
• สนัับสนุันัการบนััทึกึวิดิีโีอ 1080p 60/30fps 
• สนัับสนุันัอนิัพุตุ HDMI 4 พุอรต์ และแหลง่สญัญาณวิดิีโีอ IP รวิมถึงึกลอ้ง IP Lumens, และสตรมี 

RTSP มาตรฐานั
• สนัับสนุันัเสยีงทึี�มาพุรอ้มกบั HDMI หรอืเสยีงอนัาล็อกสเตอรโิอ พุรอ้มการมกิซ์อ์นิัพุตุเสยีง 4 แช

นัเนัล และการควิบคมุเกนั
• การปรับขนัาดีและการประมวิลผลหนัา้ตา่งทึี�ยดืีหยุน่ั รองรับ PIP, PBP รวิมทึั �งเลยเ์อาตแ์ละการผสม

ไดี ้สงูสดุี 4 หนัา้ตา่ง
• การสลบัซ์นีัขั �นัสงู
• เว็ิบเพุจ และอนิัเทึอรเ์ฟซ์ พุลกั แอนัดี ์เพุลย ์GUI Director
• HDD เกบ็ขอ้มลูในัตวัิ 1TB หรอื HDD 2TB ทึี�เป็นัอปุกรณซ์์ื�อเพุิ�ม

LC200
CaptureVision Station



แนะนำ�

กอ่นัหนัา้นัี� เราเคยไปทึี�หอประชมุ สนัามกฬีา 
กลางแจง้ และคอนัเสริต์ฮอล ์เพุื�อเพุลดิีเพุลนิักบั 
ซ์มิโฟนั ีโอเปรา่ หรอืการแขง่กฬีา เราตอ้งไปดีทูึี� 
สถึานัทึี�ทึี�มกีารแสดีงสดีจรงิ ๆ ไมเ่ชน่ันัั�นัเราจะพุลาดี 
การเลน่ั หรอืการแสดีงทึี�เราชื�นัชอบ และตอ้งรออกี 
เป็นัเวิลานัานั กวิา่ทึี�การแสดีงนัั�นัจะกลบัมาทึี�เมอืง 
ของเรา ดีว้ิยการพัุฒนัาอยา่งรวิดีเร็วิของอนิัเทึอร ์
เน็ัต และเทึคโนัโลย ีA/V สื�อรปูแบบใหม ่ๆ กำาลงั 
เกดิีขึ�นัมา ตั �งแตก่ารนัำาเสนัอวิดิีโีอ การประชมุของ 
บรษัิัทึ ไปจนัถึงึการเทึศนัท์ึางศาสนัา การสตรมีและ
การบนััทึกึไดีก้ำาจัดีระยะหา่งทึางภูมูศิาสตร ์และ  
กลายมาเป็นัวิธิีทีึี�องคก์รเผยแพุรเ่นัื�อหาวิดิีโีอ 
ควิามเป็นั ไปไดีแ้ละโอกาสมากมายถึกูสรา้งขึ�นั 
อยา่งไรกต็ามระบบ A/V ยงัคงมคีวิามซ์บัซ์อ้นัอยู่

ก�รสตรมีและก�รบันัทึกึจำำ�เป็็นตอ้งใช้ง้�่ย 
และจำดัก�รง�่ย
เทึคโนัโลยทีึี�มากเกนิัไป ทึำาใหก้ระบวินัการสตรมีม ี
ควิามซ์บัซ์อ้นั ระบบ A/V หนัึ�งตอ้งคอมแพุทึเิบลิกบั
แหลง่สญัญาณวิดิีโีอทึี�แตกตา่งกนัั และโปรโตคอล 
การสตรมีหลายอยา่ง การกำาหนัดีคา่การสตรมีและ 
การบนััทึกึ ตอ้งตั �งคา่ไดีง้า่ย การบนััทึกึไฟลค์วิร 
สามารถึจัดีการไดี ้และมคีวิามยดืีหยุน่ัในัการเกบ็ในั
สถึานัทึี�ตา่งๆ

