

Objektiv/úhel záběru

RC-AWS
Varifokální

RC-AWSBV12-1 / RC-AWSWBV12-1

Tento symbol označuje pasáže obsahující důležité
informace o provozu a údržbě kamery

2.8-12mm/cca 20-90°

Tento symbol informuje uživatele o možné
přítomnosti neizolovaného vysokého napětí.
Pod krytem kamery se mohou nacházet součástky
generující vysoké napětí.
Společné vlastnosti modelové řady
Sensor

Sony EXMOR 1.3MP

Celkový počet bodů

1312x1069

Efektivní počet bodů

1280x1024

Horiz. rozlišení

1200 TV řádků

DSP procesor

FH 8520

IR přísvit
IR přísvit

36x5mm IR LED

Odstup signal/šum

Více než 50 dB

Úroveň videosignálu

1.0Vp-p CVBS , 75 Ohmů

Převodový systém

PAL

Pracovní teplota

-20°C až + 50°C

Napájecí napětí

12V DC 900mA

Konektory

DC Jack 2.1mm / Video BNC

Odolnost proti vodě

Odolná proti přímému dešti

Pozor:
Neotvírejte kryt kamery!
Zařízení neobsahuje součásti vyžadující údržbu.
Případnou opravu smí provádět pouze vyškolený personál

Poznámky:
Teplotu prostředí, ve kterém je kamera instalována, udržujte v
0
0
rozsahu -20C
až +40C.
Nikdy nesměrujte objektiv přímo do slunce či jiného zdroje silného
záření. Může dojít k poškození CCD sensoru.
Neinstalujte kameru v blízkosti silných zdrojů tepla.

Varifokální objektiv

Obsah dodávky
Pořadí

Název

Počet

1.

Kamera

1

2.

Manuál

1

Vaše kamera je vybavena tzv. varifokálním objektivem.
Jedná se o moderní typ optické soustavy, dovolující nastavení
úhlu záběru kamery. Nastavení se provádí pomocí dvojice
ovladačů na spodní straně kamery. První ovladač řídí úhel záběru
v rozsahu přibližně 20-90 stupňů, pomocí druhého ovladače se
nastavuje zaostření obrazu. Finální nastavení je vhodné dokončit
až po instalaci kamery do finální pozice. Pro přesné nastavení je
vhodné mít instalační monitor, aby bylo možné záběr a jeho
zaostření v reálném čase kontrolovat.V případě, že si nejste
nastavením objektivu jisti, doporučujeme nechat instalaci provézt
odbornou firmou.

MANUÁL
TECHNICKÁ DATA

Úvodem

Připojení kamery

Popis produktu

Vážený zákazníku,

GND

video

-

Video

DC12V

Pro běžnou aplikaci doporučujeme ponechat všechny položky v
defaultním nastavení, případně požádat o pomoc s nastavením montážní
firmu.
V jednotlivých výrobních verzích může docházet ke změnám firmware a tedy i funkcí, dostupných přes OSD Menu.

Poznámky:
Kameru připojte k napájecímu zdroji, který poskytuje napětí i proud
ve shodě s požadavky kamery.
Při použití v prostředí s možným výskytem vysokonapěťových
výbojů musí být kamera chráněna bleskojistkou.
Pro zajištění kvalitního obrazu je potřeba zachovat co nejkratší délku
napájecího a video kabelu. V případě použití hotových kabelů s
větší délkou nesmí být přebytečný kabel smotán, ale volně rozvinut.

25 m
20 m

25mm
0
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15 m

16mm
0
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16,32 m

10 m

4. Skvrny v obraze.
Nestabilní napětí z napájecího zdroje.
Napájecí kabel není správně připojen nebo vykazuje velký odpor

5m

Rychlost obrazové závěrky
Nastavení úrovně jasu obrazu
Nastavení úrovně kontrastu obrazu
Nastavení úrovně redukce šumu v obraze
Přepínání denního a nočního zobrazení
Digitální zvětšení střední části obrazu
Zrcadlení a otočení obrazu kamery
Při detekování pohybu kamera zobrazí ikonu
Nastavení vyvážení bílé barvy
Položka, umožňující maskování části záběru
Rozšíření dynamického rozsahu kamery
Nastavení kompenzace protisvětla
Jazyk OSD menu kamery

0

Shutter
Brightness
Sharpness
3D-DNR
Day&Night
Zoom
Mirror/Flip
Motion
White Bal
Privacy
WDR
HLC/BLC
Language

3,6mm
700
3,72 m

Základní položky menu:

3. Barevné pozadí obrazu se mění.
Fenomén, způsobený přítomností fluorescenčního svítidla (např. zářivky).
Zářivky produkují elektromagnetické pole, které ovlivňuje přímo CCD čip
kamery. Zvětšete vzdálenost mezi kamerou a svítidlem.

12mm
0
23
12,32 m

2. Na obraze je znatelné rušení.
Pravděpodobně se jedná o rušení způsobené souběžným vedením
kabelů pro video a silového vedení AC 230V. Je potřeba přemístit
přívodní kabely ke kameře, případně připojit odrušovací filtr.
Otestujte monitor a ostatní periferie systému.

8,0mm
340
8,23 m

1. Na monitoru není obraz.
Zkontrolujte napájecí zdroj, polaritu napájení a propojení všech kabelů.

6,0mm
440
6,13 m

ZDROJ DC12V

Vodítko pro určení správné ohniskové vzdálenosti
objektivu.
První číslo označuje ohniskovou vzdálenost daného
objektivu, druhé úhel záběru a třetí, nejdůležitější, určuje
v jaké vzdálenosti od kamery je ještě rozeznatelný
obličej. U varifokálních kamer tento problém odpadá.

MONITOR

Řešení problémů

Menu kamery se zobrazí na monitoru po stisknutí středního tlačítka
ovladače.

Senzor 1/3" SONY EXMOR 1.3MP

RJ-45

2,8mm
0
83
2,75 m

OSD Menu kamery
Tato kamera je vybavena systémem OSD pro podrobné nastavení
parametrů obrazu. Pro přístup do OSD nastavení je třeba k BNC konekotru
kamery připojit ovladač RC-UTC-1, který lze zakoupit u dodavatele kamery
či u kteréhokoliv distributora produktů Relicam.

cam

-

děkujeme za zakoupení bezpečnostní kamery, vybavené
senzorem CMOS s rozlišením 1200 TV řádků. Připojení a zprovoznění
kamery je velmi jednoduché. Kabel, vedoucí z kamery, je zakončen
konektorem RJ-45, na který se připojuje rozbočovač datového a napájecího
konektoru. Díky této konstrukci je instalace kabelu například skrze zeď velmi
snadná. Po instalaci rozbočovače je třeba zajistit pro kameru napájení 12V
stejnosměrné napětí. Napájení se připojuje pomocí standartního DC
konektoru. Vzhledem k tomu že kamera se zpravidla využívá v
zabezpečovacích systémemech s centrálním napájením, není napájecí
adaptér součástí dodávky. Po připojení napájení je třeba zapojit videovýstup
z kamery (konektor BNC) do monitoru či DVR rekordéru. Tím je elektrická
instalace kamery dokončena. Po výběru vhodného místa k instalaci se
kamera připevní na zeď či strop pomocí standartních šroubů a hmoždinek. V
případě, že si nejste některým krokem při instalaci jisti, doporučujeme
instalaci přenechat odborné firmě.

