Alphacam
The Alphacam is a complete line of
camera’s and consist of a fixed, zoom or
a dome PTZ. Depending on the situation
on board you can choose the camera you
need with his unique feature.

De Alphacam is een complete serie van
camera’s die bestaat uit een vaste lens
camera, zoom camera of een dome PTZ.
Aan boord is er voor elke toepassing wel
een geschikte camera.

Mounting

Bevestiging

The fixed and zoom camera are mounted in a watertight box and this watertightbox can be mounted
0°/90°/180°/270° in the stainless steelhousing. This gives
our CCTV system unique mounting possibilities.

De vaste lens camera en zoom camera zijn gemonteerd in een waterdichte box en kunnen in een hoek
van 0°/90°/180°/270° bevestigd worden in een roestvrij
stalen behuizing. Dit unieke ontwerp maakt het
mogelijk om de camera op welke plaats dan ook te
monteren. Zelfs als de monitor gekanteld is laat het
een juiste weergave zien. Door de bijzonder kleine
afmeting van de camera’s
is montage vrijwel op elke locatie mogelijk.

Control signal
The control of the zoom and dome PTZ camera is over
the coax cable. So far in many situations these camera’s
can replace the existing on board CCTV system without
the need for new cabeling.

Infrared
The fixed camera has IR leds for use during night time.
The brightness of the IR leds can be controlled external
to overcome white spot during night time.

Controle signaal
Het controle signaal voor de zoom camera en dome
PTZ gaat over de coax kabel. Deze camera’s kunnen
zeer goed in een bestaande installatie/bekabeling
ingezet worden zonder dat er extra kabels getrokken
moeten worden.

Infra rood
De fixed camera heeft IR verlichting om te kunnen
gebruiken bij nachtzicht. De helderheid van de IR
verlichting kan worden ingesteld om overbelichting te
voorkomen.
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Alphacam
CCD

Fixed

Zoom

Dome

1⁄3

1⁄4

1⁄4

System

Pal or NTSC

TV lines

540

IR LED

600/700

600/700

IP65

IR 66

23

IR range

15m

IP

IP 65

Min/Max

Pal or NTSC

0 Lux (IR-on)

Power

12VDC

0.7/0.07
12VDC

24VDC

300 M/A
Housing

Stainless steel

90w
Stainless steel

Aluminium

Zoom

43x/16x

12x/16x

Focus

Auto/Manual

Auto/Manual

Horizontal

360°Endless

Vertical

5°- 185°

Present position
Day/Night

Yes
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Yes

yes

Yes

Yes
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