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Ogólne instrukcje

Koncepcja bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem kamery Leica 
ICC50, należy przeczytać broszurę "Koncep-
cja bezpieczeństwa" załączoną do urządzenia. 
Zawiera ona dodatkowe informacje na temat 
obsługi i konserwacji.

Zastosowanie w pomieszczeniach czystych 
Z kamer Leica ICC50 należy korzystać w 
czystych pomieszczeniach.

Czyszczenie
 Ϙ Do czyszczenia sprzętu nie należy stosować 

niewłaściwych środków czyszczących, 
substancji chemicznych ani technik.

 Ϙ Do czyszczenia kolorowych powierzchni 
lub akcesoriów z częściami gumowymi nie 
stosować substancji chemicznych. Może to 
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, 
a starte cząsteczki mogą spowodować 
skażenie próbki. 

 Ϙ W większości przypadków, możemy 
dostarczyć na zamówienie specjalne środki 
czyszczące. Niektóre produkty mogą zostać 
zmodyfikowane. Oferujemy również inne 
akcesoria do pracy w pomieszczeniach 
czystych.  

Serwis 
 Ϙ Naprawy mogą wykonywać wyłącznie 

technicy serwisowi przeszkoleni przez 
firmę Leica Microsystems. W urządzeniu 
wolno stosować jedynie oryginalne części 
zamienne firmy Leica Microsystems.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za 
urządzenie

 Ϙ Upewnić się, że mikroskop stereoskopowy 
Leica jest obsługiwany, serwisowany i 
naprawiany wyłącznie przez upoważnionych 
i przeszkolonych pracowników.
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Koncepcja bezpieczeństwa

Do kamery Leica ICC50 jest dołączona interak-
tywna płyta CD-ROM zawierająca niezbędne 
instrukcje obsługi. Prosimy o przechowywanie 
płyty w miejscu bezpiecznym i łatwo dostępnym 
dla użytkownika. Instrukcje obsługi i aktual-
izacje można również pobrać i wydrukować z 
naszej strony internetowej www.leica-micro-
systems.com.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje specjalne 
funkcje poszczególnych modułów mikroskopów 
stereoskopowych serii Leica DM oraz podaje 
ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, 
serwisowania oraz akcesoriów. 

Broszura "Koncepcja bezpieczeństwa" 
zawiera dodatkowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w zakresie serwisowania, 
specyficznych wymogów oraz użytkowania 
mikroskopów stereoskopowych, akce-
soriów zwykłych i akcesoriów elektrycznych, 
jak również wskazówki ogólne dotyczące 
bezpieczeństwa.

Użytkownik ma możliwość połączenia produk-
tów systemowych z produktami innych produ-
centów (np. źródło światła zimnego itp.). Pros-
imy o przeczytanie instrukcji obsługi i zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych 
przez producenta.

Przed zainstalowaniem, obsługą lub użyciem 
tych urządzeń, należy najpierw przeczytać 
powyższe instrukcje obsługi. W szczególności 
prosimy o przestrzeganie wszystkich wska-
zówek dotyczących bezpieczeństwa.

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie 
i zapewnić jego bezpieczną eksploatację, 
użytkownik musi przestrzegać wskazówek 
oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

http://www.leica-microsystems.com
http://www.leica-microsystems.com
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Zastosowane symbole

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem

• Symbol ten oznacza szczególnie 
ważne informacje, które koniecznie 

należy przeczytać i zgodnie z którymi należy 
postępować. Nieprzestrzeganie wspomnianych 
zasad może:

 Ϙ spowodować niebezpieczeństwo dla 
personelu

 Ϙ spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie sprzętu

Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu 
elektrycznym

 Symbol ten oznacza szczególnie ważne 
informacje, których nieprzestrzeganie 

może: 

 Ϙ spowodować niebezpieczeństwo dla 
personelu

 Ϙ spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie sprzętu

spowodować niebezpieczeństwo na skutek 
nagrzania powierzchni

 Symbol ten ostrzega przed dotykaniem 
gorących powierzchni, np. powierzchni 

żarówek. 

Ważne informacje

 Symbol ten oznacza dodatkowe infor-
macje i wyjaśnienia, które są pomocne 

dla zrozumienia danej kwestii.
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Przepisy bezpieczeństwa

Opis
Poszczególne moduły spełniają najwyższe 
wymagania dotyczące kamer Leica ICC50 w 
zakresie obserwacji i dokumentacji obiektów.

