
Autoscope Sn-500 Camera
Camera Autoscope Sn-500 CAM este o camera compacta si 
eficienta pentru managementul traficului rutier în intersecții. 
Designul inteligent al camerei adaugă valoare printr-un model 
compact.

Camera Autoscope Sn-500 a fost proiectată pentru a asigura o 
sursa video color pentru senzorii Autoscope Pn-520, Pn-500 si Sn-
510.

Lentilele de calitate superioară sunt în măsură să combată 
efectele dăunătoare produse de soare, ploaie, zăpadă și gheață. 
Un paravan solar minimizeaza efectele soarelui, al ploii, al zapezii 
si ghetii in partea frontala.

Inginerii de trafic vor beneficia de o soluție îmbunătățită și eficientă 
ca și cost care oferă instalare rapidă, non intruzivă cu un cost 
minim de întreținere si performantă ridicată.

BENEFICII
 � Soluție eficientă pentru controlul intersecției
 � Consum scăzut de curent
 � Performanta ridicata chiar și în condiții de vizibilitate redusă
 � Fiabilitate superioara indiferent de condițiile meteorologice
 � Acuratețe si fiabilitate demonstrată pe teren
 � Rezoluție înaltă a imaginii video și costuri de mentenanță 

reduse
 � Ușor de instalat, de configurat si de întreținut
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SPECIFICAȚII

Alimentare
 � Nominal

 � 24 DC sau AC, 50 mA nominal, 1.2W
 � Maxim

 � 48 DC sau AC, 30mA nominal, 1.5W

Cameră
 � Senzitivitate: 16.5v/lux-sec la 550nm
 � Rezoluție: VGA, 640H x 480V
 � Sistem Sync: oscilator CMOS 
 � Balans de Alb (White balance): auto
 � Control castig (Gain control): auto

Output
 � PAL

Lentile
 � Distantă focală: narrow (departe)

 � Orizontal – 39 de grade
 � Vertical – 30 de grade

 � Distantă focală: wide (aproape)
 � Orizontal – 70 de grade
 � Vertical – 56 de grade

 � Raport semnal/zgomot: 46 dB 

Carcasă
 � Carcasă rezistenta UV și IP67
 � Design frontal care reduce IR
 � Protecție rezistentă la UV si apă
 � Braț (consola) ajustabil si robust

Condiții de mediu
 � De la -34° C la +60° C
 � De la 0 la 95% umiditate relativă fără condens 

Dimensiuni și Greutate
 � Înălțime x Lățime x Lungime
 � 156 mm x 144 mm x 92 mm
 � 0.91 kg 

Garanție
 � 2 ani garanție

Standarde
 � CE EN 50293, RoHS

MONTARE ȘI CONFIGURAȚIE

Procesul de montare, configurare și de operare al 
camerei Autoscope Sn-500 CAM este unul facil si 
asigura cerintele pentru detectia vehiculelor.

 � Camera Sn-500 CAM funcționează cu toți 
senzorii Autoscope inclusiv Pn-520, Pn-500 and 
Sn-510.

 � Instalarea si configurare este foarte rapida 
si facila cu noul instrument de configurare 
automata.
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