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ЧЕРНО-БЕЛИ КАМЕРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ
ПРОЖЕКТОРИ GERMIKOM® RX 2

Предназначение
Камерите са с вградени вариообективи и са предназначени за използване през деня, нощта
и при пълно отсътствие на осветление, както отделно, така и в състава на CCTV системи.
Вградените инфрачервени прожектори обезпечават гарантирана видимост на малки и средни
разстояния.
Серия от модели RX-2
Модел

Ъгъл на наблюдение
по диагонала

Ъгъл на осветяване

Разстояние на
осветяване

RX-2/150-56

150° - 56°

80° - 50°

15 m

RX-2/86-36

86° - 36°

50° - 30°

25 m

RX-2/36-16

36° - 16°

30° - 20°

30 m

Технически характеристики
Характеристика
CCD - матрица
Цвят

Значение
1/3" SONY Super HAD
Черно-бяла

Разрешение, TVL

420

Чувствителност, Lux

0,05

Ъгъл на наблюдение по диагонала, Deg

150° - 56° / 86° - 36° / 36° - 16°

Ъгъл на осветяване, Deg

80° - 50° / 50° - 30° / 30° - 20°

Разстояние на осветяване, m

15, 25, 30

Обектив

Boardlens
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Скорост на затвора, sec.
Изходен видео-сигнал, V/Ω
Отношение сигнал/шум (SNR), dB
Синхронизация

1/50 - 1/100000 sec.
1V/75Ω, CCIR
≥ 48 dB
Вътрешна

Електронен филтър на контраста и шумовете
Тип нагряване

Да
Автоматично

Мощност на нагревателя, W
Захранване, V

6W
DC12V (±10%)

Ток на консумация, A

≤ 0,9 A

Защита от превишено напрежение, V

До 30 V

Автоматично изключване на напрежението
Устойчива работа на камерата при напрежения, V
Температурен диапазон, ºC
Корпус

При U > 13,5 V
При 9 < U < 13,5 V
-45...+50°С
Алуминий

Габарити с конзола, mm
Степен на защита

116x82x170 mm
IP 66

Херметичност

Да

Защита от прегряване

Да

Оптично полирано стъкло на кожуха

Да

Автоматично подгряване

Да

Примери на изображения
Изпитанията на камарите GERMIKOM RX-2 са проведени в полеви условия денем и нощем,
при пълно отсътствие на източници на изкуствено осветление. На втората снимка се вижда
ефективността на камера с включени инфрачервени прожектори. За усложняване на задачата при
нощни изпитания в къщата на заден план е оставено включено осветление, в резултат на което
електронният затвор значително е понижил чувствителността на камерата. Даже в такъв режим на
работа ефективността на инфрачервеното осветление остава достатъчно висока.
Ден

Нощ
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Денонощно охранно видеонаблюдение
Досега, стойността на CCTV системите с инфрачервени прожектори, обезпечаващи
ефективно разстояние на осветяване, оставаше достатъчно висока. Камерите GERMIKOM RX-2 са
създадени специално за ефективна система за денонощно охранно видеонаблюдение,
гарантиращо еднакво качество на картината в дневно и нощно време. Уникалността на камерите от
тази серия се състои в съгласуваността на ъглите на осветяване на прожекторите и ъглите на
наблюдение на камерите. Това позволява да се постигне равномерно осветяване при широки ъгли
на наблюдение, и на голямо разстояние при тесни ъгли. При необходимост може оперативно да се
промени ъгъла на наблюдение.
Устройство и принцип на работа
Видеокамерите Germikom RX-2 се състоят от видеомодул Germikom, херметичен корпус,
конзола и два инфрачервени прожектора, разработени и произвеждани от подразделенията на
групата „КОМКОМ“. Те са предназначени за осъществяване на улично видеонаблюдение на обекти
от всякакъв мащаб, сложност и отрасъл. Могат да работят както единично, така и в система.
Камерата формира видеосигнал от CCD матрица в стандарт CCIR. Сигналът може да се
изведе директно към цифровата система за видеонаблюдение, битов телевизионен приемник (вход
VIDEO IN), видеомонитор или видеоманетофон. При необходимост могат да бъдат използвани
мултиплексори и друго видеооборудване.
Два инфрачервени прожектора са разположени от лявата и дясната страна на корпуса на
камерата. Те обезпечават осветяване на обекта при отсътствие на светлина или при недостатъчна
осветеност. Включването на прожекторите се извършва автоматично по сигнал от вграден
фотодатчик. Специално за камерите от тази серия е разработена защита против грешни
сработвания, предотвратяваща случайно изключване на прожекторите през нощта при попадане на
ярка светлина върху камерата (например от фарове на автомобили).
Дължината на вълната на излъчване на ИЧ прожектори е 880 nm, подбрана така, че
оптиката на камерата и CCD матрицата да работят максимално ефективно и да дават качествено
изображение както денем, така и нощем. Оптичните изкривявания са сведени до минимум.
Захранването на камерата трябва да се извършва от външен стабилизиран източник 12 V
DC (± 10%), 1,25 A. Източникът не влиза в комплекта на камерата. При превишаване на
напрежението над 13,5 V видеокамерата се изключва автоматично.
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Конструкция
1. Модулна видеокамера с варифокален обектив
с АРД
2. Оптично полирано стъкло
3. Уплътняващи гарнитури
4. Нагревател
5. IR прожектори
6. Термореле
7. Херметични щуцери
Монтаж и пускане в експлоатация
Монтажът и пускането в експлоатация на камерите GERMIKOM RX-2 трябва да се извършва
от квалифициран технически персонал с опит в областта на видеонаблюдението.
Монтаж на улична камера за видеонаблюдение GERMIKOM RX-2:
● Закрепване на конзолата на камерата на стабилна вертикална повърхност (стълб, стена и
др.)
● Присъединяване на кабелите на камерата към кабелното трасе, контролно измерване на
нарежението на източника на захранване на камерата и неговото съответствие с
препоръчаното, контрол на наличие на видеосигнал на изхода
● Отваряне на термокожуха на камерата от задната страна.
● Регулиране на ъгъла на наблюдение на обектива по желаната зона от сигнала на
видеомонитора
● Настройка на фокуса по изображението на монитора
● Затваряне на термокожуха
● Регулиране на положението на камерата към реалната зона на наблюдение по
● видеомонитора, фиксиране на термокожуха на конзолата
Схема на монтаж
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Схема на присъединяване

