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 VYSOKORYCHLOSTNÍ 
ČERNOBÍLÁ KAMERA 

PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI 

XC-HR50 

Tato černobílá TV kamera pro průmyslové použití 
se vyznačuje kompaktním provedením, umožňujícím 
snadné použití i ve velmi stísněných prostorech a nabízí 
vysokou horizontální rozlišovací schopnost a vysokou 
citlivost. 

 

Kamera používá moderní CCD snímací prvek se 
čtvercovými pixely, velikosti 1/3“ s možností volby 
rychlosti snímání obrazu. K dalším společným 
vlastnostem patří zejména: 

• malé a lehké provedení 29 x 29 x 30 mm, 50 g 
• externě řízená závěrka od 1/4 do 1/100 000 s 
• interní i externí (HD/VD) synchronizace 
• objektivový závit typu C 
• odolnost proti nárazům a vibracím 
• deska plošného spoje s bezolovnatou pájkou. 
• rozlišení VGA 648 x 494 pixelů, 60 sním/s 
• rychlé snímání 120 sním/s v režimu binning 
• minimální osvětlení 1,0 lux při F1,4 
• vysoký odstup signál/šum 58 dB 
• elektronická závěrka OFF až 1/30 000 s 

 
Technické údaje 
Snímací prvek 1/3“ IT Progressive Scan CCD 
Efektivní počet bodů 659 (H) x 494 (V) 
Velikost obrazu VGA 648 (H) x 494 (V) 
Objektivový závit objímka typ C 
Synchronizace interní / externí (automaticky přepínaný) 
Externí synchr. signál HD / VD (2 - 5 Všš) 
Vychylovací systém 60 Hz neprokládané 
Výstupní vertikální frekvence 60 Hz 
Výstup video 1,0 Všš, synchronizace negativní, 75 Ω, nesymetrický 
Výstupní konektor 12-pin 
Horizontální rozlišení 500 TV řádek 
Citlivost 400 lux, F5,6 a pevný zisk 0 dB 
Minimální osvětlení 1,0 lux, F1,4 a max. zisk 
Odstup signál/ šum 58 dB 
Zesílení Fix (pevné) / Manual (ruční) 

Typy závěrky normální, Restart/Reset asynchronní externí spouštění, 
Non-reset, Reset, spínač nebo spouštěcí impulz  

Rychlost normální závěrky OFF až 1/30000 s, 
vypínatelná na zadním panelu 

Externí spouštění 1/4 až 1/100000 s 
Rychlé snímání 
v režimu binning R/R max. 120 sním/s 

Napájení / spotřeba DC 12 V (10,5-15) / 1,8 W 
DC 12 V (10,5-15) / 2,0 W 

Rozměry Š x V x H 29 x 29 x 30 mm  
Váha 50 g 
Teplota provozní -5 až +45 °C  
Vlhkost provozní od 20 % do 80% bez kondenzace 
Teplota skladovací -30 až +60 °C  
Vlhkost skladovací od 20 % do 95% bez kondenzace 
Mechanická odolnost proti vibracím 10 G (20 Hz až 200 HZ), proti nárazu 70 G 

 


