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Kanały Video Przewód koncentryczny: 1 x
75Ohm
Kanał radiowe 5855MHz, 5820MHz, 5780MHz,
5745MHz, 5715MHz, 5680MHz, 5645MHz,
5610MHz
Antena Kierunkowa, pasywna
Szczelność obudowy IP65
Pasmo przenoszenia dla Audio 50Hz..15kHz
Zasilanie 9..24V AC/DC

AV-300AHD-MINI jest bezprzewodowym zestawem
transmisji, przeznaczonym do przesyłania obrazu
wysokiej rozdzielczości w standardzie AHD. Dzięki
zaawansowanemu trybowi modulacji, pracuje w czasie
rzeczywistym i bez opóźnień przesyła Video z
rozdzielczością do 1.3Mpix AHD-M lub analogowy Audio
/ Video PAL z rozdzielczością 960H.

AV-300AHD-MINI Obsługuje jeden z ośmiu kanałów
radiowych, wybieranych za pomocą przełączników.
Duża selektywność odbiornika i generowanie nośnej za
pomocą układu PLL zapewnia wysoką stabilność
czestotliwości i pozwala na używanie wielu zestawów
transmisyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Automatyczne wykrywa rodzaju sygnału na wejściu
nadajnika i automatycznie przełącza wyjście odbiornika
na taki sam standard. Ponieważ kamery AHD zazwyczaj
mają możliwość przełączania pomiędzy standardem PAL
i AHD, ułatwia to uruchamianie, strojenie oraz
serwisowanie zestawu za pomocą standardowych
monitorów serwisowych.

Został zaprojektowany do systemów telewizji
przemysłowej wysokiej rozdzielczości w celu transmisji
obrazu z kamer AHD-M do rejestratorów cyfrowych.
Dzięki zastosowaniu przesyłania bezprzewodowego,
ułatwia rozbudowę istniejących instalacji w sytuacjach,
gdy nie ma warunków technicznych do ułożenia
przewodów, co obniża koszt inwestycji.

Zestaw wyposażony jest uchwyt ścienny z regulacją i
wbudowane anteny kierunkowe, zapewniają zasięg
radiowy do 300m. Dzięki hermetycznej obudowie i
uszczelnieniu przewodów, może być instalowany
wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Parametry techniczne  
Kanały Video Przewód koncentryczny: 1 x 75Ohm
Kanał radiowe 5855MHz, 5820MHz, 5780MHz, 5745MHz,

5715MHz, 5680MHz, 5645MHz, 5610MHz
Antena Kierunkowa, pasywna
Czułość odbiornika -80 dB
Moc nadajnika 20 dBm
Odstęp Sygnał / Szum 40 dB
Sterowanie częstotliwością Synteza PLL
Temperatura pracy -20..40°C
Szczelność obudowy IP65
Modulacja A/V FM
Pasmo przenoszenia dla Audio 50Hz..15kHz
Zasilanie 9..24V AC/DC
Pobór prądu Nadajnik: 240mA @ 12 V DC
Uchwyt Ścienny, regulowany
Zabezpieczenia przepięciowe 600 W - Zasilanie i Video

EWIMAR AV-300AHD-MINI
Radiolinia do transmisji analogowych sygnałów PAL oraz 1,3 MP AHD, zasięg 300m


