ZE-RCE4605
Parkovací kamera

MONTÁŽNÍ
NÁVOD

0.5 m

Žlutý RCA: Připojit
k RVC video vstupu
5.5 mm
jack

Černý: Uzemnění (GND)
Červený: DC 12 V
Pojistka:
0.5 A

Žlutý RCA:
Připojit k
RVC video
signál

10.0 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Kompaktní parkovací kamera s vysokým rozlišením vhodná pro dodávky, užitkové vozy a obytné vozy.
• Světelný senzor se stará o přepínání denního a nočního režimu s devíti infračervenými LED diodami pro noční vidění
• Délka hlavního kabelu 10 m
POPIS
ZENEC ZE-RCE4605 je určena speciálně pro dodávky, užitkové vozy a obytné vozy. Použití kvalitních materiálů zaručuje vysokou
odolnost proti povětrnostím vlivům a dlouhou životnost, ke které přispívá i třída ochrany IP67, umožňují optimální provoz ve výše
uvedených vozidlech.
Z-RCE4605 nabízí velký 120° horizontální zorný úhel. Umožňuje zrcadlit obraz nebo jeho normální zobrazení a může být použita
s širokou škálou monitorů a řídících jednotek.
Tento produkt je kompatibilní se všemi ZENEC moni- a naviceivery, stejně jako ZENEC E>GO produkty.

 UPOZORNĚNÍ:
■ Nová vozidla používají k napájení osvětlení PWM napětí, které je nevhodné pro videoelektroniku, protože způsobuje
značné zkreslení obrazu, případně výpadky funkcí.
■ Používejte výhradně přiložený propojovací kabel. Jeho změnou nebo výměnou dojde ke ztrátě záruky.
■ Kamera je vodotěsná a prachotěsná a byla licencována podle mezinárodní normy IP67. Čištění vozidla pomocí
vysokotlakých vodních a parních zařízení však může vést k poškození kamery. Mezi vodní tryskou a pouzdrem kamery
udržujte vzdálenost nejméně jeden metr.

Montáž:
Kamera pro univerzální montáž a použití na zadní hraně střechy malých dodávek, užitkových vozů a obytných vozů.
Úhel pohledu kamerového senzoru lze nastavit manuálně.
Mounting:
Camera for universal deployment and mounting at the upper roof end of pick-up trucks, motor-homes and van type
vehicles. The view angle of the camera sensor can be dialed in manually.
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ZE-RCE4605
REAR VIEW CAMERA

MOUNTING
INSTRUCTIONS

0.5 m

RCA yellow:
Connect toRVC Video-in
Black: GND

5.5 mm
jack

Red: DC 12 V
Fuse
0.5 A

RCA yeoollow
:
Connect to
RVC Videosignal

10.0 m

KEY FEATURES
• High resolution rear view camera for pick-up trucks, motor-homes and van type vehicles
• Light sensor controlled day and night mode with nine night vision IR LED’s
• 10 m length of main wire harness
DESCRIPTION
This ZENEC rear view camera model has been developed for use with pick-up trucks, motor-homes and Van type vehicles.
The use of high quality parts and materials for best weather resistance and longevity, as well as the clever construction
according to IP67 protection class allow for a perfect operation in the afore mentioned target vehicles.
The Z-RCE4605 offers a large 120° horizontal viewing angle and can be operated in inverted or non-inverted picture mode to
comply with a great variety of RVC monitors and head units.
This product is compatible with all ZENEC moni- and naviceivers, as well as the ZENEC E>GO product line-up.

 NOTES:
■ Following the latest trend in vehicle electronics, newer cars mainly use a pulse width modulated power feed for outer hull
lights, which is unsuitable for imaging/video electronics, as it causes considerable picture distortion.

■ Use the included connection cable exclusively. Altering or replacing it will void your warranty.
■ The camera is water- and dustproof and has been tested according to international standard IP67. However, vehicle
cleaning using high pressure water and steam jet devices may still lead to damage of IP6K rated camera models by water
intrusion. Keep a distance of at least one meter between the water nozzle and the camera housing.
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Technical Specifications:

Image device:
Lens focal length:
TV system:
View angle:
Native sensor resolution:
Resolution of video-out:
Signal to noise ratio:
Light sensitivity:
Video output:
White balance:
Gain control:
Sync system:
Power supply:
Current consumption:
protection rating:
Operating temperature:
Dimensions (HxWxD):
Weight:

0.25“/6.4 mm Sharp CCD sensor
F 2.5
NTSC / 60 fps
120° horizontal
510 x 492 pixels
> 420 TV lines
> 48 dB
0 Lux (IR LED’s)
1.0 Vp-p, 75 ohms
Auto
Auto
Auto
DC 12V
60mA IP
IP67
-20°C~+70°C, RH 95% max.
23 x 19 x 30 mm
200 g

CZ

Technické specifikace:

Kamerový snímač:
Ohnisková vzdálenost
TV norma:
Zorný úhel:
Rozlišení snímače:
Rozlišení:
Odstup signál/šum:
Světelná citlivost:
Video výstup:
Vyvážení bílé:
Nastavení jasu:
Synchronizace:
Napájení:
Spotřeba proudu (12V DC):
Třída ochrany:
Provozní teplota:
Rozměry (VxŠxH):
Váha:

0.25“/6.4 mm Sharp CCD senzor
F 2.5
NTSC / 60 fps
Horizont ální 120°
510 (H) x 492 (V) pixelů
> 420 TV řádků
> 48 dB
0 lux (IR LED)
1.0 Vp-p, 75 ohmů
Automatické
Automatické
Automatická
DC 12V
60mA
IP67
-20°C~+70°C, RH 95% MAX.
23 x 19 x 30 mm
200 g

ů