Zastosowanie
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Urządzenie i akcesoria opisane w niniejszej 
instrukcji obsługi zostały przetestowane w 
zakresie bezpieczeństwa i potencjalnych 
zagrożeń. W przypadku dokonywania zmian 
lub modyfikacji urządzenia lub jego zastoso-
wania z częściami produkowanymi przez inne 
firmy niż Leica, nie opisanymi w niniejszej 
instrukcji, należy skontaktować się z właściwym 
oddziałem firmy Leica.

Niedozwolone modyfikacje urządzenia lub 
niewłaściwe zastosowanie powodują całkowitą 

utratę gwarancji!

Miejsce zastosowania
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

 Ϙ Elementy elektryczne należy 
instalować w odległości przynajmniej  
10 cm od ścian i z dala od przedmiotów 
łatwopalnych.

 Ϙ Unikać dużych zmian temperatury, 
bezpośredniego nasłonecznienia oraz 
drgań. Wymienione warunki mogą 
wypaczyć pomiary i obrazów mikrografic-
zne.

 Ϙ W ciepłych oraz ciepłych i wilgotnych 
strefach klimatycznych niektóre elementy 
wymagają specjalnej ochrony, mającej na 
celu niedopuszczenie do rozwoju grzyba.

Wymagania dotyczące właściciela/opera-
tora

 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Należy upewnić się, że
 Ϙ Kamera Leica ICC50 powinna być 

obsługiwana, serwisowana i naprawiana 
wyłącznie przez upoważnionych i odpow-
iednio przeszkolonych pracowników.

 Ϙ Wszyscy operatorzy przeczytali, zrozumieli i 
przestrzegają niniejszej instrukcji obsługi, w 
szczególności przepisów bezpieczeństwa.
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Przepisy bezpieczeństwa (cd.)

Naprawy, prace serwisowe
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

 Ϙ W urządzeniu wolno stosować jedynie 
oryginalne części zamienne firmy Leica 
Microsystems.

 Ϙ Przed otworzeniem urządzeń należy 
wyłączyć prąd i wyjąć wtyczkę z gniazdka 
zasilania.

 Ϙ Dotknięcie obwodu pod napięciem może 
spowodować urazy.

Transport
 Ϙ Przy przewożeniu poszczególnych 

modułów kamery Leica ICC50 należy 
używać oryginalnego opakowania.

 Ϙ Aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń 
na skutek drgań, należy rozmontować 
wszystkie elementy ruchome, które (zgod-
nie z instrukcją obsługi) mogą być zmon-

towane i rozmontowane przez klienta, a 
następnie oddzielnie je zapakować.

Instalacja w urządzeniach innych produ-
centów

 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Utylizacja
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Przepisy prawne
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Deklaracja zgodności WE
 Ϙ Patrz broszura "Koncepcja bezpieczeństwa"

Zagrożenia zdrowotne
Stanowiska pracy wyposażone w mikroskopy 
stereoskopowe ułatwiają prace badawcze, 
lecz wymagają od użytkownika odpowied-
nich warunków fizycznych i dobrego wzroku. 
W zależności od czasu nieprzerwanej pracy, 
pojawić się może osłabienie wzroku lub prob-
lemy mięśniowo-szkieletowe. Dlatego też 
należy podjąć następujące kroki, by zredukować 
obciążenie pracą:

 Ϙ Optymalna organizacja miejsca pracy, 
przydziału zadań i tempa pracy (częsta 
zmiana zadań).

 Ϙ Dokładne przeszkolenie personelu w zakre-
sie ergonomii i organizacji pracy.

Ergonomiczna konstrukcja mikroskopów 
stereoskopowych serii Leica DM ma na 
celu zmniejszenie do minimum wysiłku 
użytkownika.
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Leica ICC50
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Dziękujemy za zakup modułu kamery 
cyfrowej Leica ICC50 firmy Leica Microsystems. 
Wyjątkowa konstrukcja kamery Leica ICC50 
sprawia, że jest to wszechstronna, wysokiej 
jakości kamera cyfrowa do celów dydaktyc-
znych i innych rutynowych zastosowań.

• Urządzenie powinno być używane ściśle 
według opisu.

Wprowadzenie
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 Ϙ Ostrożnie wyjąć wszystkie elementy z 
opakowania.

 Ϙ Opakowanie zawiera moduł kamery, płytę 
CD z oprogramowaniem oraz kabel USB.

