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MONTÁŽNÍ
NÁVOD

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Kompaktní parkovací kamera s vysokým rozlišením
• Automatický denní a noční režim se čtyřmi IR LED diodami
• Hliníkové pouzdro kamery
• 3m připojovací kabel s 15m prodlužovacím kabelem v balení

POPIS
Tato couvací kamera ZENEC byla vyvinuta pro obytné vozy, karavany  a přívěsy. Použití vysoce kvalitních dílů a materiálů pro 
nejlepší odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost, stejně jako chytrá konstrukce v souladu s třídou ochrany IP68 
umožňují dokonalý provoz ve výše uvedených vozidlech. 
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� UPOZORNĚNÍ:

■ Většina vozidel novějšího data výroby používá pro napájení světel PWM napětí, které je pro napájení
     videoelektroniky nevhodné, protože způsobuje značné zkreslení obrazu.
■ Používejte pouze dodávaný propojovací kabel. Změna nebo záměna kabelu povede k propadnutí Vaší záruky.

■ Kamera je vodě a prachu odolná a byla testována v souladu s mezinárodním standardem IP68. Nicméně, čištění
vozidla vysokotlakým proudem může poškodit gumové těsnění krytu. Z tohoto důvodu udržujte odstup nejméně
jeden metr mezi vodní tryskou a pouzdrem kamery.

Technické specifikace:
Snímač:  6,4mm / 0.25" Micron Aptina CCD senzor
Ohnisková vzdálenost: F 1.9
TV norma:           NTSC / 60 snímků za vteřinu
Pozorovací úhly:                    115° horizontálně / 80° vertikálně
Nativní rozlišení senzoru:    680 x 512 pixelů
Rozlišení video-výstupu:    > 420 TV řádků
Odstup signál/šum: > 48 dB
Světelná citlivost: 0.5 lux
Video výstup:  1.0 Vp-p, 75 ohmů
Vyvážení bílé:  Automatické
Nastavení jasu: 
Synchronizace: 
Napájení:

Automatický
Automatická
DC 6~30V 

Spotřeba proudu:         60mA (DC12V) / ≤ 2.5
Třída ochrany IP : IP68
Provozní teplota:             -30°C ~ +75°C, RH 95% max.
Rozměry (ŠxVxH):  36 x 31 x 40 mm
Váha: 60 g

Žlutý RCA: Připojte k RVC video-in

Červený: DC 6 ~ 30 V

Černý: GND

3.0 m

3.5 mm jack

Pojistka 0.5 A

15.0 m

Zelený kabel:
Pro zrcadlový 
obraz smyčku 
přerušte

ZE-RVSC62
Parkovací kamera