คว�มส�ม�รถในก�รผลติไลฟ์์:
ทึกุวินัันัี� ผูช้มเบื�ออยา่งรวิดีเร็วิเมื�อดีสู ิ�งทึี�ถึา่ยอยูน่ัิ�ง ๆ 
แมเ้พุยีงชว่ิงสั �นั ๆ การเปลี�ยนัเลยเ์อาต ์วิตัถึทุึี�นัำา 
มาวิางซ์อ้นั และพุื�นัหลงัอยา่งตอ่เนัื�อง ชว่ิยเพุิ�ม 
การมสีว่ินัรว่ิมของผูช้ม และเพุิ�มประสบการณข์อง 
ผูช้ม

Lumens มเีดยีโป็รเซสเซอร ์CaptureVision 
Station: 

LC200 เป็นัตวัิเขา้รหสั H.264 ทึี�รวิมฟังกช์ั�นัของ 
การสตรมี การบนััทึกึ การสลบัซ์นีัและการผลติไลฟ์ 
ตั �งแตค่อนัเทึนัตใ์นัโนัต้บุ�ค ไปจนัถึงึกลอ้ง IP ของ 
Lumens, LC200 สามารถึประมวิลผล และ 
มกิซ์แ์ชนัเนัล 4 ชอ่งพุรอ้มกนัั ควิามสามารถึในั 
การสตรมีและบนััทึกึในัเวิลาเดียีวิกนัั ทึี� 
คอนัฟิเกอเรชั�นัตา่ง ๆ ทึำาให ้LC200 เป็นั 
ผลติภูณัฑ์ ์A/V ทึี�สมบรูณแ์บบสำาหรับการนัำาเสนัอ 
วิดิีโีอ ไฟลท์ึี�บนััทึกึสามารถึเกบ็ในัฮารด์ีไดีรฟ์ 1TB 
ในัตวัิ, ทึี�เกบ็ขอ้มลู USB ภูายนัอก หรอือปัโหลดี 
ไปยงั เซ์ริฟ์เวิอรข์องพัุนัธีมติร อยา่ง Panopto, 
Kaltura, Opencast, ฯลฯ ก็ไดี ้

ใช้ง้�นและจำดัก�รง�่ย: 
คณุสามารถึจัดีการ LC200 ผา่นัแผงดีา้นัหนัา้, GUI 
ผูก้ำากบัทึี�ใชง้า่ย และการกำาหนัดีคา่บนัเว็ิบเพุจ 
และผูอ้ำานัวิยการ จำาเป็นัตอ้งฝึึกซ์อ้มเพุยีงเล็กนัอ้ย
เทึา่นัั�นั ไมจ่ำาเป็นัตอ้งมพีุื�นัหลงัดีา้นัเทึคนัคิ หรอื
ประสบการณม์ากอ่นั

การสลบัซ์นีัขั �นัสงู ดีว้ิยตวัิควิบคมุหลายกลอ้ง: 
LC200 สนัับสนุันัเลยเ์อาตท์ึี�กำาหนัดีโดียผูใ้ช,้ 
การวิางไตเตลิ/โลโก ้และฉากหลงั ซ์นีัขั �นัสงู 
เป็นัการรวิมกนััของเอฟเฟกตข์า้งตน้ัทึี�ผูใ้ชก้ำาหนัดี
ไวิ ้ลว่ิงหนัา้ ซ์ึ�งทึำาใหส้ามารถึเปลี�ยนัไดีอ้ยา่ง
รวิดีเร็วิ ควิามสามารถึในัการผลติไลฟ์ ดีงึดีดูีผูช้ม 
สรา้ง ควิามเขา้ใจ และเพุิ�มการมสีว่ินัรว่ิม

