
 

 

Verkoopprijzen per November 2007: 

 

RC506B  € 114,00 excl. BTW 

 

RC506B12  € 103,00 excl. BTW 

 

RC506BH  € 158,00 excl. BTW 

 

 

 

� Hoge resolutie zwart-wit camera 

� 1/3 CCD element 

� Sony chip technologie 

� Beschikbaar met 1 kabel technologie 

� Aluminium behuizing 

� Geschikt voor onderwater 

� Ideaal voor buitentoepassing 

� Geleverd met 30 meter kabel 

 

 

Recommand RC506B serie 

 

Bezoek onze website op http://www.beveiligingswinkel.nl 

Een perfecte camera voor buiten in een modern 
vormgegeven behuizing. Ideaal wanneer men 
geen opzichtige camera’s buiten of binnen wil.  
Een robuuste aluminium behuizing die tegen 
een stootje kan. Waterdicht tot 2 Atm en 
daardoor ook uitstekend voor binnenschippers 
die meer overzicht willen tijdens het schutten. 
 
Maar ook in ruimtes waar verontreiniging een 
probleem kan vormen voor een camera, zoals in 
de horeca of industrie. De camera is tenslotte 
gewoon af te spuiten. 
 
De compacte en lichte behuizing maakt montage 
mogelijk op bijna elke achtergrond. Een 
montagebeugel wordt meegeleverd. 
 
Belangrijker is het beeld van de camera. De 
standaard camera geeft met 420 TVL al zo’n 
scherp helder beeld dat hij niet onder doet voor 
de full bodycamera’s. 
 
Door de hoge lichtgevoeligheid is de camera 
toepasbaar in situaties waarbij weinig licht 
beschikbaar is. De extra lichtgevoelige versie 
geeft soms zelfs een slechter beeld wanneer 
wordt bijgelicht. De BH is een absolute topper 
en wanneer deze camera geen beeld meer geeft 
zal een ander het ook zeker niet doen zonder IR 
bijverlichting. Deze camera geeft beter beeld in 
de avond en de nacht dan in de volle zon. 
 
De camera kan geleverd worden in een 12 Volts 
versie of een 1-kabel variant. Bij deze laatste 
gaan voeding en video over één coaxkabel. Dit 
maakt montage nog eenvoudiger. De kabel kan 
zonder problemen verlengd worden tot 
maximaal 350 meter met RG59. 
 
 

Modellen 
 
RC506B 

Protectie:  IP68 
Beeldlijnen: 420TVL 
Gevoeligheid: 0.01lux 
CCD  Sony super HAD chip 
Golflengte: 400-700Nm 
El. Iris  ja 
Lens:  3.6mm  
BNC uitgang: op voeding 
Kleur:  aluminium 
Gewicht:  200g 
Voeding:  Speciale voeding 
Kabel:  30 meter coax inbegrepen 
Afmetingen ø 28,5mm x 110mm lengte 
 
RC506B12 

Protectie:  IP68 
Beeldlijnen: 420TVL 
Gevoeligheid: 0.01lux 
CCD  Sony super HAD chip 
Golflengte: 400-850Nm 
El. Iris  ja 
Lens:  3.6mm 
BNC uitgang: op voeding 
Kleur:  aluminium 
Gewicht:  200g 
Voeding:  12Volt 
Kabel:  30 meter coax inbegrepen 
Afmetingen ø 28,5mm x 110mm lengte 
 
RC516BH 

Protectie:  IP68 
Beeldlijnen: 600TVL 
Gevoeligheid: 0.01lux 
CCD  Sony super HAD chip 
Golflengte: 400-850Nm 
El. Iris  ja 
Lens:  3.6mm 
BNC uitgang: op voeding 
Kleur:  aluminium 
Voeding:  Speciale voeding 
Kabel:  30 meter coax inbegrepen 
Afmetingen ø 28,5mm x 110mm lengte 

Productinformatie 
Onderwater zwartwit camera 
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