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BUITENCAMERA'S MET INFRA ROOD NACHTZICHT !!!!

CAMCOLBUL9


















Bullet camera 9 - kleur zonder geluid
Vergelijk even met de camcolbul5S hierboven
waterbestendig IP 65
element: 1/3" Sony Super HAD colour CCD
number of pixels: 500 (H) x 582 (V) - PAL
resolution: 420 TV lines
standard board lens: f6.0mm
F1.5 (angle 53°)
video output: 1.0Vpp composite, 75 ohms
power supply: DC 12V ± 10% (regulated)
consumption: 300mA (IR off), 500mA (IR on)
infrared wavelength: 850nm / range: 30m
IR LEDs: 12
dimensions: Ø113 x 76 mm
weight: 650g
operating temperature: -20°C to +50°C

Prijs op aanvraag.












min. illumination: 0 Lux (IR on)
scanning frequency: hor. 15625KHz vert. 50Hz
synchronization: internal
S/N ratio: > 48dB (AGC off)
electronic shutter: 1/50 to 1/100000
sec.
gamma correction: 0.45
white balance: automatic
AGC: automatic
back light compensation: automatic
Kan draadloos gemaakt via GIGA30 of
losse zender
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CAMCOLBUL8











Bullet camera 8- kleur zonder geluid
IP 67 WATERDICHT + 46 IR Leds
Colour picture by day, automatically switches
to B/W picture in low ambient light or at night
vertical blanking interval: interval before the
system switches from B/W mode to colour
mode
auto electronic shutter / high sensitivity
burst signal switched off when shifting to B/W
at night
IR LED range: ± 30m
Aantal IR LEDs: 46
lens: f6mm
lens angle: 60°
system: PAL/NTSC
image sensor: 1/3" colour CCD sensor
effective pixels: 537 (H) x 597 (V) (PAL)
sensitivity: F1.4 / 600mV
resolution (IR1): 380 TV lines (colour)
LED wavelength: 850nm

Prijs op aanvraag.















S/N ratio: > 60dB (AGC off)
AGC: max. 36dB - A/D: 10 bits
min illumination: 0.1 lux/F1.2 0 lux
power with IR LEDs ON: 600mA
VBS/VS transfer: 45 sec.
synchronisation: internal
gamma correction: 0.45
iris: 1/50~1/125000 (PAL)
white balance: 3200°K~10,000°K
power source: 12Vdc/600mA
operating temperature: -10°C~+60°C
dimensions: 80 x 85 x 128mm
weight: 700g
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VERSACAM T5





















VERSACAM T5 - kleur zonder geluid
Deze gebruiken we ook in onze eigen projecten
3.6 mm / 92 graden breed beeld
oerstevige beugel bijgeleverd
Kabel zit in de voet ingewerkt
camera kan volledig naar uw hand gezet worden
64 on screen instelbare zones
instelbare camera ID ( 12 letters / cijfers )
instelbare mirror functie ( !!! )
instelbaar zwart wit / kleur
instelbare witbalans
instelbare kleurenbalans
instelbare motion detectie met watermerk
instelbare privacy velden om stukken te zwarten
instelbaar contrast
instelbare helderheid
instelbare shuttersnelheid
instelbare back light compensatie bij fel tegenlicht
instelbare AGC ( versterking )

een uitstekende cam voor zijn prijs !!!

Prijs op aanvraag.


















pick-up element: Sony CCD
image size: 1/3"
number of pixels: 795(H) x 596(V)
pixels
resolution: 540 TV lines
Voorzien van IR leds voor nachtzicht
interlace: 2:1
video output level: 1.0Vpp, 75 ohms,
composite
video S/N ratio: > 60dB (AGC off)
white balance: automatic or
adjustable
AEI: 1/50 ~ 1/100 000s or adjustable
gamma: >= 0.45
humidity: < 90° RH
power supply: 12V DC adapter
PS1205R (not incl.)
power consumption 275 mA
dimensions: Ø 127 * 65 * 62
weight: 550 gram
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VARIFOCAL T 49

VARIO FOCAL
focus van 4 tot 9 mm
een uitstekende cam voor zijn prijs !!!



