
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ kamera çözümleri
IR850M-120/IR940M-60 Kızılötesi LED Aydınlatıcılar
YARI KAPLAMALI/KAPLAMALI

Ürün Özellikleri   
• Mesafe: 120 m'ye kadar (394 ft)

• Platinum LED Teknolojisi; Yüksek Verimlilik, Yüksek Güvenilirlik

• Otomatik Açma/Kapatma için Dahili Fotosel; Fotosel Takip Çıkışı

• 120 Derece Açıya Kadar Lensler ile Değiştirilebilir Difüzör Sistemi 
(IDS) 

• LED Durum Geri Bildirim ve Kullanım Ömrü Yönetim Sistemleri

• IK9 Mekanik Darbe Direnci ile Vandalizme Dayanıklı

• Optimum Işık Dağıtımı ile Gelişmiş Optik Özellikler

• İsteğe Bağlı Uzaktan Kumanda Ayar İşlevleri:

– Güç Ayarı

– Fotosel Hassasiyeti Ayarı

– Zamanlayıcı İşlevi

– Telemetri Girişi veya Uzaktan Karartma İşlevi

– Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme 

Pelco IR850M-120/IR940M-60 Serisi kızılötesi aydınlatıcılar, video 
gözetim uygulamaları için tasarlanmıştır. IR850M-120/IR940M-60
aydınlatıcılar, mükemmel bir genel aydınlatma çözümü olup, 
platinum LED optik teknolojisi ile, uzaktan kumanda ve LED durum 
geri bildirim sistemi gibi benzersiz ürün özelliklerini bir araya getirerek 
enerji açısından verimli ve kontrollü bir aydınlatma çözümü sunar.

IR850M-120/IR940M-60 Serisi ürünlerde, kullanıcıların, sahada 
aydınlatma açısını gerekli görüntü alanına uygun olacak şekilde hızlı 
ve kolayca değ iştirmelerine olanak sağ layan, benzersiz bir 
Değiştirilebilir Difüzör Sistemi (IDS) bulunur. IDS'de, ışığı en gerekli 
yere yönelten, hedefe yönelik ve hassas bir ışın modeli oluşturan en 
yeni holografik ışık-yayma teknolojisi kullanılır. Bu teknik, daha uzun 
aydınlatma mesafesine olanak verir ve ön plandaki nesnelerin aşırı 
pozlanmasını önleyerek, dengeli bir aydınlatma ve daha akıcı video 
gözetim görüntüsü oluşmasını sağlar.

Çeşitli gelişmiş özelliklere sahip isteğe bağlı RC-LED uzaktan 
kumanda, aydınlatmanın zemin seviyesinden kolayca ve güvenli bir 
şekilde ayarlanmasını sağlar. 

LED Kullanım ömrü yönetim sistemi yüksek güvenilirlik ile tutarlı optik 
çıkış sağlar, bu da, IR850M-120/IR940M-60 aydınlatıcıların çevre 
üzerinde minimum etkiyle olağanüstü performans sunmalarına 
olanak verir. IR850M-120/IR940M-60 LED durum geri bildirim 
sistemi, aydınlatıcının çalışma performansı hakkında anlık yanıt 
sağlayarak, hizmete alma ve bakım kontrollerinde kolaylık sağlar. 

IR850M-120/IR940M-60 birimlerinde bulunan değiştirilebilir lensler, 
35 ve 60 derece açılar ile, bir çok uygulama için yeterli esneklik 
sunar. İsteğe bağ lı LENSPKM-LED geniş açı lı lens paketi, 
görüntüleme açısını 80 veya 120 dereceye çıkarır.

IR850M-120/IR940M-60 aydınlatıcılar, braketleri ile birlikte eksiksiz 
olarak tedarik edilir ve doğrudan 12 VDC veya 24 VAC girişten 
çalışır.
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Uluslararası Standartlar
Kuruluş Kayıt Firması;

 ISO 9001 Kalite Sistemi
Bu belge en son çevrildiği tarihten beri güncellenmiş 
olabilir. En güncel bilgiler için lütfen geçerli kaynak olarak 
İngilizce belgeye bakın.