ป็ระโยช้นจ์ำ�กก�รสตรมีและก�รบันัทึกึ: 
คณุสามารถึใช ้LC200 ในัสถึานัการณท์ึี�เป็นัมอื 
อาชพีุมากมาย ดีว้ิยอปุกรณแ์หลง่สญัญาณ A/V 
ระดีบัมอือาชพีุ บรษัิัทึตา่ง ๆ สามารถึสตรมีสดี 
อเีวิน้ัทึ ์หรอืบนััทึกึสื�อการฝึึกอบรมไดี ้สถึาบนัั 
การศกึษัา สามารถึอดัีการสอนัสำาหรับนัักเรยีนัทึี�ไม่
สามารถึเขา้มาเรยีนัในัหอ้งเรยีนัไดี ้สถึาบนััศาสนัา 
สามารถึถึา่ยทึอดีสดีการเทึศนั ์เพุื�อเผยแพุรศ่าสนัา 
ไปทึั�วิโลก และอดัีบรกิารและอนุัรักษ์ัควิามรูต้า่ง ๆ 
ไวิ ้
 
การใชง้านั:
• บรษัิัทึ                         •   อเีวิน้ัทึ ์           
• การศกึษัา               　  •   อสีปอรต์
• รัฐบาล                   　  •   หอ้งพุจิารณาคดีี
• สถึานัทึี�สกัการะ
• ศนูัยด์ีแูลสขุภูาพุ
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คณุสมบตัิ ภูาพุรวิม

สมัผัสเดียีวิเพุื�อบนััทึกึและสตรมี
เริ�ม / หยดุีการบนััทึกึ, สตรมีมิ�ง 
และสแน็ัปชอ็ต

สลบัเลยเ์อาต ์/ แหลง่สญัญาณ
สญัญาณเดียีวิ, PIP, PBP... สลบัเลยเ์อาต,์ 
เลอืกแหลง่สญัญาณสำาหรับแตล่ะหนัา้ตา่ง 
และสลบัซ์นีัทึี�กำาหนัดีเอง

เสยีงอนัาล็อกสเตอรโิอ/อนิัพุตุ 
สนัับสนุันัเสยีงอนัาล็อกสเตอรโิอ 
4 ชอ่ง (แจ็คโฟนั 3.5 มม.)
สำาหรับสญัญาณเสยีงเขา้

สญัญาณออก
แจ็คโฟนั 3.5 มม. สญัญาณออก
สำาหรับการตรวิจสอบมกิซ์เ์สยีง 
ของไลฟ์

USB 2.0
สนัับสนุันัเมาสแ์ละแป้นัพุมิพุ ์USB 
สำาหรับการทึำางานับนัอนิัเทึอรเ์ฟซ์ GUI

อเีธีอรเ์น็ัต
พุอรต์อเีธีอรเ์น็ัต สำาหรับรับการสตรมี 
วิดิีโีอจากแหลง่สญัญาณ IP, สง่สญัญาณ 
สตรมี และถึา่ยโอนัไดีเร็กทึอรสีำาหรับเกบ็ 
ขอ้มลู นัอกจากนัี�ยงัสนัับสนุันัเว็ิบ 
อนิัเทึอรเ์ฟซ์ทึี�ฝัึงในัตวัิ และระบบควิบคมุ 
A/V ดีว้ิย

USB 3.0 สำาหรับทึี�จัดีเกบ็ขอ้มลู
พุอรต์ USB ทึี�แผงดีา้นัหนัา้ ทึำาใหก้ารเชื�อมตอ่ 
อปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูพุกพุาทึำาไดีง้า่ยสำาหรับ 
การบนััทึกึไปยงั USB โดียตรง คดัีลอกไฟล ์
วิดิีโีอไปยงั USB แฟลชไดีรฟ์

สนัับสนุันั
สนัับสนุันั ฟลุ HD 4 แหลง่
อนิัพุตุวิดิีโีอ HDMI และ 
เสยีงทึี�มาพุรอ้มกบั HDMI

