
MZZ54201 

Parkovací kamera s konzolou C-03 
 

Jedná se o CMOS kameru  
s konzolou pro snadnou 
montáž. Je určena jako vhodný 
doplněk pro sady  
PS-006, CS-002 nebo pro 
multifunkční displeje vozidel 
umožňující připojení externích 
zdrojů AV signálu. Lze ji využít 
pro sledování prostoru za 
vozidlem, boku vozu, 
přepravovaných osob či 

nákladového prostoru. Kameru je nutno instalovat konzolou nahoru. 
Obraz z kamery je reverzní (otočená levá a pravá strana), takže 
poskytuje pohled jako přes zpětné zrcátko. Součástí balení je kabeláž. 
 

Technické údaje 
napájení     12 V ss (10 – 15 V) 
odběr max. 100 mA 
výstup   PAL; RCA konektor 
zorný úhel  ( v úhlopříčce ) 120 stupňů 
krytí   IP 67 
rozměry bez konzoly  23mm (max. průměr) 
 38mm (hloubka) 
zobrazení 640 x 480 bodů / 380 TV řádků 
video výstup 1Vpp, 75 ohmů 

provozní teplota -20 oC až +60 oC 

 
 

Záruční podmínky 
 

Záruka výrobce se vztahuje na vlastní výrobek, nikoliv na provedení jeho 
montáže. Za tu ručí montážní firma.  
Výrobce poskytuje záruku pouze při dodržení instalace a užívání 
výrobku v souladu s dodaným návodem. 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným či nevhodným použitím výrobku, 
případně za jeho vady způsobené úmyslným 
poškozením nebo poškozením vyšší mocí 
(požár, úder blesku a podobně).  
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