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CCD ČERNOBÍLÉ KAMEROVÉ MODULY 

XC-ST30CE 
XC-ST50CE 
XC-ST70CE 

Kamerové moduly XC-ST30CE, XC-ST50CE 
a XC-ST70CE spojují nejnovější technologie CCD čipů 
a zpracování TV signálů do kompaktní černobílé kamery. 
Nově vyvinuté externí spouštění elektronické závěrky 
dovoluje její volné spouštění s rychlostí danou šířkou 
vnějšího spouštěcího impulzu nebo přepínačem na 
zadním panelu kamery. Kamery jsou také uživatelsky 
přátelské svými nastavovacími prvky na zadním panelu. 

 
Kromě toho všechny tři modely mají naprosto 

stejné rozměry, což zjednodušuje prostorové požadavky 
a umožňuje v případě potřeby kamery navzájem 
vyměňovat. Tyto vlastnosti spolu s vysokou kvalitou 
obrazu a vysokou odolností proti nárazům a otřesům 
dovolují používat tyto kamery v různých strojírenských 
aplikacích. 

Základní vlastnosti: 
• XC-ST30CE je s 1/3“ prvkem IT CCD 
• XC-ST50CE je s 1/2“ prvkem IT CCD 
• XC-ST70CE je s 2/3“ prvkem IT CCD 
• Malá a lehká: 44(š) x 29(v) x 57,5 (h) a 110 g 
• Vysoká citlivost: osvětlení 0,3 lx při cloně F1,4 
• Vysoký odstup signál/šum 54 dB (XC-ST30CE) 

       58 dB (XC-ST50CE) 
       58 dB (XC-ST70CE) 

• Funkce elektronické závěrky (1/120 - 1/10000 s) 
• Funkce proměnného spouštění závěrky 

- jednoduché spouštění pomocí vnitřních impulzů 
  HD/VD a Write Enable (WEN) 
- řízená expozice pomocí šířky přepínacích nebo 
  spouštěcích impulzů 

• Při interní synchronizaci – výstup HD/VD 
• Prokládání 2 : 1 nebo bez prokládání 
• Půlsnímková nebo snímková expozice 
• Funkce Restart a Reset 
• Synchronizace interní nebo externí (HD/VD, VS) 
• Vysoká odolnost proti nárazům a otřesům 

 
Technické parametry XC-ST30CE XC-ST50CE XC-ST70CE 
Snímací prvek IT CCD 1/3“ IT CCD 1/2“ IT CCD 2/3“ 
Počet efektivních bodů 752 (H) x 582 (V) 
TV snímací systém Standard CCIR 
Horizontální kmitočet 15 625 Hz ±1 % 
Vertikální kmitočet 50 Hz 
Objímka objektivu Typ C 
Hloubka příruby 17,526 mm 
Synchronizace Interní / externí (automatická) 
Externí synchronizace HD / VD (2 – 5 Všš), VS 
Externí synchr. kmitočet Horizontální synchronizační kmitočet ±1 % 
Jitter (kmitočtový neklid) Menší než ±50 ns 
Rozkladový systém 625 TV řádek, 50 půlsnímků/sec, prokládání 2 : 1 
Výstup video 1 Všš negativní, impedance 75 Ω nesymetrická 
Horizontální rozlišení 560 TV řádek 
Citlivost 400 lx, clona F8 (gamma kompenzace zapnutá, 0 dB) 
Minimální osvětlení 0,3 lx (F 1,4, AGC ON, bez IR řezacího filtru) 
Odstup signál / šum 54 dB 58 dB 58 dB 
Zesílení AGC (0 - 18 dB) / ruční (0 - 18 dB) / pevně nastavené (0 dB) 
Gamma ON / OFF (zap / vyp) 
Normální závěrka 1/120 – 1/10000 s 
Externě spouštěná závěrka 1/4 - 1/8000 s 
Napájecí napětí DC 12 V ±10% 
Spotřeba 1,9 W 2,0 W 2,1 W 
Rozměry 44(š) x 29(v) x 57,5 (h) mm 
Hmotnost 110 g 110 g 105 g 
Pracovní teplota / vlhkost -5°C - +45°C / 20 - 80 % 
Vibrace / nárazová odolnost 10 G (20 – 200 Hz) / 70 G 
Příslušenství Krytka objímky objektivu 1 ks, Návod k použití 1 ks 

 
 