เอาตพ์ุตุ HDMI x2
เอาตพ์ุตุอนิัเทึอรเ์ฟซ์หนัึ�งโปรแกรม 
(มกิซ์ว์ิดิีโีอ) และหนัึ�งมลัตวิิวิิ (GUI) 
เพุื�อการแสดีงผล

จาก A/V
ควิบคมุและจัดีการ LC200 
จากระบบควิบคมุ A/V

แผงด�้นหน�้

แผงด�้นหลงั

ก�รบันัทึกึ, ก�รสตรมี, มเีดยี
โป็รเซสเซอรส์ลบััสญัญ�ณ 
ไลฟ์์ 4 แช้นเนล
Lumens LC200 CaptureVision Station เป็นัมเีดียีโปรเซ์สเซ์อร ์แบ
บออล-อนิั-วินัั อปุกรณส์แตนัดีอ์โลนัเพุยีงเครื�องเดียีวิ ทึี�ชว่ิย ใหค้ณุ
มกิซ์แ์หลง่สญัญาณวิดิีโีอ, การบนััทึกึ, สตรมีมิ�ง และสลบั สญัญาณ
ไลฟ์ 4 แหลง่พุรอ้มกนัั เหมาะสำาหรับใชเ้ป็นัระบบหลกั สำาหรับ
โครงการวิดิีโีอของคณุ

นำ�วดิโีอและเสยีงจำ�กหล�ยแหลง่ ม�
รวมกนั
LC200 จับภูาพุแหลง่สญัญาณวิดิีโีอตา่ง ๆ ซ์ึ�งรวิมถึงึอนิัพุตุ 
HDMI, กลอ้ง IP ของ Lumens, กลอ้ง และสตรมี RTSP และ
อนุัญาตใหค้ณุสลบัระหวิา่งสญัญาณเหลา่นัี� และดีว้ิยอนิัพุตุ
สญัญาณเขา้ คณุสามารถึสรา้งประสบการณด์ีา้นัภูาพุและเสยีงทึี�
ยอดีเยี�ยมแกผู่ช้มของคณุ!

บันัทึกึทึกุอย�่ง
LC200 ไมเ่พุยีงบนััทึกึวิดิีโีอรายการสญัญาณออกเทึา่นัั�นั แตย่งั 
บนััทึกึวิดิีโีอของแชนัเนัลอสิระทึั �ง 4 ชอ่งดีว้ิย รวิมทึั �งภูาพุระดีบั 
ไฮเดีฟฟินัชิั�นัทึี�สวิยงาม และเสยีงทึี�ชดัีใส ซ์ึ�งทึำาใหง้านัโพุสต ์โป
รดีกัชั�นัของคณุงา่ยขึ�นัมาก

HDD 1TB ในตวั, พอรต์ USB, ก�ร
สนบััสนนุ FTP
LC200 มฮีารด์ีไดีรฟ์ขนัาดี 1 เทึราไบตใ์นัตวัิ ซ์ึ�งสามารถึเกบ็ 
วิดิีโีอไดีน้ัานัถึงึ 500 ชั�วิโมง นัอกจากนัี� นัอกจากนัี� คณุยงัมตีวัิ
เลอืกในัการอปัโหลดีสิ�งทึี�บนััทึกึของคณุไปยงัอปุกรณ ์USB 
ภูายนัอกหรอื FTP เซ์ริฟ์เวิอรห์รอื NAS กไ็ดี ้

ก�รกำ�หนดเวล�   
คณุสามารถึกำาหนัดีเวิลาเหตกุารณส์ำาคญัของคณุเพุื�อสรา้ง 
บนััทึกึ และสตรมีเนัื�อหาวิดิีโีอของคณุผา่นั Outlook หรอื
ปฏิทิึนิั Google ไดี ้

