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BAREVNÝ KAMEROVÝ BLOK FCB-EX20DP 
BAREVNÁ VIDEOKAMERA S DIGITÁLNÍM ZPRACOVÁNÍM SIGNÁLU 

 
Základní vlastnosti kamery FCB-EX20DP 
•  nový snímací prvek typu 1/3“ Super HAD CCD II 
•  vysoká citlivost při minimálním osvětlení 0,25 lx 
•  digitální zpracování signálu DSP 
•  extrémně vysoké rozlišení 530 TV řádků 
•  automatické přepínání funkce den / noc se zařazením 

IR filtru a zvýšením citlivosti na 0,0004 lx 
•  optický zoom 10x a digitální zoom 12x (celkem 120x) 

•  detekce pohybu v obraze a možnost dynamického 
maskování zvolených oblastí, obrazovkové menu 

•  možnost použití jako pevné kamery, kupolové kamery 
nebo pohyblivé s transfokací (pan/tilt/zoom) 

•  elektronické převracení orientace obrazu (e-Flip) 
•  možnost zmrazení obrazu (freeze) 
•  rychlá i pomalá závěrka v různých režimech 
•  vysokorychlostní ovládací rozhraní 38,4 Kb/s s TTL 

úrovněmi a protokolem VISCA 
•  16-bitová paměť pro ukládání dat o kameře 
•  různé možnosti uživatelského nastavení 
•  interní i externí synchronizace 

 
Funkce e-Flip (převracení obrazu) 

Technické parametry kamery FCB-EX20DP 
Obrazový prvek 1/3“ Super HAD CCD II 
Efektivní počet prvků 440 000 pixelů 
Objektiv 10x optický zoom, f=5,1 mm (široký),f=51 mm (teleobjektiv), F1,8 – F2,1 
Digitální zoom 12x (120x s optickým zoomem) 
Horizontální rozlišení 530 TV řádek 
Úhel záběru (H) 50° (široký), 5,4° (teleobjektiv) 
Zkreslení TV signálu 4,2 % 
Minimální vzdálenost pro zaostření 15 mm (široký), 800 mm (teleobjektiv) 
Synchronizace Interní / externí (V-lock) 

Minimální osvětlení 
režim 1/50 s: 0,25 lx (F1,8, 50 IRE) typické 
režim 1/3 s: 0,015 lx(F1,8, 50 IRE) typické 

režim 1/3 s + ICR zap.: 0,0004 lx(F1,8, 50 IRE) typické 
Odstup signál / šum více jak 50 dB 
Elektronická závěrka 1/1 až 1/10 000 sec, 22 kroků 
Vyvážení bílé (WB) Auto, ATW, Indoor (žárovka), Outdoor (denní), One-Push (stisk), Manual (ruční)
Zesílení Auto / Manual (-3 dB až 28 dB, 16 kroků po 2 dB) 

Řízení AE Auto, Manual, režim přednosti, jas, EV kompenzace, kompenzace protisvětla, 
pomalá AE 

Kompenzace protisvětla Zapnutá / vypnutá, -10,5 až 10,5 dB po krocích 1,5 dB 
Maskovací zóny Zapnuté / vypnuté (24 pozic, 8 pozic na obrazovce, 14 barev + mozaika) 

Generátor znaků Zobrazení režimu: Zap / vyp (vyvážení bílé, zisk adt.) 
Zobrazení titulků: max. 11 řádek (20 znaků na řádce) 

Zaostřování Automatické (citlivost: normal, nízká), One-Push AF (na stisknutí), Manual 
(ruční), na nekonečno, interval AF, spouštěný zoom AF 

Obrazové efekty E-Flip, negativní, černobílý, zrcadlový obraz 
Výstup video VBS: 1,0 Všš (sync negativní), Y/C výstup 
Řídicí rozhraní VISCA (TTL), bitový tok 9,6 kB/s, 19,2 kB/s, 38,4 kB/s, volitelný stop bit 1 / 2  
Teplota Pracovní 0°až 50°C / Skladovací -20°až 60°C 
Napájení / spotřeba 6 - 12 V DC / 2,4 W (6,5 W při aktivním motoru) 
Hmotnost asi 140 g 
Rozměry (Š x V x H) 45,9 x 43,1 x 67,2 mm 

 


