HD Backeye360 BN-300
Uusin 360° kamera on nyt teräväpiirtokamera.
BN-300 toimii BN-200 rinnalla mutta HD-laatuna.

Ominaisuudet:

• 720p AHD 1.0

• Laajakulma kamera 360° näkymälle ilman kuolleita kulmia
• HD monitorin kanssa yhteensopiva

HD minikupukamera MD-60
MD-60 minikupukamerat on nyt s aatavilla
HD-versiona. Minikupukamerat ovat
ihanteelliset esimerkiksi linja-autossa
matkustajien valvomiseen tai lisäämään
kuljetuskaluston turvallisuutta.
Nyt myös laajalla ja
Superlaajalla kuvakulmalla!

Ominaisuudet:

• MD-60
• 3,6mm CMOS 1/3” linssi,
68°(H) x 38⁰ (V)x 80⁰ (D) kuvakulma
• MD-60(W)
• 2.5mm CMOS 1/3” linssi,
93⁰(H) x 51⁰ (V)x 110⁰ (D) kuvakulma
• 720p/ 25fps (AHD)
• MD-60(SW)
• 1.7mm CMOS 1/3” linssi,
150⁰(H) x 85⁰ (V)x 180⁰ (D) kuvakulma
• 720p/ 25fps, Super Wide Angle (AHD)
• Kaikki mallit
• IP-luokitus: IP68
• Käyttölämpötila: -30°…+85°C
• 150° säätömahdollisuus kaikkiin suuntiin
• Normaali- ja peilinäkymä

HD kaapelit
Teräväpiirtomonitorin ja -kameroiden yhdistämiseksi
löytyy nyt myös HD-kaapelit. HD-kaapeleita voi
käyttää myös edellisten analogisten kameroiden
ja monitoreiden kanssa.

Ominaisuudet:

• IP-luokitus: IP69K & IP68
• Käyttölämpötila: -30°…+70°C
• Liitin: VBV-H4XX, 4-pin uros -> naaras
• Pituudet: 20, 15, 10, 5 ja 2,5 metriä

HUOM: • Brigaden HD-kameroiden (AHD) kuvaa voidaan tallentaa MDR-500 sarjan tallentimille.
•
		
•
		

HD-kameroiden kuvaa ei voida jakaa HD-laatuisena kahteen kohteeseen esimerkiksi näytölle ja
tallentimelle. Jos näin silti toimitaan niin kuva on SD-tasoa, ei HD.
Brigaden 360° järjestelmän yksittäisiä kamerakuvia ei voida tallentaa MDR-tallentimelle,
monitorilla näkyvä 360 asteen kuva voidaan tallentaa HD-laatuisena.
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Brigade HD kamerajärjestelmät
Uusi HD teräväpiirtomallisto saapunut
7” monitori, sivukamerat, peruutuskamerat,
360 asteen järjestelmä, sisäkamerat, kupukamerat…
KAIKKI NYT HD TERÄVÄPIIRTONA!

BN360-300, HD 360° järjestelmä teräväpiirtokameroilla ja -monitorilla

Sivukamerat, peruutuskamerat, 360 kamerat,
minikupukamerat ja minisisäkamerat…

LÖYTYVÄT NYT KAIKKI HD:nä!
HD Sivukamerat, VBV-30XXC
VBV-30XXC, HD-tason pinta-asennukseen
tarkoitetut sivukamerat soveltuvat erinomaisesti
hyötyajoneuvoihin.
Kamerapesän säätömahdollisuus, sisäänrakennettu
mikrofoni ja automaattinen taustavalon kompensaatio tuottaa terävälaatuista kuvaa ja ääntä.

BN360-300 on kolmannen polven 360° kamera
järjestelmä joka antaa kuljettajalle terävän k uvan
teräväpiirtomonitorin ja -kameroiden ansiosta.
Järjestelmä on joustava ja sen voi asentaa melkein
kaikkiin ajoneuvoihin.

Ominaisuudet:

• Katselukulma 128° (h), 72° (v), 142° (d)
• VBV-3000C peilikuva
• VBV-3020C normaalikuva

Ominaisuudet:

• IP-luokitus: IP69K

• 1280 x 720 HD kuva

• Käyttölämpötila: -30°…+70°C

• Parannettu kalibrointiohjelmisto,
jotta saadaan täydellinen kuva
• 15 eri monitorinäkymää,
vakaasuora, pystysuora ja jaettu näkymä

HD peruutuskamerat VBV-70XXC

• Mukautetut näkymät ajoneuvon mukaan

VBV-70XXC kamerat tuottavat kirkkaan ja
terävän kuvan kuljettajan näytölle.

• Ajopiirturiin kytkettävä heräte, kytkee monitorin päälle
nopeuden alittuessa esimerkiksi 40 km/h

Ominaisuudet:

Select-sarjan 7” HD monitori VBV-770HM
VBV-770HM monitori tuo kuvan aivan u
 udelle
tasolle teräväpiirto-ominaisuuksien ansiosta.
Monitori on yhteensopiva standardi kameroiden
kanssa, mutta p
 arhaan kuvan saa kun siihen
kytketään HD-tason kamerat.

• Katselukulma: 130° (h), 64° (v), 113° (d)
• IP-luokitus: IP69K
• Käyttölämpötila: -30°…+85°C

HD minisisäkamera DMC-1035

Ominaisuudet:

Minisisäkamera toimii erinomaisesti etukamerana,
kojelaudan päällä, yhdessä MDR-tallentimen kanssa.

• Katselukulma: 130°(d), 113°(h), 64°(v)

• Minisisäkamera (sisäkäyttöön) 720p / 25 fps (AHD)

• Resoluutio: 1024 x 600
• Yhteensopiva CVBS ja AHD 1.0, (720p-25/50/30/60fps) ja
AHD 2.0, (1080p-25/30fps) kanssa.
• Käyttölämpötila: -30°…+70°C
• 3 kameratuloa
• Audio

Ominaisuudet:

• 3,6mm CMOS 1/3” linssi,
68°(H) x 38⁰ (V)x 80⁰ (D) kuvakulma
• IP-luokitus: IP-30
• Käyttölämpötila: -30°…+85°C
• Normaali- ja peilinäkymä