ก�รรวมระบับัก�รจำดัก�รคอนเทึนต ์  
LC200 รวิมระบบการจัดีการคอนัเทึนัตห์ลายอยา่งเขา้มาไวิ ้
เชน่ั Panopto, Kaltura และ Opencast, ฯลฯ ซ์ึ�งเป็นั 
การใชง้านัทึี�ยอดีเยี�ยมสำาหรับวิดิีโีอของบรษัิัทึ และการเรยีนั 
การสอนัในัโรงเรยีนั
โดียเฉพุาะอยา่งยิ�ง LC200 สามารถึใชร้ว่ิมกบั Panopto ไดี ้
อยา่งราบรื�นั การใชง้านัรวิมกนัั มคีณุสมบตัใินัการกำาหนัดี
เวิลา ไลฟ์สตรมีมิ�ง และวิดิีโีอสำารอง

มลัตสิตรมีจำ�กทึกุสถ�นทึี�
ไลฟ์สตรมีมิ�ง เป็นัเครื�องมอืทึี�ทึรงประสทิึธีภิูาพุมาก LC200 
สามารถึไลฟ์สตรมีไปยงัปลายทึางไดี ้3 แหง่ เชน่ั YouTube, 
Facebook, Twitter หรอื twitch.

ก�รเป็ลี�ยนซนีของไลฟ์์ข ั�นสงู 
ฟังกช์ั�นัทึี�มปีระสทิึธีภิูาพุของการเปลี�ยนัซ์นีัขั �นัสงู ชว่ิยคณุดีงึ
ควิามสนัใจจากผูช้มของคณุ และเพุิ�มการมสีว่ินัรว่ิมของผูช้ม
ในัอเีวิน้ัทึข์องคณุ ดีว้ิยการคลกิเพุยีงครั �งเดียีวิ คณุสามารถึ 
เรยีกใชซ้์นีัทึี�กำาหนัดีโดียผูใ้ช ้ซ์ึ�งประกอบดีว้ิยเลยเ์อาต ์PBP 
PIP, การวิางไตเตลิ/โลโก ้และฉากหลงัทึี�สวิยงาม



แอปพุลเิคชั�นั

ก�รสตรมีและก�รบันัทึกึเสยีง/วดิโีอ

▲ อเีวน้ทึไ์ลฟ์์สตรมีมิ�ง, สถ�นทึี�สกัก�ระ

LC200 สามารถึทึำาหนัา้ทึี�เป็นัสวิติชิ�งสว่ินักลาง และอปุกรณป์ระมวิลผลสำาหรับระบบ A/V ไดี ้ระบบนัี� 
ใช ้LC200 เพุื�อจัดีการแหลง่สญัญาณ A/V และบนััทึกึกลอ้ง IP หรอืแหลง่สญัญาณตา่ง ๆ พุรอ้มกบั 
แหลง่สญัญาณจาก PC หรอืโนัต้บุ�คทึี�เชื�อมตอ่อยูผ่า่นั HDMI

ผูใ้ชจ้ำาเป็นัตอ้งใชเ้พุยีงจอแสดีงผล HDMI และเมาส ์USB ก็สามารถึสลบัแหลง่สญัญาณ A/V, 
เปลี�ยนัเลยเ์อาตต์า่ง ๆ, เปลี�ยนัฉากหลงั และการวิางซ์อ้นัระหวิา่งเซ์สชั�นัการบนััทึกึไดี ้

ตวัิควิบคมุกลอ้ง Lumens สามารถึควิบคมุกลอ้งตา่ง ๆ ไปยงัตำาแหน่ังทึี�เหมาะสม หรอืตั �งคา่พุรเีซ์ต็ 
เพุื�อชว่ิยใหเ้คลื�อนัทึี�อยา่งรวิดีเร็วิดีว้ิยกลอ้ง PTZ