Ако е необходима допълнителна регулировка на фокусното разстояние, то е необходимо:
Свързване на камерата към източника на захранване и монитора.
Насочване на камерата към желания обект.
Отваряне на камерата с помощта на двата винта от задната страна.
Разхлабване на фиксиращия винт 1 на обектива и завъртане на регулиращия пръстен по
или против часовниковата стрелка за задаване на ъгъла на наблюдение. Затягане на
фиксиращия винт.
● Разхлабване на фиксиращия винт 2, настройка на фокуса по изображение на
видеомонитора, затягане на винта 2.
● Затваряне на камерата с двата винта на задната стена на кожуха.
●
●
●
●

Използвани обективи
Фокусно разстояние

Ъгъл на наблюдение по
диагонала

2,6 - 6,0 mm

150° - 56°

4,0 - 9,0 mm

86° - 36°

9,0 - 22,0 mm

36° - 16°

Внимание!
● Ъгълът на наблюдение по хоризонтала се изчислява чрез умножаване на ъгъла на
наблюдение по диагонала по 0,8.
● Ъгълът на наблюдение по хоризонтала се изчислява чрез умножаване на ъгъла на
наблюдение по диагонала по 0,6
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Препоръки за експлоатация
За нармална работа на камерите GERMIKOM RX-2 се запознайте с ръководството за
експлоатация. При нарушаване на нормалната работа на устройството е необходимо то да се
изключи от захранването и да се свържете с дистрибутора. Не монтирайте камерите на места
извън работния температурен диапазон, под -45°С и над +50°С.
За нормален пренос на видеосигнала от камерите до потребителя е необходимо използване
на висококачествен коаксиален кабел с вълново съпротивление R = 75Ω и медна оплетка. Кабели с
друго вълново съпротивление или с алуминиева оплетка не гарантират качествен пренос на
сигнала.
ВНИМАНИЕ! Номиналният ток на източника на захранване трябва да надвишава с 20% тока на
консумация на камерата!
Съответствие на типа кабел с дължината на линията:
Дължина на линията*

Тип на кабела**

До 100 m

РК-75-2-...

100 – 300 m

РК-75-3-...

300 – 500 m

РК-75-4-...

500 – 700 m

РК-75-7-...

Над 700 m

РК-75-9-...

* Дадени са приблизителни значения
** Можете да използвате аналогични по технически характеристики коаксиални кабели
Гаранция
Гаранцията на изделията 12 месеца от датата на монтажа, но не повече от 18 месеца от
датата на продажба.
Гаранцията не покрива щети предизвикани от:
● механични, термични или химични повреди на корпуса,
● електрически пробив на входно/изходните стъпала,
● аварии в захранващата мрежа,
● действия извън инструкцията за експлоатация
Окомплектовка
Видеокамера
Ръководство за експлоатация
Опаковка
Конзола
Крепежни елементи

1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.

Производителят си запазва правото да променя комплектацията и някои параметри на
устройството без допълнително уведомяване.
Събиране на излязло от употреба старо електротехническо и електронно оборудване. Този
символ върху продукта или неговата опаковка сочи, че изделието не е битов отпадък и съдържа
ценни материали. Продуктът следва да се предава на предвидените пунктове за събиране, с цел
рециклиране и опазване на околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация,
моля обърнете се към Вашата община, фирмата или магазина откъдето сте закупили стоката.
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