
ZE-RVC90MT 
BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

TOLATÓKAMERA 

 

 
 

JELLEMZŐK 

 Kompakt nagyfelbontású gömb alakú tolatókamera négy rögzítő adapterrel 

 Alumíniumborítás 

 8 m hosszú főkábel 3,5 mm telefon csatlakozóval 

 

LEÍRÁS 

A négy rögzítő adapternek köszönhetően bármely járműben felhasználható ez az univerzális 

ZENEC tolatókamera modell. Szinte mindenhova illeszkedik. Bármely céljárműben 

tökéletesen működik a készülék a kiváló minőségű alkatrészeknek és alapanyagoknak, 

valamint az IP68 védelmi osztálynak köszönhetően, ellenáll az időjárás viszontagságainak és 

hosszú élettartamú.  

A ZE-RVC90MT egy horizontálisan 115°-os látószöget biztosít, továbbá fordított és normál 

kép üzemmódban is használható számos fejegységgel. 

Ez a termék az összes ZENEC multimédiás illetve navigációs készülékkel, akárcsak a ZENEC 

E>GO termékkel is kompatibilis.  

 

 
 

 

        



 
 

 

1. Két darab O-gyűrű adapter, amivel közvetlenül beszerelhető a kamera a 2.0 mm és 4.0 

mm felületre. A nyílás átmérője 21.,0 mm. 

2. Két darab 45° szögű, felülethez rögzítő adapter fém alappal.* 

3. 30° szögű, felülethez rögzítő adapter fém alappal.* 

 
* Műanyag borítású rögzítő adapter esetén először fémlemezzel és gumi O-gyűrűvel kell rögzíteni a kamerát. A 

végső szerelésnél kétoldalú ragasztó részt használjon. Az O-gyűrű fémgyűrűje mutasson a műanyag borítás felé 

szereléskor. 

 

 

FIGYELEM:  

 Az újabb évjáratú járművek általában impulzussebesség-modulációs árammal 

világítják meg az autót kívülről, ennek kép szenzorai/videó elektronikája nem 

kompatibilis ezzel a Zenec kamerával, ill. zavart okozhat a kamera működésében vagy 

képsugárzásában. 

 Kizárólag a csomagban kiküldött csatlakozó kábelt szabad használni. Ha módosít a 

kábelen, vagy egy másikkal helyettesíti, elveszíti a garanciát. 

 A kamera a DIN EN IP68 védelmi osztály alapján védett a szennyezett és sós vízzel 

szemben. Ha a kamera magasnyomású vízzel működő tisztító berendezésnek van 

kitéve, sérülhetnek a tömítések és víz kerülhet bele. Min. 100 cm távolságot kell ezért 

tartani a vízsugártól. 

 

TECHNIKAI ADATOK: 

 

Kamerarendszer:   0,25”/6,4 mm Micron Aptina CCD Sensor 

Lencse szélessége:   F1.9 

TV rendszer:    NTSC / 60 fps 

Látószög:    horizontálisan 115°, vízszintesen 80° 

Szenzorfelbontás:   680 x 512 pixel 

Videó kimenet felbontása:  > 420 TV vonal 

Jel-zaj viszony:  > 48 dB 

Fényérzékenység:  0,5 lux 

Videó kimenet:   1.0 Vp-p, 75 ohm 

Fehéregyensúly:   automata 

Fényegyensúly:   automata 

Szinkronizáció:   automata 

Áramforrás:   DC 5 ~ 24 V 

Fogyasztás:    60 mA (DC12V) / <=2.5 W 

IP védelmi osztály:   IP68 

Működési hőmérséklet:  -30°C ~ +60°C, RH 95% MAX. 

Méretek:    18 mm Ø 

Súly:     20 g 

 

 

        


