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Bezpečnostní kamery typu ProfiCAM 
Bezpečnostní kamery typu ProfiCAM jsou určeny pro bezpečnostní video systémy s možností 

záznamu. Dle typu kamery lze použít kamery ve vnitřním a venkovním prostoru.  

Bezpečnostní kamery typu ProfiCAM jsou kompatibilní 

se systémem videosignálu Composite. Kamery využívají 

externí napájení 12V. Kamery se připojují 

k videorekordéru nebo monitoru pomocí koaxiálního 

kabelu RG58 s koncovkou BNC. 

Kamery ProfiCAM jsou vybaveny pokročilým 

zpracováním obrazu včetně vlastního nastavování 

jednotlivých parametrů přes OSD menu přímo v kameře. 

Takto lze nastavit parametry obrazu ale také například 

detekci pohybu, privátní oblast nebo název kamery 

v obraze. 

ProfiCAM Pinhole: kamera je určena pro skryté snímání vnitřních i venkovních (nutno 

vodotěsný kryt) prostor.  Montuje se různých krytů tak aby nebyla vidět. Dírkový objektiv 

umožňuje snímání malým otvorem. Lze tak schovat kameru třeba do podomítkové krabice. 

ProfiCAM Dome: kamera je určena pro snímání vnitřních prostor.  Montuje se na strop 

místnosti. S možností vlastního IR přisvícení. 

ProfiCAM Home: kamera je určená pro venkovní i vnitřní prostory nebo přístřešky. Pomocí 

kloubového držáku lze nastavit přesný směr snímání. Kamera disponuje nočním IR 

přisvícením. 

ProfiCAM Super: kamera je určena pro venkovní prostory nebo přístřešky. Pomocí 

kloubového držáku lze nastavit přesný směr snímání. Kamera je vybavena manuálním 

teleobjektivem s možností nastavení snímané vzdálenosti. Disponuje také nočním IR 

přisvícením s dlouhým dosahem. 

Zapojení kamery do systému 
 Přiveďte napájecí napětí 12V od zdroje napájení. Kladný pól napájení je na středu 

konektoru, záporný pól na obvodu konektoru. Vyvarujte se záměny polarity napájení. 

 Přiveďte koaxiální kabel RG58 od koncového zařízení ke kameře. Zakončete kabel 

BNC konektorem a nasuňte jej na vývod z kamery. 

 Nastavte nejvhodnější směr pro snímání prostoru a upevněte nastavovací klouby dle 

typu držáku kamery. 
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Upozornění: nikdy nemiřte objektivem kamery proti slunci. Mohlo by dojít ke zničení 

kamery. Kamera nesmí být vystavována příliš vysokým a nízkým teplotám. Pracovní 

teplota venkovních kamer je -10ažC. 

Ovládání kamery OSD menu 
Kamera je vybavena pokročilým nastavovacím OSD menu pro nastavení jednotlivých parametrů. 

Menu lze vyvolat stiskem ovladače na kabelu kamery. Pohyb po menu se provádí nakloněním 

ovladače do stran. Potvrzení se provede stiskem ovladače. 

Bližší popis OSD menu naleznete v samostatném manuálu určeném k OSD menu kamer 

ProfiCAM. 

Technické parametry ProfiCAM Pinhole 
 Napájení: 12V DC 

 Objektiv: 3,7mm/F2.0 

 Senzor: 1/4" CCD Sony 

 Rozlišení: 600 TV řádků 

 Citlivost: 0,01 Lux/f2.0 - 0 Lux IR  

 Provozní teplota: -10°C až 50°C 

 Výstup: 1V/75 kompositní, PAL 

 Elektronická závěrka: 

automatická 1/50 až 1/100,000 sek 

 Spotřeba: 90mA - 150mA s IR 

 Rozměry: 35 x 35 x 10mm 

 Prostředí: 95% RH vnitřní 

Technické parametry ProfiCAM Dome 
 Napájení: 12V DC 

 Objektiv: 3,6mm/F2.0 

 Senzor: 1/4" CCD Sharp 

 Rozlišení: 600 TV řádků 

 Citlivost: 0,01 Lux/f2.0 - 0 Lux IR  

 IR přísvit: dosah až 20m 

 Provozní teplota: -10°C až 50°C 

 Výstup: 1V/75 kompositní, PAL 

 Elektronická závěrka: 

automatická 1/50 až 1/100,000 sek 

 Spotřeba: 90mA - 150mA s IR 

 Rozměry: 94 x 70 x 70mm 

 Prostředí: 95% RH vnitřní 

Technické parametry ProfiCAM Home 
 Napájení: 12V DC 

 Objektiv: 3.6mm/F2.0 nebo 

6mm/F2.0 

 Senzor: 1/3" CCD Sony/Sharp 

 Rozlišení: 600 TV řádků 

 Citlivost: 0,01 Lux/f2.0 - 0 Lux IR  

 IR přísvit: dosah 20 až 30m 

 Provozní teplota: -10°C až 50°C 

 Prostředí: 95% RH 

 Výstup: 1V/75 kompositní, PAL 

 Elektronická závěrka: 

automatická 1/50 až 1/100,000 sek 

 Spotřeba: 90mA - 300mA s IR 

 Rozměry: 175 x 70 x 70mm 

 Držák: kloubový otočný 

 Krytí: IP66 

Technické parametry ProfiCAM Super 
 Napájení: 12V DC 

 Objektiv: 2,8 - 12mm 

 Senzor: 1/3" CCD Sony 

 Rozlišení: 600 TV řádků 

 Citlivost: 0,01 Lux/f2.0 - 0 Lux IR  

 IR přísvit: dosah až 40m 

 Provozní teplota: -10°C až 50°C 

 Prostředí: 95% RH 
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 Výstup: 1V/75 kompositní, PAL 

 Elektronická závěrka: 

automatická 1/50 až 1/100,000 sek 

 Spotřeba: 90mA - 550mA s IR 

 Rozměry: 200 x 170 x 80mm 

 Držák: kloubový otočný 

 Krytí: IP66 

Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje 

poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v 

délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese 

odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s 

výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být 

likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 

výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty 

zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího 

sběrného místa. 


