
Használati útmutató

Térfigyelő kamera
 PNI 1001CM

Műszaki adatok: 
Képérzékelők
Lencsék
Vízszintes felbontás 
Teljes felbontás
Zaj/jelszint 
Szkenelési rendszer
Minimális világítás
Elektrónikus Shutter      
Automatikus 

Gamma tulajdonság
Éjjeli láthatóság 
Videókimenet
AGC

IR Cut

AES

Tápellátás / Fogyasztás 
Tárolási hőmérséklet 
Üzemi hőmérséklet 
Méretek/Súly

CMOS 1/3” 

2.8-12 mm, kézi nagyítás 
1000 soros TV
PAL: 976x582; NTSC: 976x494 
>65dB

Interakciós 2:1

0 Lux (IR ledek elindítva)

PAL: 1/50s ~ 1/100.000s 
NTSC: 1/60s ~ 1/100.000s

0.45

 30mé terig ; IR 36 LED-ek 

IR 1Vpp, 75Ω

Automatikus
Igen
Igen
12V DC (±10%) / 750mA

-30 la +60° C

-10 la +45° C

Ø131x93 mm / 900g        

Csomag tartalma:
- térfigyelő kamera
- használati útmutató
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Bevezetés
   PNI 1001CM térfigyelő kamera a képérzékelők legújabb 
technológiáját használja
   A rendszernek egy könnyen használható tartozéka van, be
lehet építeni akármilyen zártláncú videókamerához.
   A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a kamerát együtt a
960 H DVR-rel a PNI-től ( pl. PNI L704/L708 stb.) használni.

Főbb jellemzők
- Képérzékelő CMOS 1/3”
- 1000 soros TV
- Kézi beállítás Zoom és Fókusz a megfigyelő terület jobb
minőségű képek meghatározásához
- Mozdidható manuálisan le/fel, jobbra/balra egy adott területen 
- Auto Gain Control (AGC) - funkció, amely lehetővé teszi a
kamera képeinek jobb minőségű lejátszását gyenge 
fényviszonyok mellett
- Auto Electronic Shutter (AES) 
- Éjjeli láthatóság 30 mé terig, gyenge fényviszonyok mellett 
is , a 36 IR LED köszönhetően
- Fémdoboz 
- Szabványos védettség: IP66

Csatlakozások

Videójel

Tápegység

DVR

Képernyő

Problémák és megoldások
1. Kamera nem ad le egy képet sem tápellátás után
- ellenőrizze, hogy a tápegység stabil és, hogy a
kapcsolat létrejött 
- ellenőrizze, hogy jól van csatlakoztatva a képernyőhöz
2. Kép ingadózik
- ellenőrizze, hogy a tápfeszültség stabil 
- ellenőrizze, hogy jól van csatlakoztatva a képernyőhöz
3. A képek háttérszíne folyamatosan változik
- a fluoreszkáló lámpák elektromágneses mezői okozza a
színváltozást. Ez egy normális jelenség.
- csökkentse a fluoreszkáló lámpák számát vagy növelje a
távolságot a kamera és a lámpa között.
4. A kép instabil
- ellenőrizze, hogy a tápfeszültség stabil
- ellenőrizze, hogy minden rendesen van csatlakoztatva

Figyelmeztetések!

- Ne kíséreljük meg felnyitni a kamerát. Ha ez nem működik
megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.
- A kamera csatlakozását figyelmesen kell elvégezni.
- Tápfeszültség, polaritás és üzemi hőmérséklet a kamera
követelményeinek kell megfeleljen.
- Ha a kamerát viharban használja huzzák ki az árramforásból.
- Minnél jobb képminőségért a vezetékeskábel és a videókábel
ne legyen túl hosszú.
- Soha ne irányítsa a kamerát napfényre vagy más erős
fényforráshoz, hogy ne sérüljön meg a képérzékelő.
- Ne telepítse a kamerát egy fűtőberendezés vagy hőforrás 
mellé.12VDC  

ZOOM beállítási csavar
FOCUS beállítási csavar
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