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(SKCAI132676) - CMOS

(SKCAI134676) - CCD

WIDE VIEW

(SKCAI132650) - CMOS

(SKCAI134650) - CCD

SIZE 1 SIZE 2

(SKCAI132073) - CMOS

(SKCAI134073) - CCD

SIZE 3

(SKCAI134086) - CMOS

(SKCAI134086) - CCD

BENEFÍCIOS

Anti-vibração: ISO 16750-3 

Máx. 10G

WaterproofTrabalho pesado
24 horas

Visão noturna
com Smart IR

Para todas as 
câmeras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo de imagem

Sistema de TV

Resolução

Alimentação

Corrente de consumo

Conexão

Temperatura de operação

Grau de proteção

Vibração mecânica

Ângulo de visão

Microfone / Áudio

Distância de visão noturna

Modo de Imagem

1/3" SHARP CCD

PAL (padrão) / NTSC (opcional)

600TV Lines

DC12V

Máx. 150mA

RCA / 4 PIN DIN

-30° ~ 70°C Umidade 90%

IP69K

10G

SIZE 1  SIZE2  SIZE 3 = 120° (outros ângulos consultar) / WIDE VIEW = 150°

Opcional

Espelho / Normal

Máx. 150mA Máx. 250mA Máx. 350mA

WIDE VIEW SIZE 1 SIZE 2 SIZE3

PARA VEÍCULOS AUTOPROPELIDOS

5m 8m 8 ~10m 12 ~ 15m

WIDE VIEW SIZE 1 SIZE 2 SIZE3

2 ANOS

Cabos Produzidos com materiais resistentes ao fogo, certificação R118-3 
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CÂMERA CMOS OU CCD??

CMOS X CCD?

Câmeras com tecnologia CCD 

Criam imagens de alta qualidade; 

Baixo nível de ruído;

Maior sensibilidade a luz;

Consome até 100 vezes mais energia do que

um sensor CMOS equivalente; 

Mais complicado de produzir,

portanto o custo é maior;

Câmeras com tecnologia CMOS

Menor qualidade de imagem em relação a CCD;

Mais suscetíveis a ruídos;

O sensor CMOS tem vários transistores localizados

próximos a ele, portanto, a sensibilidade à luz

de um chip CMOS tende a ser mais baixa;

Consumo de energia é extremamente baixo;

Mais fácil de produzir, portanto o custo é menor;

Conclusões

A tecnologia CMOS foi aprimorada significativamente, o sensor CMOS das nossas 

câmeras corrigiu parte dos defeitos mencionados acima, promovendo uma excelente 

qualidade da imagem por um valor bastante econômico. Apesar de promover uma 

excelente qualidade de imagem, a tecnologia CCD utiliza um tipo de chipset antigo e 

caro.

Os maiores fabricantes de chipsets, a Sharp e a Sony, já anunciaram a interrupção da 

produção da tecnologia CCD, porque a tecnologia CMOS é muito mais econômica. 

Devido a este anúncio recente da Sharp e Sony, a ACR mudou de estratégia e passou 

a promover ambas tecnologias para o mercado brasileiro, ficando a critério de cada 

cliente adquirir CMOS ou CCD, que são eletricamente intercambiáveis.

CÂMERAS PAL OU NTSC?

Câmera com sistema de cor PAL

PAL (Phase Alternating Line => Linha de Fase Alternada) é 

uma forma de codificação da cor usada nos sistemas de 

transmissão televisiva, usado por boa parte do mundo 

exceto na maior parte das Américas, alguns países Asiáticos 

(que usam o NTSC), partes do Médio oriente, Europa de 

Leste e França (que usam o sistema SECAM, apesar de a 

maioria deles estarem em processo de adoção do PAL). 

O PAL foi criado na Alemanha com o objetivo de eliminar 

vários problemas existentes no NTSC, referentes à 

reprodução de cor. A reprodução de cores ficou mais 

precisa do que no NTSC, e o sistema foi adotado em vários 

Conclusões

As câmeras devem ser adquiridas em apenas um dos 2 sistemas, ou PAL ou NTSC. 

Por outro lado, todos os monitores ACR podem trabalhar em ambos sistemas (PAL ou 

NTSC), a escolha se dá através do menu ou até mesmo de forma automática, no 

entanto, é necessário utilizar "todas" as câmeras em PAL ou "todas" as câmeras em 

NTSC, já que o monitor não pode ler câmeras PAL e NTSC ao mesmo tempo.

O estoque de câmeras da ACR foi padronização em PAL (padrão brasileiro).

Para câmeras NTSC, considerar o mesmo valor, porém, o prazo de entrega será maior 

(aguardar importação). 

Câmera com sistema de cor NTSC

NTSC (National Television System(s) Committee => Comitê 

Nacional do(s) Sistema(s) de Televisão) é o sistema de 

televisão analógico em uso nos Estados Unidos, na maioria 

dos países da América (exceto Brasil), em alguns países do 

leste asiático e também utilizado na reprodução em DVDs 

players.

Possuía diversas limitações como, por exemplo, exigir 

controle de matiz e ter problemas com cores em geral.