TEKNİK ÖZELLİKLER
MODELLER 
IR850M-120 Yarı kaplamalı 850 nm kızılötesi LED 

aydınlatıcı; 120 m (394 ft) maksimum mesafe 
IR940M-60 Kaplamalı kızılötesi 940 nm LED aydınlatıcı 

60 m (197 ft) maksimum mesafe

ELEKTRİK
Giriş Voltajı 12 VDC ±%10; 

24 VAC ±%10
Güç Tüketimi 24 W maksimum
Güç Kablosu 2,5 m 12 veya 24 VAC/DC

GENEL
Dalga uzunluğu 850 nm/940 nm 
Ortalama Ömür (Lamba) 10 yıl
Yapı Alüminyum gövde, paslanmaz çelik braket, 

polikarbonat kapak
Dışı Gri polyester toz boya
Çalışma Sıcaklığı –40°C ila 50°C (–40°C ila 122°F)
Depolama Sıcaklığı –50°C ila 75°C (–58°C ila 167°F)
Ağırlık Ünite Nakliye 

1,0 kg (2,2 lb) 1,2 kg (2,7 lb)

MEKANİK
Braket Montajı 6,50 mm (0,25 inç) delik çapı
Braket Ayarı 2,4 mm AF altı köşeli (M6 altı köşeli yarım 

yuvarlak başlı)

SERTİFİKALAR/PATENTLER
• CE
• FCC, Sınıf B
• UL/cUL Listesinde
• IP66 derecelendirmesi (çevre) ve IK9 (vandalizme dayanıklı) 

standartlarını karşılar

SAĞLANAN AKSESUARLAR
Birimlere fabrikada 35 x 10° Değiştirilebilir Difüzör Sistemi (IDS) monte 
edilir; ek bir 60 x 25° IDS tedarik edilir.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR DİFÜZÖR SİSTEMİ (IDS)
Difüzörle Açılar IR850M-120 Mesafesi IR940M-60 Mesafesi

10° x 10° (difüzör yok) 120 m (394 ft) 60 m (197 ft)
35° x 10° (standart) 65 m (213 ft) 30 m (98 ft)
60° x 25° (dahil) 45 m (148 ft) 20 m (66 ft)
80° x 30° (isteğe bağlı) 30 m (98 ft) 15 m (49 ft)
120° x 50° (isteğe bağlı)  20 m (66 ft) 10 m (33 ft)

ÖNERİLEN AKSESUARLAR
RC-LED IR850, IR940 veya WLED aydınlatıcılar için 

uzaktan kumanda
LENSPKM-LED IR850M-120, IR940M-60 veya WLEDM-90 

için geniş açılı lens paketi (80° ve 120°)
LBKT-LED IR850, IR940 veya WLED aydınlatıcıların 

duvara veya düz yüzeylere montajı için 
montaj braketi

ENTEGRE KOMUT VE KONTROL
Standart Otomatik Açma/Kapatma için dahili fotosel; 

LED Durum Geri Bildirim Sistemi birimin 
performans durumunu gösterir; fotosel takip 
çıkışı

Gelişmiş Uzaktan kumanda ile erişim: 
– %20 ila %100 güç ayarı
– Fotosel Hassasiyeti ayarı
– Zamanlayıcı işlevi (30 dakikaya kadar) 
– Telemetri kontrolü veya uzaktan karartma
– LED Durum Geri Bildirim Sistemi açma/

kapatma
– Fabrika ayarlarını geri yükleme
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 Pelco, Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. 
veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. 

ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. şirketinin ticari markalarıdır. 
Diğer tüm ürün adları ve hizmetler ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. 

Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunma durumları, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
©Telif hakkı 2013, Pelco, Inc. Tüm hakları saklıdır.

PARANTEZ İÇİNDEKİ DEĞERLER İNÇ, DİĞER TÜM DEĞERLER SANTİMETRE 
CİNSİNDENDİR.

6,60 (2,60)

3,00
(1,18)

4,00
(1,58)

10,00 (3,94)

13,50
(5,32)

15,82
(6,23)

9,47
(3,73)

Ø 0,65
(0,26)

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711   ABD
ABD ve Kanada   Tel (800) 289-9100   Faks (800) 289-9150 
Uluslararası   Tel +1 (559) 292-1981   Faks +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com 




