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Professionele achteruitrijcamera met 

verwarming 

 
Artikelnummer: 311 
 

 
 
 
 
Professioneel achteruitrijcamera voor landbouwvoertuigen, opleggers, bussen etc 
 
Een complete professionele achteruitrijset bevat een robuuste lcd,  deze camera en 15 meter kabel 
(kabellengten van 5 tot 30 meter verkrijgbaar) 
 
 
Wat is het verschil met onze standaard achteruitrijsystemen?  
  

• stekkerverbindingen niet in chinch uitgevoerd, maar in een 4pin stekkersysteem dat ook nog eens 
geschroefd wordt en een afdichtingsrubber heeft. Dit levert een zeer stevige en betrouwbare 
verbinding op. Deze systemen zijn dan ook uitermate geschikt voor mensen die hier dag in dag uit 
op moet kunnen rekenen. 

• allerlei speciale accessoires verkrijgbaar zoals een rekbare verbindingskabel die gebruikt wordt om 
een trekker en oplegger aan elkaar te koppelen. Meer info hierover vindt u op onze website. 

 
Voor de professionele schermen: 

• niet enkel over een automatische camerabediening via het achteruitrijlicht, maar ook via de 
richtingaanwijzers.  

• meerdere camera-ingangen (tot 4 camera's die onafhankelijk van elkaar gespiegeld en gedraaid 
kunnen worden)  

• 3 “stuurbare” ingangen: door het signaal van het achteruitrijlicht of de richtingaanwijzer kan de 
desbetreffende camera automatisch weergegeven worden op het lcd (het lcd schakelt zichzelf ook 
automatisch aan en geeft de naam van de camera weer). Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf te 
kiezen welke camera moet worden weergegeven door een simpele druk op de knop.  
Naast de 3 ingangen voor camera’s is er ook nog een ingang voor een vierde camera of bvb een 
dvd-speler of spelconsole.  
Voor elk van de 4 ingangen kunnen afzonderlijk links en rechts gedraaid worden of boven en 
onder verwisseld worden. 
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Specificaties: 
 
 

• Beeldchip: 1/3" color CCD sensor  SHARP 
• Met geluid  
• TV systeem: PAL 
• Aantal TV-lijnen: 420 
• Stroomverbuik max 300mA 
• Voedingspanning: 12V DC 
• Effective pixels: 512 x 582 pixels 
• Sensing area: 4.9 x 3.7mm 
• Scanning system: 2:1 interlace 
• Sync. system: internal 
• Horizontal Sync. frequency: 15.625kHz  
• Vertical Sync. frequency: 50Hz  
• Minimum illumination: 0 Lux/F1.2 with IR 
• Video output: 1.0VP-P, 75 ohms 
• Gamma consumption: 0.45 
• AGC: auto 
• S/N ratio: better than 48dB 
• White balance: auto 
• Electronic shutter: 1/50 (PAL) ~ 1/10,000 seconds 
• BLC: auto 
• Power supply: DC 12V 
• Operating temperature: -20 ~ +70°C, RH 95% max. 
• Lens:  2.8mm F = 2.0 
• Beeldhoek: 120° (ander hoeken op aanvraag verkrijgbaar) 

 
 
 
Afmetingen: 
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Kabel (voeding, video en geluid in afgeschermde kabel met stevige schroefverbinding) 
 

 
 
 
Aansluitmogelijkheden 
 
 
Aansluiting voor onze standaardcamera’s via deze adapter: 
 
 

 
 
Koppeling voor trailer (zware uitvoering) 
 

 


