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Artikel 417: Camera met IR voor montage op het dak van bestelwagen

Deze camera wordt met zijn voet op het dak van het voertuig geplaatst zodat de bal naar beneden gericht is.

Dankzij de kogel kan de camera in 4 richtingen gericht worden.

Dit maakt deze camera ideaal voor mobilhomes, bestelwagens of vrachtwagens die voorzien zijn van een trekhaak en
niet de plaats hebben om verticaal tegen de achterwand een kogelcamera te plaatsen. De camera beschikt over
infrarood led’s zodat een nachtzicht van ruim 5 meter mogelijk is.

Universeel

• Waterdichte en stevige schroefverbinding
• Universeel toepasbaar
• Zeer helder beeld dankzij de Sony beeldchip
• Automatische omschakeling tussen dag- en nachtzicht
• Als achteruitrijcamera, maar ook als zijcamera te gebruiken bij de ingang van bussen
• Ook aansluitbaar op navigatie en de schermen met standaard RCA-verbinding via de optionele

verloopkabel (artikel 342)

Specificaties

• Beeldchip: 1/4" Sony Color CCD sensor
• 110° beeldhoek (universeel inzetbaar)
• Waterdicht
• Kunststof behuizing
• Tv-systeem: PAL
• Resolutie: 420 TV lijnen
• Met 9 IR leds voor nachtzicht van ca  8 meter
• Automatische omschakeling tussen dag- en nachtzicht
• Spanning: 12V +/- 10% DC (omvormers verkrijgbaar)
• Verbruik: minder dan 1,5W
• Gebruikstemperatuur: -30- +70°C , RH95% Max.
• Kleur: zwart
• Afmetingen (LxBxH): 210x135x50mm
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Te gebruiken kabel

4 Pin DIN

Artikel 208: 5 meter lang

Artikel 209: 10 meter lang

Artikel 210: 15 meter lang

Artikel 297: 20 meter lang

RCA kabels via verloopkabel (artikel 342) apart mee te bestellen!

Artikel 315: 5 meter lang

Artikel 316: 10 meter lang

Artikel 317: 15 meter lang

Artikel 318: 30 meter lang

Gelieve altijd op te geven op wat u de camera wenst aan te sluiten en of het een mannelijke of vrouwelijke
RCA-stekker is aan het scherm.
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Beelden met deze camera

Mercedes Sprinter 2011 (ook VW Crafter)
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