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DUPLA SZENZOROS TOLATÓKAMERA LAKÓAUTÓKHOZ 
 

A ZENEC  ZE-RVSC200 típusú tolatókamerája kifejezetten lakóautókhoz lett kifejlesztve, a készülék használható 

lakóautókhoz, kisteherautókhoz, valamint lakókocsi-furgonokhoz. 

A ZE-RVSC200 kamerát dupla szenzorral látták el, amely két különböző fókusztávolságú kameramodulból áll. 45 ° -os 

horizontális látószöggel a Cam1 lehetővé teszi a messzebben lévő objektumok megfigyelését, segítve abban a vezetőt, 

hogy úgy tudja figyelni az utat, mintha csak a visszapillantó tükörbe nézne. A Cam2 100 ° -os látószöget zár be, így ideális 

tolatáshoz. A Cam1 és a Cam2 vertikális és horizontális képe egymástól függetlenül mechanikusan állítható. 

A ZENEC tolatókamerája érzékeny CMOS érzékelőkkel van ellátva, amelyek a magas fényerejű éles képeket adják . A 
nagyteljesítményű éjjellátó IR-LED (Cam2), a jármű hátsó részének megvilágítását biztosítja, amely még a sötétben is kiváló 
látást biztosít a vezetőnek. 

A ZE-RVSC200 (Cam2) beépített mikrofonnal rendelkezik, így tolatás közben nem csak látható, hanem hallható is mi történik 

mögöttünk.  

A tolatókamera felszerelése egyszerű,hiszen csak elég az autó hátuljára pattintani. A 17 méteres kábelhosszt 3 részes, 

elválasztható kábelrendszerrel, valamint két WAECO interfészadapterrel látták el. Az adapterek lehetővé teszik a ZE-

RVSC200 csatlakoztatását a járműbe vezetett DOMETIC / WAECO kábelen keresztül. 

A ZE-RVSC200 kompatibilis monitorokkal, valamint  2-DIN multifunkciós készülékekkel, amelyek két kamera bemenettel 

rendelkeznek (RCA). Az olyan készülékek esetében, amelyek csak egy kamerát használnak, a ZE-RVSC200 

működtetéséhez kamerakapcsoló szükséges. 

FŐBB JELLEMZŐK 

• Kompakt dupla szenzoros tolatókamera 
• Gyorsan felszerelhető “click-on” rendszer a 

tolatókamerán 

• Cam1 szenzor  45°-os  és Cam2 szenzor 100°-os  

horizontális látószöggel 

• Manuális  beállítás  vertikálisan / horizontálisan  a 

Cam1 / Cam2-höz 

• IR-LED éjszakai megvilágító rendszer a Cam2 számára 
dinamikus LDR fényerőszabályzással 

• Beépített mikrofon (Cam2) 

• Különálló 3 részes rendszer kábel 17 méteres 
kábelhosszúsággal 

• Adapter interfész a DOMETIC / WAECO kábelhez 

 
MŰSZAKI ADATOK 

•  Cam1 + Cam2: 1/4” / 6.4 mm Aptina ASX340AT 

CMOS szenzor 

• Látószög Cam1 / Cam2 (horizontálisan): 45° / 100° 

• Lencse fókusztávolsága Cam1 / Cam2: f4.2 / f2.0 

• Szenzor képfelbontása: 680 (H) x 512 (V) pixels 

• Videó kimeneti jel felbontása: > 420 TV lines 

• Filmkocka szám: 60 fields/sec. 

• TV rendszer: NTSC / 60 fps 

• Jel-zaj arány: > 48 dB 

• Fényérzékenység Cam1: 0.5 Lux/F1.2/50IRE; Cam 2: 0 Lux 
IR ON 

• Video kimenet: 1.0 Vp-p, 75 ohms CVBS 

• Fehér egyensúly: Auto 

• Háttérfény: Auto 

• Gamma korrekció: 0.45 

• Gain kontroll: Auto 

• Szinkron rendszer: Auto 

• Tápellátás: DC 12 V 

• Áramellátás (@12 V DC): 50 mA Cam1 + 80 mA Cam2 

• IP védettség: IP69K 

• Működési hőmérséklet: -30° C ~ +75° C 

 

 

 

 


