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PRO-SERIES  VALVONTAKAMERAT  (KAAPELOITAVAT) 

HUOM. Kaikki PRO- sarjan kamerat toimitetaan virtalähteineen ja asennusjalkoineen ns. täydellisinä – toisin kuin useimmat kilpailevat kameramerkit ! 

 
Celotron:  DC1PRO9 

 
SSTL: 7163714 

 
 

 
 

 
VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN.   SÄÄDETTÄVÄ 3-9mm ZOOM.  

Tekniset tiedot: 

�  Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 3 - 9mm  
�  Zoom säädöt kätevästi kameran takalevyssä  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  IR- yönäkö max n. 80m (36x 6mm Chrystal IR led)  
�  Uusin Sony super ccd kameratekniikka  
�  Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Mukana 1A dc virtalähde  
�  Mukana tukeva seinäjalka  

 
 

 

 
Celotron:  DC1PRO15 

 
SSTL: 7163770 

 
 

 
 

 

VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN.   SÄÄDETTÄVÄ 6-15mm ZOOM.  

Tekniset tiedot: 

�  Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 6 - 15mm  
�  Zoom säätö ilman mekaanista kosketusta ns. säätökehästä kameran etuosasta = erittäin helppo asentaa ja 
äärimmäisen luotettava !  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  IR- yönäkö max n. 80m (36x 6mm Chrystal IR led)  
�  Uusin Sony super ccd kameratekniikka  
�  Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Mukana 1A dc virtalähde  
�  Mukana tukeva seinäjalka (voidaan asentaa myös kattoon  
 

 

 

 
Celotron:  DC1PRO50 

 

 
 

 
 
VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN.   SÄÄDETTÄVÄ 6-50mm ZOOM.  

Tekniset tiedot: 

�  Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 6 - 50mm  
�  Mahtava, n. 100m yönäkö !!!  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  Uusin Sony super ccd kameratekniikka  
�  Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Mukana 1A dc virtalähde  
�  Mukana tukeva seinäjalka (voidaan asentaa myös kattoon  

 
 

 

 
 
 
 
 

Celotron:  DC1PRO60 
 

 
 
 
 
 

 
 
VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN.   SÄÄDETTÄVÄ 6-60mm ZOOM.  

Tekniset tiedot: 

�  Kameran ulkopuolelta säädettävä mahtavan pitkä "zoom" linssi 6 - 60mm !!!  
�  Zoom säätö ilman mekaanista kosketusta ns. säätökehästä kameran etuosasta = erittäin helppo asentaa ja 
äärimmäisen luotettava !  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  IR- yönäkö max n. 80m (12x 10mm Chrystal IR led)  
�  Uusin Sony super ccd kameratekniikka  
�  Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Mukana 1A dc virtalähde  
�  Mukana tukeva seinäjalka (voidaan asentaa myös kattoon  
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Celotron:  DC2PRO 

 
SSTL: 7163715 

 
 

 
 

 
 
 
VALVONTAKAMERA SISÄKÄYTTÖÖN.   SÄÄDETTÄVÄ ZOOM.  

Tekniset tiedot: 

�  Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 2,8 - 12mm  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  Yönäkö 0,05Lux (auto-bw)  
�  Uusin Sony super ccd kameratekniikka  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Mukana 1A dc virtalähde  
�  Mukana asennusjalka  

 
 
 

 

 
Celotron:  DC3PRO 

 
SSTL: 7163771 

 
 

 
 

 
 
 
DOME VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN.   (OHJATTAVA-PTZ)  

Tekniset tiedot: 

�  Kamerassa 20x optinen ja 10x digitaalinen "zoom" linssi  
�  Useita eri toimintoja, mm. skannaus, muisti ym.  
�  Hälytys lähdöt 2 kpl sekä sisääntulot 7 kpl  
�  Erittäin nopeat liikkeet 360 astetta  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  Yönäkö 0 Lux (automaattinen valoitus)  
�  Uusin Samsung SUPER HAD CCD kameratekniikka  
�  Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Valittavissa useita eri codekkeja tallentimille (Celotron asetus vakiona: Pelco-D)  
�  Mukana virtalähde  
�  Mukana tukeva seinäjalka  

 
 
 

 

 
Celotron:  DC4PRO 

 
SSTL: 7199986 

 
 

 
 

 
 
 
DOME VALVONTAKAMERA (SEURAAVA) ULKOKÄYTTÖÖN.   (OHJATTAVA-PTZ)  

Tekniset tiedot: 

�  Kamerassa 22x optinen ja 10x digitaalinen "zoom" linssi  
�  Tämä ns. "älykäs" Kamera seuraa kohdetta automaattisesti, liikettä havaitessaan !  
�  Useita eri toimintoja, mm. skannaus, muisti ym.  
�  Hälytys lähdöt 2 kpl sekä sisääntulot 7 kpl  
�  Erittäin nopeat liikkeet 360 astetta  
�  Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa  
�  Yönäkö 0 Lux (automaattinen valoitus)  
�  Uusin Samsung SUPER HAD CCD kameratekniikka  
�  Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä  
�  Taustavalon automaattinen kompensointi  
�  Automaattinen valkotasapainon säätö  
�  Valittavissa useita eri codekkeja tallentimille (Celotron asetus vakiona: Pelco-D)  
�  Mukana virtalähde  
�  Mukana tukeva seinäjalka  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tiesitkö: Celotron Oy tuo maahan yli 100 erilaista CCD ja CMOS valvontakameraa. 
Mikäli tästä kuvastosta ei löytynyt juuri sinulle sopivaa mallia, kysy lisää ! 

 
 
 
 
 

 


