Camerasystemen
Camerasystemen

Camera’s leveren een effectieve bijdrage aan de beveiliging

Met een camerasysteem van Heras investeert u in de

van uw terrein, zoals verificatie bij toegangsverlening. Ze geven

veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn

daarnaast een helder beeld van wat er zich op uw terrein

altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing.

afspeelt en hebben een afschrikeffect. Qua camerazicht heeft

Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en

u de keuze tussen een objectief voor groothoektoepassingen

een aantrekkelijke prijsstelling.

(overzichtsbeeld) en een objectief voor detailbeelden. Beide

Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere

varianten beschikken over een hoog dynamisch bereik met

beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service

nauwkeurige kleurweergave overdag. Bij lichtafname wordt

mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u

omgeschakeld naar de zwart-wit modus, waardoor een strakke

graag verder.

en ruisvrije weergave gegarandeerd blijft. Met behulp van
harddisk recorders kunnen zowel live als opgenomen beelden
vanaf elke willekeurige plaats bekeken worden.

Experts in perimeter protection

• afschrikeffect
• visuele controle
• overzicht en detail

Tekeningen

Vaste camera

Monitor

Harddisk recorder

Kantelmast

Inklimbeveiliging
kantelmast

Technische specificaties (afmetingen in mm)
Camera’s
Detail security

Overzicht industrieel

Detail industrieel

Type

VKN-5085V4-50

VKN-5085V10-50

XIN-C-0789BS

NET2 plus deurcontroller

Spanning

230 vac

230 vac

230 vac

230 vac

Objectief

2,8 - 11

5 - 50

2,7 - 13,5

200 mA

TV lijnen

720

720

700

24 vdc / 4 A

CCD formaat

1/3 inch

1/3 inch

1/3 inch

1/3 inch

Afmetingen (l x b x h)

480 x 116 x 171

480 x 116 x 171

403 x 109 x 123

-

Beschermklasse

IP66

IP66

IP66

IP66

Monitoren
Type

CT 170 C15 GA

CT 190 C15 GA

Voeding

230VAC / 18,5W

230VAC / 42W

Paneel grootte

17˝

19˝

Beeld resolutie

1.280 x 1.024

1.280 x 1.024

Composiet video ingang

2

2

Composiet video uitgang

2

2

VGA ingang

1

1

HDMi ingang

1

1

Afmetingen (l x b x h)

382 x 373 x 200

421 x 421 x 200

Harddisk recorder
Type

XIN LD 0104/1TB

Spanning

12 vdc (adapter)

Capaciteit harddisk

1 TB

Video ingangen

4x BNC

Monitoruitgangen

1x BNC / 1x VGA

Compressie

H.264

Opname snelheid

120 / 100 ips @ CIF

Afspeelsnelheid

120 / 100 ips @ CIF

Remote software

Webguard / iNEX / RASplus

Mobile software

iPhone / iPad / Windows CE / Android / Web

Afmetingen (l x b x h)

260 x 44 x 187

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Nederland
+31 499 551 255 | info@heras.nl | heras.nl

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Heras kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. NL_3D2_1.2
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