VARIFOCAL T 49 - kleur zonder geluid
Deze gebruiken we ook in onze eigen
projecten
Varifocal.. dus altijd het juiste beeld
oerstevige beugel bijgeleverd
IP rating: IP66
scanning system: PAL
pick-up element: Sony CCD
image size: 1/3"
number of pixels: 795(H) x 596(V) pixels
resolution: 540 TV lines
Voorzien van dikke vette IR leds voor
nachtzicht
built-in lens:
o type: manual varifocal lens
o focal length: 4 ~ 9mm

Prijs op aanvraag.












humidity: < 90° RH
power supply: 12V DC adapter
PS1205R (not incl.)
interlace: 2:1
video output level: 1.0Vpp, 75 ohms,
composite
video S/N ratio: > 48dB (AGC off)
white balance: automatic
AEI: 1/50 ~ 1/100 000s
gamma: >= 0.45
dimensions: Ø360 W + 100 H + 230 D
weight: 1500 gram
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VARIFOCAL T 820










VARIO FOCAL
focus van 8 tot 20 mm
een uitstekende cam voor zijn prijs !!!

VARIFOCAL T 820 - kleur zonder geluid
Deze gebruiken we ook in onze eigen
projecten
Varifocal.. dus altijd het juiste beeld
oerstevige beugel bijgeleverd
Hier kunt ge eventueel nummerplaten mee
lezen
IP rating: IP66
scanning system: PAL
pick-up element: Sony CCD
image size: 1/3"
number of pixels: 795(H) x 596(V) pixels
resolution: 540 TV lines
Voorzien van dikke vette IR leds voor
nachtzicht
built-in lens:
o type: manual varifocal lens
o focal length: 8 ~ 20 mm

Prijs op aanvraag.












humidity: < 90° RH
power supply: 12V DC adapter
PS1205R (not incl.)
interlace: 2:1
video output level: 1.0Vpp, 75 ohms,
composite
video S/N ratio: > 48dB (AGC off)
white balance: automatic
AEI: 1/50 ~ 1/100 000s
gamma: >= 0.45
dimensions: Ø360 W + 100 H + 230 D
weight: 1500 gram
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CAMCOLBUL7


























Onderwatercamera Bullet camera type 7
IP 68 WATERDICHT + 30 IR Leds !!!!
Kan tot 30 meter diep onder water
Ter vervanging van camera's met voeding over coax
Als er alleen coax is getrokken en geen voeding
element: 1/3 Sony HAD Ultra High Sensitivity CCD
scanning system: PAL
effective pixels: 500(H) x 582(V)
min. illumination: 0.05 lux (IR off) ; 0 lux (IR on)
light wavelength: 400-850nm IR
number of LEDs: 30
effective range: 20m
resolution: 420 TV lines
built-in lens: board lens 6.0mm /
F2.0 (viewing angle 53°)
operating environment: temperature : -10°C to
+50°C,
Humidity : < 90%RH
power supply: DC power supplied from coaxial
cable
power consumption: 3W
dimensions: 110 x Ø60mm
weight: 2.9kg
maximum cable length: 300m of RG-59U cable
power consumption: 6W
power supply: AC 230V, 50Hz












IR power on: LEDs when light < 10 Lux
IR LEDs: wavelength : 840nm ; angle :
40° ; power : 200mW
synchronisation system: internal sync.
interlace: 2:1 interlace
video output signal: 1.0Vpp, 75 ohm,
composite
video S/N ratio: > 52dB (AGC off)
white balance: yes
auto electronic iris (AES): 1/50 1/100000sec.
backlight compensation: yes
gamma correction: 0.45

prijs : op aanvraag.
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CAMCOLBUL12

