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ircamRHCCDSND-120Sony 

artikelnummer: 305 

Achteruitrijcamera met regelbaar zonneklepje en zeer goede Sony CCD 
beeldchip voor een zeer scherp beeld met mooie kleuren en scherpe 
aflijning. 

Dankzij de Sony-chip is er zeer weinig beeldruis. 

Universele montage dankzij de voet die boven of onder de camera geplaatst kan worden. 

De 120° beeldhoek zorgt voor een goed breed beeld zonder te veel vervorming aan de zijkant. 

Toepassing: bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, terreinwagens,… 
  

• Image sensor 1/3-inch Sony super HAD color CCD  
• 420 TV-lijnen  
• Lens Angle: 120° 
• lens: 2.8mm  
• voor montage op of onder de wagen (voet)  
• met infrarood (tot 15m)  
• MET GELUID  
• voeding: 12V  
• Stroomverbruik: Max. 300mA 
• Effective Pixels: PAL:500(H)×582(V) 
• Sensing Area: 4.9mm(H)×3.7mm(V) 
• Min. intensity of illumination:  0Lux (Infrared lamps on) 0 .05Lux(day) / F1.2 
• Shutter: 1/50 - 1/100, 000 seconds  
• Output signal range: Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) Gamma Correction: 0.45  
• AGC: ON  
• S/N Ratio: Better than 48dB  
• White Balance: Auto  
• BLC: Auto 
• Operating temperature: -20 - 50°C RH95% Max 
• Voltage: DC 12V  
• Night vision: 12 large angle lamps closing in the day and automatically opening in the evening, 

covering 15m  
• Size: see picture below   
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Zicht overdag bij veel bewolking 

volgt 

 

Nachtzicht volledig duister >10 mtr 

volgt 
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Zicht bij TL-licht op 1.5 mtr 
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Zicht bij volledig donker op 1.5 mtr 

 

 