 Ϙ W przypadku zamówienia zestawu Stand-
alone Kit do obsługi kamery Leica ICC50 
bez komputera, otrzymuje się także zasi-
lacz, kabel wideoodtwarzacza i kartę 
pamięci SD.

 Ϙ Prosimy nie wyrzucać materiałów 
pakunkowych. Powinny one być używane w 
razie potrzeby do bezpiecznego przechow-
ywania i transportowania urządzenia.

Wyjmowanie z opakowania
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Zaczynamy!
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Stosowane narzędzia
 Ϙ Klucz sześciokątny

 Do slotu karty nie należy wkładać 

żadnych innych przedmiotów z 

wyjątkiem karty pamięci SD – niebezpieczeństwo 
powstania zwarcia i porażenia prądem!

 Moduł kamery Leica ICC50 montow-
any jest pomiędzy statywem i tubusem 

mikroskopu.

Przygotowanie do pracy
1. Jeśli zainstalowany jest tubus mikroskopu, 

należy go wymontować.

Zamocować kamerę Leica ICC50 na statywie 
mikroskopu:

2. Lekko poluzować śrubę nastawczą 
(umieszczoną w górnej części statywu) 
za pomocą dołączonego do mikroskopu 
klucza sześciokątnego. 

3. Wsunąć połączenie wczepowe (patrz dolna 
część kamery Leica ICC50) we wspornik 
statywu.

4. Mocno dokręcić śrubę nastawczą bez forso-
wania. 

Przygotowanie do pracy
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Przygotowanie do pracy (cd.)

5. Przymocować tubus mikroskopu do 
kamery Leica ICC50 przy użyciu śruby 
nastawczej, która umieszczona jest z lewej 
strony modułu kamery Leica ICC50.
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Do dzieła!
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 Instrukcje dotyczące instalacji i wyko-
rzystywania oprogramowania w trybie 

pracy komputera zawarte są na płycie CD ROM, 
dostarczonej z kamerą ICC50.

 Okulary 10× posiadają stałe kołowe pole 
widzenia o średnicy 18 mm lub 20 mm. 

Jednocześnie pole widzenia kamery Leica ICC50 
ma kształt prostokąta o przekątnej 16.4 mm, co 
zapewnia równe pole obrazu cyfrowego.  W 
rezultacie, pole widzenia kamery jest mniejsze, 
niż pole obiektu widziane przez okulary.

Instalacja i podłączenie
1. Umieścić załączoną płytę CD w czytniku 

komputera i postępować zgodnie z instrukc-
jami dotyczącymi instalacji programu.

2. Podłączyć jedną końcówkę kabla USB 
kamery Leica ICC50 do portu USB kamery, 
a drugą do komputera.

 Kamera Leica ICC50 jest teraz zasilana 
prądem z komputera przez kabel USB. 

Zasilanie sygnalizuje dioda LED umieszczona na 
kamerze Leica ICC50. Kolor diody szybko zmie-
nia się z żółtego na czerwony, a następnie na 
zielony. Gdy dioda świeci się zielonym światłem, 
można uruchomić program i przeglądać, 
przechwytywać lub wyświetlać obrazy.

4. W celu regulacji i przechwytywania obrazu, 
należy postępować zgodnie z instrukcjami 
programu.

5. W przypadku stosowania projektora, należy 
podłączyć komputer do projektora za 
pomocą kabla dołączonego do projektora.

 Obraz nie będzie wyświetlany przez 
projektor tak długo, dopóki na monitorze 

komputera nie pojawi się obraz rzeczywisty.

Podłączenie i obsługa w celu przetwarzania informacji graficznych przy użyciu komputera z 
systemem Windows
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 Aby korzystać z tego trybu, trzeba posiadać 
kartę SD z wolnym miejscem do zapisu. 

Jeśli karta pamięci SD jest zapełniona, dioda LED 
kamery Leica ICC50 będzie świecić się na czer-
wono, a przechwytywanie następnych obrazów 
nie będzie możliwe.

 Aby skorzystać z tego trybu, kamera 
nie może być jednocześnie podłączona 

do komputera. Jeśli kamera Leica ICC50 jest 
podłączona do komputera, nie jest możliwe 
przechwytywanie obrazów na kartę pamięci SD.

Podłączenie kabla zasilania
1. Podłączyć jedną końcówkę przewodu zasi-

lania do gniazda z tyłu kamery Leica ICC50, a 
drugą do odpowiedniego gniazda zasilania.