VARIO FOCAL
Lenshoek instelbaar
tussen 31 en 77 graden
















Onderwatercamera Bullet camera type camcolbul12
Ter vervanging van camera's met voeding over coax
Als er alleen coax is getrokken en geen voeding :-(
waterdichte DSP IR kleurencamera voor gebruik binnenen buitenshuis
ingebouwde varifocallens met automatische DC-iris
met verwijderbare infraroodfilter
meegeleverde accessoires:
RG58U-kabel (15m)
montagebeugel
voeding via coaxkabel met meegeleverde omvormer
Specificaties
IP-waarde: IP68
scanningsysteem: PAL
beeldsensor: Sony EXVIEW HAD ultra-high sensitivity CCD
sensor
beeldgrootte: 1/3"
effectieve pixels: 500(H) x 582(V) pixels
horizontale resolutie: 480 tv-lijnen
min. verlichting:
IR off: 0.05 lux
IR on: 0 lux
golflengte leds: 480-850nm (42 leds)
max. bereik IR: ± 50m
IR functie ON: < 10 lux via CDS auto control
interlace: 2:1
video-uitgangssignaal: 1.0Vpp, 75 ohm,





Voeding voor camera's
voltage: 12 Vdc
max. current: 500mA





























ingebouwde lens:
type: varifocallens met automatische
DC iris
zoom: 2.5x
focale lengte: 3.6 ~ 9.0mm
gezichtshoek:
H: 31.66° ~ 77.18°
V: 23.73° ~ 56.73°
bereik iris: F1.4 (3.6mm) ~ F1.8
(9.0mm)
werktemperatuur: -10°C ~ 50°C
vochtigheidsgraad: < 90° RH
voeding: DC voedingsadapter met
coaxkabel
verbruik: 6W
afmetingen: Ø 74 x 121mm
gewicht: 3kg

prijs : op aanvraag.

geregelde voeding voor camera systemen
short-circuit protection

DC plug: 2.1 x 5.5mm
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input: 230Vac / 50Hz
thermal cut-off





cord: 1.85m
dimensions: 68 x 50 x 80mm
Geschikt voor de meeste toepassingen

Prijs op aanvraag.

PS1205R





Kant en klare kabel - BNC en
voeding

Kant en klare verbindingskabel
Voorzien van 2 maal mannelijke BNC
Voorzien van 2 maal 12 volt powerplug
Lengtes te krijgen in 10 - 20 - 30 meter

Dagprijs
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CV020

Prijs op aanvraag per paar







CV026

Impendantie adapter coax naar UTP met
voedingsplug
schaduwloze overdracht van beelden over UTP
Standaard RJ45 connector voor de UPT kant
BNC female
connector past op elke camera met coax bnc
Werkt uitstekend tot op 250 meter UTP
Cameravoeding gaat mee over de UTP

Impendantie adapter coax naar UTP
schaduwloze overdracht van beelden over UTP
Standaard RJ45 connector voor de UPT kant
BNC female connector past op elke camera
met coax bnc
Voor camera's die lokaal nog een voeding
hebben

Prijs op aanvraag per paar















camera:
connector: BNC mannelijk / RJ45
vrouwelijk
voeding: 12V vrouwelijke
voedingsuitgang
monitor/dvr:
connector: RJ45 vrouwelijk
video-uitgang: BNC mannelijk
voeding: 12V vrouwelijke
voedingsuitgang
impedantie:
BNC: 75 ohm
RJ45: 100 ohm
werktemperatuur: -10°C ~ 65°C
afmetingen: 22 x 21 x 43mm
gewicht: 35g

Bellen voor info ??? 011/72.45.90









CV035

Impendantie adapter coax naar UTP met
voedingsplug en geluid
schaduwloze overdracht van beelden over UTP
Standaard RJ45 connector voor de UPT kant
BNC female
Connector past op elke camera met coax bnc
Werkt uitstekend tot op 250 meter UTP
Cameravoeding gaat mee over de UTP
Geluid gaat mee over utp

Prijs op aanvraag per paar

















BPS – Olmensesteenweg 90 - HAM
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camera:
connector: BNC mannelijk / RJ45
vrouwelijk
audio-ingang: RCA mannelijk
voeding: 12V vrouwelijke
voedingsuitgang
monitor/dvr:
connector: RJ45 vrouwelijk
video-uitgang: BNC mannelijk
audio-uitgang: RCA mannelijk
voeding: 12V vrouwelijke
voedingsuitgang
impedantie:
BNC: 75 ohm
RJ45: 100 ohm
werktemperatuur: -10°C ~ 65°C
afmetingen: 22 x 21 x 43mm
gewicht: 35g
Mail voor info : info@bps-security.be

