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BAREVNÉ DIGITÁLNÍ KAMERY 

DFW-SX910 
DFW-X710 

KAMERY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM A DIGITÁLNÍM ROZHRANÍM DLE IEEE 1394-1995 
Oba typy kamer DFW-SX910 a DFW-X710 jsou 

plně digitální barevné kamery formátu SXGA resp. XGA, 
s velmi vysokým rozlišením a sníženým obrazovým 
kmitočtem od 3,75 do 15 snímků/s. 

 
Výstupní barevný signál je digitálně zpracováván 

a dodáván na výstup kamery v nekomprimovaném stavu, 
a proto s vysokým rozlišením, prostřednictvím digitálního 
datového rozhraní typu IEEE 1394-1995. 

Obě kamery mají široké použití pro různé aplikace 
průmyslové televize, kde je požadován velmi ostrý 
a kvalitní barevný TV signál. 

Základní vlastnosti kamer řady DFW: 

• CCD IT snímací prvky rozměru 1/2“ u DFW-SX910 
  resp. 1/3“ u DFW-X710 

• vysoké rozlišení snímaného obrazu 

• digitální formát rozhraní dle IEEE 1394-1995 

• proměnlivý počet obrázků snímaných za sekundu 

• vysoký výstupní datový tok (200 nebo 400 Mb/s) 

• minimální osvětlení od 6 do 20 luxů při F 1,2 

• objímka objektivu typu C 

• proměnlivá elektronická závěrka v širokých mezích 

• u obou typů DFW-SX910 a DFW-X710 funkce 
externího spouštění závěrky 

• u obou typů DFW-SX910 a DFW-X710 funkce 
vyhodnocení obrazu v 8 nebo 16 zónách pomocí 
elektronického panorámování a naklápění, tato 
funkce umožňuje výběr určité části z plného 
výstupního obrazu 

• rám kamery je z tvrdé hliníkové slitiny 

• malé rozměry a nízká váha 
 

Technické údaje kamer DFW-SX910 DFW-X710 
Obrazový snímací prvek 1/2“ IT progressiv scan CCD 1/3“ IT progressiv scan CCD 
Digitální formát intefejsu IEE 1394-1995 

Velikost snímaného obrazu SXGA 
1280x 960 

XGA 
1024x768 

Efektivní počet pixelů asi 1 450 000 
1392x1040 

asi 800 000 
1024x768 

Počet obrázků 3,75 a 7,5 obr/s 7,5 a 15 obr/s 
Citlivost 20 lx (F1,4 zisk +18 dB) 

Vyhodnocení obrazu v 16 zónách 
4 x 4 

v 8 zónách 
2 x 4 

Rychlost závěrky 2 - 1/20000s 
Ostření nastavitelné 
Řízení zesílení ruční (0 - 18 dB) 
Napájení 8 - 30 V DC přes dodávaný kabel z rozhraní IEEE 1394-1995 
Příkon 3,3 W při 12 V DC 
Pracovní teplota -5 až +45°C 
Skladovací teplota -20 až +60°C 
Rozměry (Š x V x H) mm 55 x 50 x 110 
Hmotnost 250g 
Shoda s normami UL1950, FCC Tř. A digitální zařízení, CE (EN6060-1) 

Dodávané příslušenství Krytka objektivu, svorka filtru 2x, konektor spouštění závěrky, 
návod k použití, kabel IEEE 1394 

 