 Ϙ Kolor diody LED umieszczonej na kamerze 
Leica ICC50 zmieni się z żółtego na czerwony. 

Przechwytywanie obrazów bez komputera
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Przechwytywanie obrazów bez komputera (cd.)

2. Włożyć kartę pamięci SD do slotu umieszczo-
nego z boku kamery Leica ICC50. Kliknięcie 
potwierdza prawidłowe zamocowanie karty.

Dioda LED kamery zmieni kolor na zielony. Kamera 

Leica ICC50 jest teraz przygotowana do przechw-
ytywania obrazów na kartę pamięci SD.

Przechwytywanie obrazu

• Niezwykle ważne jest właściwe ustawienie 
dioptrii w okularach mikroskopu. Obrazy 

na karcie pamięci SD będą miały odpowiednią 
ostrość tylko wtedy, gdy obraz będzie ostry w 
okularach mikroskopu. Więcej informacji na temat 
ustawiania dioptrii można znaleźć w instrukcji 
obsługi mikroskopu. Można również skorzystać 
z analogowego wyjścia i z analogowego 
wyświetlania obrazu wideo (nie wchodzi w skład 
dostawy) jako pomocy przy ustawianiu ostrości. 
Więcej informacji o prawidłowej konfiguracji 
obrazu analogowego wideo znaleźć można w 
następnym rozdziale.

1. Aby przechwycić obraz na kartę pamięci SD, 
należy lekko nacisnąć czerwony przycisk 
przechwytywania obrazu, znajdujący się z 
boku kamery Leica ICC50.

 Ϙ Wówczas zostanie wyemitowany sygnał 
potwierdzający, że przycisk został naciśnięty.

 Ϙ Podczas przechwytywania obrazu dioda LED 
kamery miga na zielono.

 Ϙ Kiedy kamera Leica ICC50 zakończy przech-
wytywanie obrazu, wyemitowany zostanie 
kolejny sygnał.

2. Po zakończeniu przechwytywania obrazów 
należy nacisnąć kartę pamięci SD. Spowoduje 
to wysunięcie się jej ze slotu. Teraz można 
wyjąć kartę i obejrzeć obrazy na komputerze, 
korzystając z odpowiedniego czytnika kart 
pamięci SD.
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statyczną, nieprawidłowe działanie kamery 
lub karty, zaleca się wykonywanie kopii 
zapasowych szczególnie ważnych danych.

 Ϙ Gwałtownie przenoszenie karty pamięci 
między miejscami o bardzo zróżnicowanych 
temperaturach powoduje gromadzenie 
się skroplin w karcie, a w rezultacie - jej 
nieprawidłowe działanie. Aby zapobiec 
powstaniu skroplin, przed przeniesieniem 
karty pamięci do miejsca o innej temper-
aturze umieścić kartę pamięci w szczelnie 
zamykanej plastikowej torebce, a następnie 
odczekać, aż karta powoli przystosuje się do 
nowej temperatury.

 Ϙ Jeżeli na karcie pamięci utworzą się skro-
pliny, należy pozostawić ją w pomieszczeniu 
o temperaturze pokojowej do momentu, aż 
krople wody wyparują w sposób naturalny.

 Ϙ Nie należy przechowywać kart pamięci w 
pomieszczeniach, w których występuje pył 
lub piasek lub duża wilgotność i wysokie 
temperatury

Sposób korzystania z kart pamięci SD

 Ϙ Nie należy próbować demontować ani 
przerabiać karty pamięci.

 Ϙ Chronić końcówki umieszczone z tyłu karty 
pamięci przed zabrudzeniami, wodą lub 
ciałami obcymi. Nie dotykać końcówek 
rękami lub metalowymi przedmiotami.

 Ϙ Nie odrywać oryginalnej etykiety znajdującej 
się na karcie pamięci lub umieszczać na niej 
innej etykiety lub naklejki.

 Ϙ W przypadku wykonywania napisów na 
karcie pamięci, należy posługiwać się 
pisakiem (np. flamastrem). Stosowanie ostro 
zakończonego przyrządu do pisania (np. 
długopisu) lub ołówka może spowodować 
uszkodzenie karty pamięci lub zapisanych 
na niej danych.

