
 
FULL HD KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
HD Kamera şu parçalardan oluşmalıdır. Kamera kontrol ünitesi, kamera kablosu ve Kamera 
CCD Ünitesi, Zomm adapter. 
1. Kamera Kontrol Ünitesi 

1.1   Kamera Kontrol ünitesi Pal sistem olmalı ve 100 – 240 V 50/60 Hz şebeke gerilimi 
ile çalışmalıdır. 

1.2   Kamera kontrol Ünitesi yüksek çözünürlüklü ve full HD dijital olmalı ve 
çözünürlüğü 1920X1200 , 1920X1080 , 1240X1024 pixel formatlarını  hepsini 
tanıyabilmelidir.. Böylelikle çok küçük doku detyaları bile çok net izlenebilmelidir. 

1.3   Kamera kontrol ünitesi hem 1 CCD hemde 3 CCD kamera kafası ile çalışabilmeli ve 
aynı soketten takılan kamera kafasını otomatik olarak tanımalı ve bu monitörden 
izlenebilmelidir. 

1.4   Kamera Kontrol Ünitesi elde edilen görüntüyü 16:10 WUXGA , 16:9 FULL HD ,  
5:4 HD imaj formatında işlemeli ve böylelikle çok yüksek çözünürlükte görüntü 
sağlanmalıdır. 

1.5   Kamera ilk açıldığında kendisini otomatik olarak test etmeli ve renk kalitesi için 
beyaz ışık ayarı için tercih sunmalıdır. 

1.6   Kamera Kontrol ünitesinde açma / kapama tuşu dahil tüm ayarlar neme ve suya 
dayanıklı dokunmatik tuşlar ile yapılmalıdır. Ünite on screen menüye sahip olmalıdır. 

1.7   Ünite dijital sinyal işlemesi bakımından birlikte çalışan HF cihazlardan 
etkilenmemelidir. 

1.8   Ünite 20 adet kamera ayarına izin vermeli ve bunlardan seçilen 7 adedi kamera 
kafasındaki tuşlara yüklenebilmelidir. Bu parametreler, ışık, coloroma, zoom, ölçme 
alanı, renk, shutter, gain, monitör seçimi, test image ve antimoire filtresi olmalıdır. 

1.9   Kamera Kontrol Ünitesi anti – moire filtresine sahip olmalıdır. Dijital zoom ve freeze 
yapabilmelidir. 

1.10 Kamera  Kontrol ünitesi maksimum 10 kullanıcı için ayarları otomatik olarak 
hafızasında saklaya bilmelidir. Gerektiğinde bu kamera kafasındaki tuşla 
yüklenebilmeli ve buradan seçim yapılabilmelidir. 

1.11 Kamera kontrol ünitesinde 10 lisanda menü sağlayabilmelidir. 
1.12 Kameranın Tüm kontrol menüleri Türkçe olmalıdır. 
1.13 Kontrol ünitesi Aşağıdaki çıkışlara sahip olmalıdır. 

a- 1 adet HD-DVI  
b- 1 adet HDMI 
c- 1 adet HD SDI (opsiyonel) 
d- 2 adet Y/C (S-VHS) 
e- 2 adet (FBAS) 
f-RS 232 remote kontrol olmalıdır (uzaktan kontrol ) printer ,dvd kontrol vb cihazları 
kontrol edebilmelidir. 

1.13  Cihaz CE belgesine sahip olmalı ve sınıfı Class I type CF olmalıdır. 
2. Kamera Kafası ve Kamera Kablosu 
2.1   Kamera kafası ergonomik düzeyde olmalı, operatörü yormamalıdır. 
2.2   Kamera kafası üzerinde programlanabilir 2 tuş olmalı ve kamera ünitesinin izin 

verdiği tüm parametreler bu tuşlara yüklenebilmelidir. 
2.3   Kamera kafası 3 x 1/3 CCD olmalıdır. 
2.4  Kamera kafası kontrol ünitesinde belirtilen çözünürlükte olmalıdır. 
2.5   Minimum ışık ihtiyacı 2,7 lüx olmalıdır. 
2.6   Oto shutter hızı 1/50 – 1/ 16000 arasında olmalıdır. 



2.7   Kamera kafası, kamera kablosu ve coupler ayrılabilir yapıda olmalı böylelikle aynı 
kablo ile gerektiğinde 1 CCD veya 3 CCD kafa kullanılabilmelidir. 

2.8   Kamera kablosu en az 3 m olmalıdır 
2.9   Kamera kafası ile zoom – adaptör verilmeli ve zoom mesafesi f=15-36mm arasında 

olmalıdır. 
2.10 Kamera kafası komple sıvıya ve otoklava  atılabilmelidir. 

 
 


