
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1/4“ SONY Ex-View CCD P/Scan 

• Rozlišení : 480TVL 

• Citlivost : 
(SCC-C6403P) 1 lx / 0,01 lx  
(SCC-C6407P) 0,2 lx / 0,07 lx 

• Odstup signál / šum : 50dB 

• Programování p řes OSD menu 

• Digitální zpracování obrazu DSP 

• 32x optický a 10x digitální zoom 

• Autofocus 

• 12 privátních zón 

• Kompenzace protisv ětla WDR 

• Otáčení / nakláp ění 
(SCC-C6403P) 0÷350° / 0÷90° 
(SCC-C6407P) 0÷360° / 0÷180° 

• 128 prepozic 

• Vzdálené ovládání, RS-485 duplex 

SpeedDome kamera den / noc  
 

SCC-C6403P 
SCC-C6407P 

Digitální SpeedDome den / noc kamery Samsung Electronic 

s funkcí WDR, 32 násobným optickým a 10 násobným 

digitálním přiblížením a s vysokou rozlišovací schopností patří 

mezi aktuálně nejnovější kamery na trhu. 

Díky mechanickému IR filtru dochází u této kamery při přepnutí 

z barevného do černobílého módu ke zvýšení její citlivosti jak 

na běžné, tak i IR světlo. 

Kamera poskytuje velmi kvalitní a ostrý obraz a to i za špatných 

světelných podmínek. Nastavení bílé provádí kamera 

automaticky dle světelných podmínek. Další funkcionalitou 

kamery je WDR, což je kompenzace protisvětla a scény 

s velkými kontrasty v obraze a možnost vymaskování 

vybraných částí obrazu pomocí Privátních zón. 

Ovládání kamery a nastavení menu se provádí prostřednictvím 

klávesnic SCC-1000P, SCC-2000P nebo pomocí ovladače 

SCC-RC130. 

Optické i digitální přiblížení i jeho , ostření 



 

 

Technické parametry 
 

 
Model SCC-C6403P SCC-C6407P 

Typ kamery SpeedDome, den / noc 

Celkový po čet pixel 768 x 494 

Snímač ¼” Ex-View CCD P/Scan  

Rozlišení 480 TVL 

Řádkování 2:1 řádkování, H:15,625 Hz, V: 50Hz 

Pracovní teplota -10° ~ 50° 

Citlivost 0,1 lux barva / 0,01 lux černobílá (15 IRE) 0,2 lux barva / 0,07 lux černobílá (30 IRE) 

Odstup signál / šum 50dB 

Objektiv 32x zoom  f=3,55 – 113mm 

Detekce pohybu zapnuto / vypnuto 

Alarmové vstupy / výstupy 4 vstupy / 3 výstupy 8 vstupů / 4 výstupy 

WDR ano, 128x 

Funkce den / noc ano, mechanický filtr 

BLC ano 

Nastavení bílé ATW / AWC / ručně 

OSD ano 

Prepozice 128 

Privátní zóny 3 12 

Gama korekce 0,45 

AGC vypnuto / nízká / vysoká 

AutoShutter zapnuto ( max. 1/100.000 sec ) 

Otáčení / nakláp ění 0° ÷ 350° / 0° ÷ 90° 0° ÷ 360° / 0° ÷ 180° 

Rychlost otá čení – prepozice / ru čně max. 120° za sec. / max. 1,5° až 90° za  sec. max. 400° za sec. / max. 0,1° až 200° za  sec. 

Rychlost nakláp ění – prepozice / ru čně max. 60° za sec. / max. 1,5° až 45° za  sec. max. 200° za sec. / max. 0,1° až 90° za  sec. 

Optický a digitální zoom optický x32, digitální x10 

Programové trasy 3 

Detekce pohybu zapnuto / vypnuto 

Zesílení signálu 128 x 

Generátor textu zapnutý / vypnutý , 20 znaků, nastavení pozice 

Ovládání RS 485, RS 422, duplex, z klávesnice SSC-1000P, SSC-2000P do 1200m nebo z ovladače 
SCC-RC130 do 100m 

Max. počet adres kamer v systému 256 

Video výstup 1,0 V p-p, BNC 75Ω 

Synchronizace externí / LINE LOCK 

Napájení 24V ~ 60Hz ± 10% 24V ~ 60Hz ± 10% 

Příkon 18W 18W 

Rozměry Š x V 159,5 x 176mm 

Hmotnost 1,8kg 

 


