VALVONTAKAMERA: TARVIKKEET, TESTERIT YM.
Celotron: CTT793
SSTL: 7160000

Valvontakamera ”TESTERI”

EDULLINEN UUTUUS !

Celotron CTT-793 testeri on kehitetty yhteistyössä alan johtavien ammattilaisten kanssa.
Laite on pakollinen varuste jokaiselle itseään kunnioittavalle turvakamera-asentajalle.
Laitteen super tarkka monitori, sisäinen kuvageneraattori ja jännitteen syöttö ulkoisille kameroille tekevät kameroiden
asennuksesta äärimmäisen helppoa.
Voit nyt säätää linssit, PTZ liikeradat, valoitukset ym. heti jo asennus vaiheessa.
Tällä järjestelmällä on helppo tarkastaa myös ethernet verkon toiminta ym. Laite kaappaa näytteet tarvittaessa jopa RS485
signaalista ja etsii kadonneet PTZ domet ym !!!!
Laitteessa erittäin pitkäkestoinen (n.12h) lithium akku joka latautuu nopeasti !
Paketissa tulee mukana: Suojattu kantolaukku, kaulahihna, testikaapelia, adapteria, poweria, ym. kilkettä.

Celotron: JK600UP
SSTL: 7199933

Coax valvontakamerakuvan / 12Vdc käyttösähkön ”ethernet siirtäjä”

ns. BALUN

HUIPPU SUOSITTU, SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA !!!
Siirtää yli 600m matkan perinteisen valvontakameran kuvaa RJ45 kaapeleissa / vaikkapa talosi ethernet (RJE45) verkossa.
Mukana ”power” adapterit, eli saat siirrettyä nyt myös kamerallesi virran samaa ethernet verkkoa / RJ45 kaapelia pitkin.
Ideaalinen ratkaisu yritysten videovalvonnan rakentamiseen. Kehittynyt rakenne ja uusimmat digitaali piirit antavat pitkän
matkan päässäkin muuttumattoman ja häiriöttömän kuvan ! Helpota asennustasi ja tee se edullisesti yhdellä johdolla, ilman
turhia pistorasia ym. vahvasähkö asennuksia !
HUOM. Kaikista kilpailevista tuotteista poiketen tämä tuote myydään aina täydellisenä parina: (Lähetin +
vastaanotin) sekä varustettuna 24Karat kullatulla RJ45 liitoksella, joka varmistaa hyvän kontaktin vielä
vuosienkin päästä. VERTAA HINTOJA SEKÄ LAATUA !!!
JK600UP on hinnaltaan, sekä laadultaan täysin omaa luokkaansa !

Celotron: JK700
SSTL: JK700

HÄIRIÖNPOISTAJA Coax valvontakameroille

UUTUUS !

Poistaa tehokkaasti kaikki vaihe ym. häiriöt kamerasignaalista.
Tasaa ylijännitteisen kamerakuvan. Eliminoi mm. juoksevar raidat ym.
Erottaa kameran maadoituksen tallentimen maadoituksesta ja estää näin mm. ukkosvauriot ym.

Celotron: JED60
SSTL: 7199931

JED40 , JED60, JED80

(saatavissa 3 eri teholuokkaa, kysy lisää !)

TEHOKAS lisä ”IR” Valo valvontakameroiden yönäköä parantamaan
-

NOIN 20 - 100m ”LISÄ” VALAISUKYKY TÄYSIN PIMEÄSSÄ
VOIDAAN ASENTAA SEINÄÄN, KATTOON / ULOS
IR- KULMAT N. 70 - 90 ASTETTA.
VÄRI: Kuvasta poiketen: HOPEA

Celotron: MD8016
SSTL: 7199966

Digitaalinen coax VIDEOJAKAJA / PROSESSORI
16 valvontakameran saman aikaiseen katseluun / tallentamiseen vaikkapa vain yhdellä kanavalla ! (+sis.rak.sekvensseri)
Ominaisuudet: 4x BNC sisääntuloja, 2x BNC lähtöjä, PIP, POP, ZOOM, QUAD (4 kuvaa kerralla ruudulla ), SINGLE, kierrätys:
1 - 16, kuvan vaihtumisen säätö, tallennus lähtö ja monitorointi samanaikaisesti käytössä (reaaliaikainen), jokaiselle
kanavalle omat monipuoliset kuvan säädöt – tarkkuus, väri, kirkkaus jne. Laadukas rakenne ja kuvaa heikentämättömät
videopiirit mahdollistavat erittäin hyvän kuvanlaadun

Celotron: MD806
SSTL: 7199963

VIDEOJAKAJA / Kytkin valvontakameroille
4-1, ääni & kuva, käsinohjattava / automaattinen kuvan vaihto. Single ja quad näyttötilat.
Edullinen ratkaisu jopa kuuden kameran valvontaan. 1 sisääntulo jaettavissa 4:lle kameralle. Kuva myös haluttaessa siirtyy
kamerasta kameraan ennalta asennetuin jaksoin (1-45 sek). Joka kameralle voi valita: ei päällä/automaatti/päällä. BNCliitokset kuvalle, RCA-liitokset äänelle. Laadukas rakenne ja kuvaa heikentämättömät videopiirit mahdollistavat erittäin
hyvän kuvanlaadun

15M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE
JK15C

Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet.
Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).
Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !

25M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE
JK25C

Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet.
Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).
Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !

35M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE
JK35C

Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet.
Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).
Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !

50M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE
JK50C

Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet.
Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).
Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !

15m PITKÄ VALMIS BNC Video- ja virtakaapeli, 1xvirta u - n & 1xBNC u - u
BNC15

BNC25

Hyvä kaapeli yksiköihin, joissa on BNC videota varten. Sähkövirta ja kuva saman kaapelin kautta. Jännite max 12V. Esim.
valvontalaitteisiin, monitoreihin. (( SAATAVISSA MYÖS MUITA MITTOJA, KYSY! ))

25m PITKÄ VALMIS BNC Video- ja virtakaapeli, 1xvirta u - n & 1xBNC u - u
Hyvä kaapeli yksiköihin, joissa on BNC videota varten. Sähkövirta ja kuva saman kaapelin kautta. Jännite max 12V. Esim.
valvontalaitteisiin, monitoreihin. (( SAATAVISSA MYÖS MUITA MITTOJA, KYSY! ))

Tiesitkö:
Celotron Oy tuo maahan lähes 100 erilaista CCD ja CMOS valvontakameraa. Mikäli tästä
kuvastosta ei löytynyt juuri sinulle sopivaa mallia, kysy meiltä lisää kameroista ja pyydä erillinen
tarjous juuri sinulle soveltuvasta mallista !
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Celotron: NIP200
Nippuside, 100mm & 200mm, 2000- kpl pakkaus
Yksi pakkaus sisältää laatuja: 2,5x100mm & 4,6x200 valkoinen ja 4,6x200mm & 2,5x100mm punainen.

Celotron:
VK112

Kaapelinkuorija koaksiaalikaapeleille
Kaapelin kuorija ja katkaisija erityyppisille kaapeleille.

APC SurgeArrest 1 Essential, ylijännitesuoja
Celotron:
P1T-GR

UUTUUS

Kehittynyt ylijännitesuoja 230Vac pistorasia koskettimeen. Maadoitettu, kosketussuoja. LED-valo näyttää statuksen.
Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !
MAX virta 16 A

Ylijännitesuoja APC SurgeArrest 8 Performance, 8 maad.pistokkeelle
Celotron:
PF8VNT3

UUTUUS

Täydellinen virtapaneeli ylijännitesuojalla. Verkkosuoja. HUOM. Suoja myös BNC-laitteille. Puhelinsuoja, jossa
kahdensuuntainen jakaja. "Aina päällä"-liitin. 8 kpl maadoitettua liitintä pistosuojalla. Suositellaan käytettäväksi kaikkien
Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !
MAX virta 10 A

Celotron: UPS650
FSP EP 650, UPS, 650VA, 360W, 2x CEE 7/4 ulosottoa, USB/RJ11, musta
Pystyy pitämään käynnissä yhden 120W laitteen / tietokoneen n. 10 min.
Lataus kestää 4-6 tuntia.
Tukee käyttöjärjestelmiä Windows 2000/XP/Vista.
Mitat (LxSxK): 110x287x142mm.
Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron kameravalvontajärjestelmien kanssa !
(Tilaustuote, toimitusaika vaihtelee 3 – 10 päivän välillä, kysy tilatessasi !)

Celotron: TFTV7
7" TFT-värimonitori, kaukosäädin & kaiutin, 12V/230V

UUTUUS

Voidaan liittää suoraan auton 12V ilman liitosta, auton tupakansytyttimeen tai tavalliseen 230V ulosottoon. Mukana pieni
jalka, jolla näyttö voi seistä sekä kiinnike, jolla sen voi asentaa niskatukeen. 1kpl RCA- naaras sisääntulo äänelle ja 2kpl
RCA-naarasta videolle. Syöttö tapahtuu nippukaapelin kautta. Kuvassa näkyy nippukaapelin pistoke. (johto mukana)
JäMyPakkaus. Mukana Coax / Bnc - liitos turvakameratallentimille !

Celotron: TFTV121
13" TFT-näyttö, ns. analoginen lisänäyttö tallentimille. Kaiuttimet ja kaukosäädin
Sisäänrakennetut kaiuttimet, jotka voi kiinnittää näytön sivuille. Näyttö toimii tavallisena TFT-näyttönä VGA-sisääntulolla
sekä videomonitorina S-Video- ja komposiittivideoliitännällä. Sisään- ja ulostulot myös äänelle. Erotuskyky 1024x768
kuvapistettä. Mitat(LxSxK): 332x50x262mm. Kaukosäädin mukana. JäMyPakkaus. Mukana Coax / Bnc - liitos
turvakameratallentimille !

Celotron: TFTV21

TFT-värimonitori: 19" – 21”

(wide), 2ms

Erittäin nopea, vasteaika 2 ms. Sopii videotallentimille-, kassoille, valokuva- ja pelisovelluksille. Upean laadukas kuva, 16,7
miljoonaa väriä. Digitaalinen, HDCP.
Mukana jalusta, virtalähde + vga kaapeli
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