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camera ingebouwd in rookmelder 

  

Zo goed als onzichtbaar dankzij inbouw in een behuizing.waarvan men niet verwacht dat ze een 
camera verbergt. 

Model  smokeCAM-4x1s2hDS  

Image Sensor  1/3¡± Sony super HAD CCD  

Effective pixels  PAL:500(H)x582(v)  
NTSC: 510(H)x492(v)  

Signal System  PAL/NTSC  

Horizontal Resolution  420 TV Lines  

Minimum Illumination  0.5Lux@F1.2  

Lens  3.7mm Pinhole Lens  

S/N Ratio  More than 48dB  

Shutter Speed  1/50(1/60)¡ª1/100,000(Sec.)  

White Balance  Auto Tracking White Balance  

Video Output  1Vp-p,75ohm,BNC  

Power Comsumption  DC12V,  120mA  

Operating Temperature  -10°C ~ +50°C  

 
 

Dagzicht kortbij Nachtzicht kortbij 
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camera ingebouwd in bewegings melder 

Zo goed als onzichtbaar dankzij inbouw in een behuizing.waarvan men niet verwacht dat ze een 
camera verbergt. 

Model  PIRCAM-4x1s2hDP  

Image Sensor  1/3¡± Sony super HAD CCD  

Effective pixels  PAL:500(H)x582(v)  
NTSC: 510(H)x492(v)  

Signal System  PAL/NTSC  

Horizontal Resolution  420 TV Lines  

Minimum Illumination  0.5Lux@F1.2  

Lens  3.7mm Pinhole Lens  

S/N Ratio  More than 48dB  

Shutter Speed  1/50(1/60)¡ª1/100,000(Sec.)  

White Balance  Auto Tracking White Balance  

Video Output  1Vp-p,75ohm,BNC  

Power Comsumption  DC12V,  120mA  

Operating Temperature  -10°C ~ +50°C  

  
 
 

Dagzicht kortbij Nachtzicht kortbij 
 

 



JOF electronics Page 3 of 3 7/03/2007 
 
Geen enkel beeld of tekstonderdeel uit deze of andere documenten van JOF electronics mag gedupliceerd worden zonder voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van de rechtmatige eigenaar. 
De overtreder zal zonder voorafgaande verwittiging gerechterlijk vervolgd worden. 

C amera v oor inbouw in p laf ond 
 
Deze camera komt in de plaats van een halogeenspot in het plafond. 
De bevestiging gebeurt met een speciale aluminium  “ring” die bovenop het vals plafond gelegd wordt. De 
bevestigingsschroeven kunnen dan in de “ring” geschroefd worden. 
Het middelste deel is een bol de naar alle richtingen gericht kan worden. 
 
 

Model  PIRCAM-4x1s2hDP  

Image Sensor  1/3 sharp CCD  

Effective pixels  PAL:500(H)x582(v)  
NTSC: 510(H)x492(v)  

Signal System  PAL/NTSC  

Horizontal Resolution  420 TV Lines  

Minimum Illumination  1Lux@F1.2  

Lens  3.6mm Pinhole Lens  

S/N Ratio  More than 48dB  

Shutter Speed  1/50(1/60)¡ª1/100,000(Sec.)  

White Balance  Auto Tracking White Balance  

Video Output  1Vp-p,75ohm,BNC  

Power Comsumption  DC12V,  max 200mA (<2.5W) 

Operating Temperature  -10°C ~ +50°C  

 
 

Dagzicht kortbij Nachtzicht kortbij 
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4  kanaals  q uad digit ale recorder 
 

Met bewegingsherkenning in het beeld!! Dus geen externe bewegingsmelder meer nodig! Hoe ver het 
object zich ook bevindt.  

LAN-aansluiting (netwerk, internet,…): verbindt de recorder direct met uw bestaand netwerk of met een 
DSL-modem om via het internet toegang te krijgen tot uw camerabeelden. Zo kan u de beelden bekijken 
vanop een PC aan de andere kant van de wereld of vanop iedere plaats in uw bedrijf.  

Backup kan direct op een usb-stick gebeuren 

 Het ideale voor de professionele bewaking  

Eenvoudige doe-het-zelf installatie (ca 5 minuten): geen dure installatiekosten dankzij de 
gebruiksvriendelijke handleiding en de volledigheid van de kit. U hoeft nergens meer naar op zoek te 
gaan: alles is inbegrepen.  

Voor de instelling van de recorder verbindt u hem gewoon met de PC, die de recorder automatisch zal 
herkennen.   
Instellen kan vanzelfsprekend ook vanop de recorder zelf (zonder tussenkomst van een PC).  
Met de timerfunctie kan u programmeren vanaf hoe laat de opname moet starten.   

De automatische bewegingsherkenning zorgt ervoor dat er enkel wordt opgenomen wanneer er beweging 
is (indien u dat wenst kan er ook doorlopend opgenomen worden). Door middel van een raster kan u zelfs 
markeren welke “zone” van het camerabeeld u wil bewaken. 

Deze professionele digitale videorecorder kan tot 4 camerasignalen gelijktijdig verwerken. Mogelijkheid 
om tot 25 beelden per seconde op te nemen. Dit betekent:  bij 4 camera’s 6,25 beelden per seconde per 
camera. 

De ingebouwde harde schijf van 120Gb (uitbreidbaar indien gewenst) levert, afhankelijk van de 
instellingen en aantal camera’s een maximale opslagcapaciteit van 1 jaar! (vb: bij 1 beeld per seconde van 
1 aangesloten camera bij een lage resolutie)  

De beelden worden gecomprimeerd in MPEG4-formaat.    
Met de meegeleverde software kan u de beelden onmiddellijk naar uw PC overbrengen.  

De DVR-recorder is uitgerust met:  

• 4 video-ingangen  
• 2 video-uitgangen  
• 2 audio-ingangen 
• 1 audio-uitgang 
• S-VHS uitgang  
• USB-poort (mogelijk tot rechtstreekse backup op usb-stick (niet 

meegeleverd) 
• LAN-poort (voor verbinding met uw computernetwerk indien aanwezig) 
• 4 alarmingangen (mogelijkheid om enkel op te nemen indien er via special 
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detectoren (bvb een deurcontactsensor) (niet meegeleverd, de aansluitkabels naar de recorder wel ) 
iets worden waargenomen) 

• een 12 V DC voeding (kan dus ook in de auto of vrachtwagen gebruikt worden)  
• RS485 aansluiting voor sturing van een dome-camera 

Aan de hand van de alarmlijst kan u zeer gemakkelijk en snel alle momenten van beweging terugvinden 
en bekijken  

Met behulp van een TFT-scherm kan u zeer goedkoop een verplaatsbaar en compleet bewakingssysteem 
aanschaffen.  

Maximale harde schijf van 400Gb 
Opname in MPEG4 (gecomprimeerd videoformaat) 
 
 

Voorkant 

Achterkant 
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Backup op usb-stick Software voor toegang via internet 

 
 


