Sony CCD camera CitroÃ«n C4/C5 NTSC
Art. Nr: CAM-PEU-87N

Algemeen:
Deze achteruitrijdcamera is speciaal ontwikkeld voor Citroen voertuigen. De
onopvallende robuuste camera met SONY CCD lens komt in de plaats van de
kentekenplaatverlichting. Simpelweg de bestaande verlichting verwijderen en
de achteruitrijdcamera monteren. Indien ook het lampje wordt verwijderd bezit
de achteruitrijdcamera ook over LED verlichting. De LED verlichting zal dan in
de plaats komen van het originele lampje. De camera is water- &
weersbestendig volgens IP67 norm.

De camera bezit tevens over beeldlijnen. Dit zijn hulplijnen waarmee de
afstand van het object bepaald kan worden waarnaar je met de auto naar toe
rijd.

Features:
- 1/3” SONY CCD lens
- 600 TVL
- Beeldlijnen (Guide Lines)
- Lens hoek 170 graden (diagonaal)
- Weersbestendig volgens IP67 norm
- Back Light Compensation
- Beeldvervormingcorrectie
- Kleurcorrectie
- Bewegingsmelding

Beeldlijnen

De camera geeft statische beeldlijnen weer. Dit zijn hulplijnen waarmee de
afstand van het object bepaald kan worden waar je met de auto naar toe rijd.
Ideaal voor het inparkeren.
Beeldvervormingcorrectie
De camera draait op intelligente software. Hierdoor wordt de ongewenste
bolling in het camerabeeld automatisch gecorrigeerd.
Kleurcorrectie

De camera draait op intelligente software. Hierdoor worden de ongewenste
verkleuringen in het camerabeeld automatisch gecorrigeerd.
Back Light Compensation
De camera is in het bezit van intelligente software. Hierdoor wordt de
weergave van een heldere achtergrond of lampen in het camerabeeld
automatische gecorrigeerd.

Bewegingsmelding:
Als er objecten in het beeld bewegen zoals; voetgangers, kinderen of dieren zal
er in de rechterhoek van het camerabeeld een voetgangers
waarschuwingsicoontje gaan knipperen.

Het volgende wordt er geleverd:
- Achteruitrijdcamera
- Video verlengkabel 5 meter (tulp)
- Inbouwhandleiding
- Factuur
- Één jaar garantie

Extra informatie:
- Controleer voordat de camera wordt besteld bij tabblad ''Compatibiliteit'' of
het model en de afmetingen van de camera ongeveer overeenkomen met uw
kentekenplaatverlichting
- Met een multimedia interface of video interface kan de camera gekoppeld
worden met het af-fabriek navigatiescherm, vraag naar de mogelijkheden!
- Wij adviseren om een dikkere video verelengkabel te gebruiken dan de
meegeleverde video verlengkabel.
- Betreft een hoogwaardige SONY CCD lens, dus geen CMOS lens.

Technische gegevens:
- IP rating: IP67 (Weatherproof)
- Image Sensors : Color 1/3"SONY CCD
- Eﬀective Pixels: NTSC 752x582
- Sensing Area: 4.9 × 3.7 mm
- Horizontal Resolution: 600 TV Line
- Horizontal Sync.Frequency: 15.625 / 15.734 kHz
- Vertical Sync.Frequency : 50/60 HZz
- Video output: 1Vp-p,75Ohm
- Gamma Consumption: 0.45
- Auto Gain Controle: Automatic
- Back Light Compensation: Automatic
- S/N Ratio: Better than 48dB
- Lens Angle: 170 ° (Graden)
- Current Consumption: 150 mA
- Power Supply: DC +12V (10%)

- Operating Temperature: -20 C to +70 C
- Storage Temperature : -40 C to +80 C
- Connection: RCA
- Image: Mirror

Auto modellen*:
De camera is geschikt voor de volgende modellen van Citroen*
C5
C4
*Controleer voordat de camera wordt besteld of de afmetingen van de camera
ongeveer overeenkomen met uw kentekenplaatverlichting

Opmerking:
- De kentekenplaatverlichting van de genoemde automodellen kunnen
afwijken.
- Controleer voordat de camera wordt besteld of de afmetingen van de camera
overeenkomen met uw kentekenplaatverlichting.
- Controleer aan de hand van de foto of de bevestigingspunten overeenkomt
met de kentekenplaatverlichting.
- Extra tip: controleer of uw kentekenplaatverlichting zit geklikt of geschroefd
of beide.

Afmetingen:
De afmetingen zijn uitwendig. De camera heeft de volgende afmetingen.
- Lengte: 75 mm
- Breedte: 26 mm

