
Вихід +12В до проводу «BACK» (задній хід)

Камера

Інструкція по підключенню камер PHANTOM 
Серія PHANTOM HD CMOS (CVBS)
Призначення:
Універсальна автомобільна відеокамера Phantom
призначена для встановлення в якості камери 
фронтального або заднього виду.

Завдяки спеціальному конструктиву, дана модель
забезпечує горизонтальний кут огляду в 160°

Варіанти установки: камера переднього виду з 
лініями парковки або без ліній 
камера заднього виду з лініями парковки або без 
ліній.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право 
вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, 
описаний у цьому документі, без попереднього 
повідомлення.

Схема підключення відеокамери

Специфікація: Комплектація:
Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрiв
Кабель живлення

Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки 
(якщо передбачені 
конструкцією камери)

Монітор

Відео вихід

Чорний «-» до GND або до мультимедійного пристрою
+12В до живлення ліхтаря

заднього ходу

+12В до живлення ліхтаря
заднього ходу

Сенсор: HD CMOS+ 

Роздільна здатність: 1280*820 пікселів

Система кольорового зображення: NTSC

Кількість ТВ ліній: 820

Горизонтальнийут огляду: 160˚

Мін. освітленість: 0,1 Lux

Баланс білого: автоматичний

Захист від пилу та вологи: ip68

Живлення: +12В постійного струму

Співвідношення сигнал/шум: 52 дБ

Вологість навк. середовища: 10% - 90%

Робоча температура: -30˚ С - +70˚ С

Температура зберігання: -40˚ С - +80˚ С

Матеріал лінзи: скло

Зміна дзеркальності камери: присутня

Паркувальні лінії: присутні, 

реалізована функція вимкнення

Відеосигнал: CVBS

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в 
якості камери фронтального або заднього виду.

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки

Жовтий провід
(петля)

Зелений провід
(петля)

Синій провід
(петля)

Дані камери підтримують спеціальну функцію 
перевороту зображення. Завдяки цьому 
камеру можливо встановити в верхній частині 
авто. Ця функція буде корисна для 
мікроавтобусів та позашляховиків.

Лінії парковки
• За умови, що зелений провід з'єднаний лінії парковки відображаються
• Якщо розрізати зелений провід лінії парковки не відображаються
Для встановлення в нижній частині авто:
• За умови що синій і жовтий проведи не розрізані: камера працює як камера заднього огляду
• За умови що синій провід розрізаний, а жовтий провід не розрізаний камера працює як камера фронтального огляду.
Для встановлення в верхній частині авто:
• За умови що синій провід розрізаний, а жовтий провід не розрізаний камера працює як камера фрон тального огляду.
• За умови що синій і жовтий проведи розрізані камера працює як камера заднього огляду