 Ϙ Ponieważ część lub wszystkie dane zapisane 
na karcie pamięci mogą zostać uszkodzone 
lub wykasowane przez szumy spowodowane 
uszkodzeniami elektrycznymi, elektryczność 

 Niektóre karty pamięci SD mogą 
posiadać zabezpieczenie przed zapisem. 

Przesunięcie zabezpieczenia w dół uniemożliwia 
zapisywanie danych oraz chroni dane już 
zapisane na karcie (np. obrazy). W celu zapisa-
nia lub skasowania danych, albo sformatowania 
karty pamięci, należy przesunąć zabezpieczenie 
do góry.

 
Przed włożeniem karty pamięci do kamery, 
sprawdzić, czy karta znajduje się w prawidłowym 
położeniu. W przypadku odwrotnego włożenia 
karty, może dojść do uszkodzenia kamery.

Środki ostrożności przy korzystaniu z kart 
pamięci SD:

 Ϙ Karty pamięci to bardzo precyzyjne 
urządzenia elektroniczne. Nie należy ich 
zginać, wywierać na nie siły lub narażać je na 
wstrząs lub drgania.
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1. Podłączyć jedną końcówkę przewodu zasi-
lania do gniazda z tyłu kamery Leica ICC50, 
a drugą do odpowiedniego gniazda zasila-
nia.

2. Podłączyć jedną końcówkę kabla wideood-
twarzacza do złącza “Video” znajdującego 
się z tyłu kamery Leica ICC50, a drugą do 
złącza “Composite Video In” urządzenia 
analogowego (projektora, monitora, rejes-
tratora, itp.).

W tym momencie oba kable są podłączone z 
tyłu kamery Leica ICC50.

Zmiana standardu wideo

 Jeśli na urządzeniu analogowym obraz 
jest zniekształcony lub nie widać 

obrazu, może to oznaczać, że konieczna jest 
zmiana ustawień wideo na inny standard 
międzynarodowy.

1. Ostrożnie wsunąć spiczasty przedmiot, np. 
końcówkę długopisu, do otworu regulacji 
“NTSC/PAL” w kamerze Leica ICC50.

W ten sposób można przełączać się między 
oboma standardami międzynarodowymi, 
wybierając właściwy.

Stosowanie analogowego wideoodtwarzacza bez komputera
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Ustawianie nowego balansu bieli w ICC50

Po naciśnięciu i przytrzymaniu czerwonego 
przycisku ekspozycji przez ponad 10 sekund, 
kamera zostanie zresetowana i ustawiony zost-
anie nowy poziom bieli.

Przy resetowaniu kamery upewnić się, że na 
ścieżce światła nie znajduje się próbka oraz że 
dostępne jest standardowe oświetlenie.

Zaleca się ustawienie nowego balansu bieli 
za każdym razem, gdy zmieniony zostanie typ 
lub temperatura koloru oświetlenia. Jest to 
szczególnie ważne przy pracy z oświetleniem 
halogenowym, które może być przestawione z 
niskiej intensywności (żółte światło) na wysoką 
intensywność (niebieskie światło). Nowe 
ustawienie balansu bieli powoduje powstanie 
neutralnego tła dla obu rodzajów oświetleń.
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Start!
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Teraz wystarczy tylko odpowiednio 
skonfigurować mikroskop, przechwytywać 
obrazy i cieszyć się nimi!

Do biegu! Gotów! Start!
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Konserwacja i czyszczenie
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Informacje ogólne
 Ϙ Utrzymywanie wszystkich elementów opty-

cznych w czystości jest ważne dla utrzyma-
nia dobrej wydajności optycznej. 

 Ϙ Po zakończeniu użytkowania, zawsze należy 
przykrywać mikroskop z kamerą Leica ICC50 
plastikową osłoną chroniącą przed pyłem 
(dostarczoną wraz z mikroskopem).

 Ϙ Jeśli na jakiejkolwiek powierzchni optyc-
znej utworzy się gruba warstwa pyłu lub 
brudu, należy przed przetarciem ściereczką 
wstępnie ją oczyścić, przedmuchując 
powierzchnię strzykawką lub oczyszczając 
pędzelkiem z włosia.

 Ϙ Powierzchnie optyczne należy czyścić 
niepylącą ściereczką, ściereczką do socze-
wek lub watą nawilżoną metanolem lub 
dostępnym w handlu środkiem do czyszc-
zenia szkła. Nie stosować alkoholu.

