
CIR-UW36FUC

- 600 TVL
- IR mechanický filtr
- 1/3“ Hi-resolution 
   Color Sony CCD
- objektiv 9-22 mm
- WDR, OSD menu
- Smart IR
- IR dosvit 70-75m
- napájení 12VDC/24VAC
- provozní podmínky
  - 30° až + 40°C

CIR-SZ34FUC

- 600 TVL
- IR mechanický filtr
- 1/3“ Hi-resolution 
   Color Sony CCD
- objektiv 3.5-8 mm
- WDR, OSD menu
- Smart IR
- IR dosvit 35-40m
- napájení 12VDC/24VAC
- provozní podmínky
  - 30° až + 40°C

CIR-SR46FVC

- 600 TVL
- IR mechanický filtr
- 1/3“ Hi-resolution 
   Color Sony CCD
- objektiv 2.8-11 mm
- Smart IR
- IR dosvit 15-20m
- napájení 12VDC/24VAC
- IP 65
- provozní podmínky
  - 30° až + 40°C

                    ALARM ABSOLON, spol. s r.o. uvádí na trh
          inovované kamery IRLAB, které disponují až 650TVL
                   a využívaji pro zvýšení kvality obrazu funkce:
                                   Smart IR, WDR, ICR
Kamery IRLAB Vám nabízíme v několika provedeních:
FBC - jsou vybaveny snímacím prvkem 1/3“ Super sensitivity CCD s 520TVL, mechanickým IR filtrem 
FUC, FVC - jsou vybaveny snímacím prvkem  1/3“ Hi-resolution Color Sony CCD s 600TVL,
        mechanickým, IR filtrem, WDR, OSD menu pro nastavení kamery, funkcí Smart IR
FGC, FFC - jsou vybaveny snímačem 1/3“ 960H Color Sony CCD s 650TVL, mechanickým IR filtrem,
        WDR, OSD menu pro nastavení kamery

Všechny kamery označené „-24“ je možné napájet 12VDC nebo 24VAC

Smart IR 

s využitím této funkce
bude objekt, který se nachází 
v popředí snímaného prostoru,
při IR přisvícení zobrazen jasně
a rozpoznatelně, oproti zobrazení
bez Smart IR, viz. obrázek 

CIR-SZ33FBC

- 520 TVL
- IR mechanický filtr
- 1/3“ Super 
  sensitivity CCD
- objektiv 3.5-8 mm
- IR dosvit 30-35m
- napájení 12VDC/24VAC
- provozní podmínky
  - 30° až + 40°C

IRLAB
s IR objektivy
s využitím IR objektivů
nedochází k rozostření
při přechodu do nočního
režimu v IR spektru

více informací o 
produktech IRLAB

získáte na
www.irlab.cz

tel:736535208