 Ϙ Bardzo ważne jest, by unikać nadmiernego 
stosowania rozpuszczalników.  Niepyląca 
ściereczka, ściereczka do soczewek lub 
wata powinny być nawilżone rozpuszczal-
nikiem, lecz nie mogą być zbyt mokre, aby 
nie zmoczyć powierzchni wokół soczewki.

Informacje dot. instalacji elektrycznej

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

Zdjęcie osłon z kamery Leica ICC50 lub 

z zestawu Stand-alone podłączonych do zasi-

lania, wiąże się z ryzykiem porażenia prądem, 

które może spowodować urazy lub śmierć. 

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy 

skontaktować się z autoryzowanym przedsta-

wicielem firmy Leica Microsystems.

Konserwacja i czyszczenie
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Dane techniczne
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Moduł kamery Leica ICC50

Kamera cyfrowa ICC50
 Ϙ Ciężar 700 g (sama kamera)
 Ϙ Czas ekspozycji 2 ms – 2 s
 Ϙ Obraz rzeczywisty na monitorze komputera do 15 ramek/s 

(1024×768 pikseli)
 Ϙ Obraz pełnowymiarowy 2048 × 1536 pikseli, 3.1 megapikseli
 Ϙ Rozmiar czujnika: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Rozmiar piksela: 3.2μm × 3.2μm

Czujnik
 Ϙ Rodzaj czujnika: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Wzmocnienie 1× – 20×
 Ϙ Głębokość kolorów 24-bit
 Ϙ Format danych JPEG / TIFF/ BMP

Oprogramowanie
Systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista
Oprogramowanie Leica:  program LAS EZ (PC), 

Interfejsy mechaniczne i optyczne
 Ϙ Zamontowane między tubusem i statywem za pomocą połączenia 

wczepowego
 Ϙ Przesunięcie środkowe górnej części połączenia wczepowego w dół 

< 0.4 mm

 Ϙ Rozdzielczość optyczna 50% / kamera 50%
 Ϙ Brak widocznego odbicia światła, pyłu lub zanieczyszczeń na pryz-

macie
 Ϙ Wewnętrzne powiększenie wideo 0.5×
 Ϙ Sensor wycentrowany względem osi optycznej ±- 0.1 mm
 Ϙ Czujnik ustawiony w linii poziomo / pionowo ±1 stopień

Interfejsy elektroniczne
 Ϙ Zgodność: miniwtyczki żeńskie USB 2.0
 Ϙ Analogowy port wideo (złącze RCA) ze złożonym sygnałem wideo 

PAL lub NTSC
 Ϙ Przełącznik wtykowy do przełączenia trybów wideo PAL lub NTSC
 Ϙ 2-kolorowa dioda LED wskazująca tryb zasilania (światło zielone) / 

nagrywania (światło czerwone)
 Ϙ Wbudowany slot SD (Secure Digital)
 Ϙ Przycisk nagrywania do przechwytywania obrazu
 Ϙ Funkcja kasowania przez naciśnięcie przycisku nagrywania przez 

ponad 
5 sekund

 Ϙ Zużycie energii 4 W
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Moduł kamery Leica ICC50 (cd.)

Inne
 Ϙ Zasilanie za pomocą kabla USB 2.0
 Ϙ Opcja zasilania zewnętrznego
 Ϙ Zakres temperatur roboczych: +5°C – 50°C Wilgotność: 10 – 90%
 Ϙ Zalecana konfiguracja komputera: 
 Ϙ Intel Pentium 4 lub DuoCore, 2 GHz, 1 GB RAM
 Ϙ karta graficzna 24-bitowa, 1024 × 768, z napędem CD-ROM
 Ϙ Dostępna deklaracja zgodności WE
 Ϙ cUL

Zgodność z normami:
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Napięcie wejściowe i częstotliwość zasilania
 Ϙ Wejście: 5 V prąd stały/500 mA
 Ϙ W przypadku stosowania zestawu Stand-alone: 

Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A 
Wyjście: 5 V DC, 2.4 A, 12 W maks.

Warunki otoczenia
 Ϙ Wysokość do 2000 m
 Ϙ Tylko do zastosowania w pomieszczeniach
 Ϙ Temperatury 5 °C do 40 °C
 Ϙ Kategoria instalacji II 

(kategoria przepięcia)
 Ϙ Stopień zanieczyszczenia 2
 Ϙ Maksymalna wilgotność względna 80% dla temperatur do 31 °C; 

liniowe obniżenie do wilgotności względnej 50% przy 40 °C.
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