ผูใ้ชม้ตีวัิเลอืกทึี�จะบนััทึกึไฟล ์MP4 ไปยงั USB ธีมับไ์ดีรฟ์ หรอื HDD ในัตวัิในัเครื�อง LC200  
โดียตรง

นัอกเหนัอืจากการบนััทึกึวิดิีโีอ LC200 ยงัสามารถึสตรมีไลฟ์ไปยงัคลาวิดีแ์พุลตฟอรม์ เชน่ั 
Youtube, Facebook, Wowza, Microsoft Stream, ฯลฯ ไดีด้ีว้ิย

LAN

เครือข่ายขนัาดีใหญ่ทึี่กระจายตามภููมิภูาคต่าง ๆ

ตวัิควิบคมุกลอ้ง IP แหลง่สญัญาณกลอ้ง IP

VC-A50PVS-KB30

VC-A51S

VC-BC601P

VC-BC601P

ไมค์ 1

ไมค์ 2

RS-2322

VC-BC601P

PC / โนัต้บุ�ค เมาส ์/ แป้นัพุมิพุ์

 ไลฟ์สตรีมมิ่ง

มลัตวิิวิิ

Lumens LC200
มเีดียีโปรเซ์สเซ์อร์

มกิเซ์อรเ์สยีง

แอมปลฟิายเสยีง
ลำาโพุง

แอปพุลเิคชั�นั

ก�รบันัทึกึก�รสอน และก�รเรยีนทึ�งไกล

▲ หอ้งเรยีน, ก�รฝึึกอบัรมของบัรษิัทัึ 

LC200 สามารถึบันัทึกึคอนัเทึนัตจ์ากคอมพุวิิเตอรข์องผูน้ัำาเสนัอ (PPT, ฯลฯ) ในัหอ้งเรยีนั 

ดีว้ิยการกำาหนัดีตารางเวิลา ผูด้ีแูลระบบจะไมพุ่ลาดีการบันัทึกึในัชั �นัเรยีนัทึี�สำาคัญ

ผูน้ัำาเสนัอสามารถึเริ�มหรอืหยดุีดีว้ิยแผงควิบคมุระยะไกล

LC200 สนัับสนุันั ระบบการจัดีการคอนัเทึนัต ์เชน่ั Panopto, Kaltura, OpenCast และ FTP หลัง
จากการบันัทึกึวิดิีโีอ LC200 จะอัปโหลดีไฟลว์ิดิีโีอไปยังเซ์ริฟ์เวิอรก์ารจัดีการคอนัเทึนัตโ์ดีย 
อัตโนัมัต ินัักเรยีนัทึี�ไมไ่ดีเ้ขา้ร่วิมในัหลักสตูรนัี� สามารถึไปยังระบบการจัดีการคอนัเทึนัตเ์พุื�อ
ทึบทึวินัตอ่ไป

การโปรแกรม

LAN

เครอืขา่ยขนัาดีใหญท่ึี�กระจายตามภูมูภิูาคตา่ง ๆ

ตวัิควิบคมุกลอ้ง IP แหลง่สญัญาณกลอ้ง IP

VC-A50PVS-KB30

VC-A51S
กลอ้งถึา่ยทึอดีภูาพุสามมติ ิ
Lumens

VC-BC601P

VC-BC601P

ไมค ์1

ไมค ์2

RS-232

VC-BC601P

PC / โนัต้บุ�ค

Lumens LC200
มีเดีียโปรเซ์สเซ์อร์

ไลฟ์สตรมีมิ�ง

ระบบการจัดีการคอนัเทึนัต์
เนัื�อหาทึี�บนััทึกึ

มกิเซ์อรเ์สยีง
แอมปลฟิายเสยีง

ลำาโพุง

LC-RC01 

อินัเทึอร์เนั็ต

อินัเทึอร์เนั็ต



อปุกรณเ์สรมิซ์ื�อเพุิ�ม

แผงรโีมทึคอนโทึรล LC-RC01
แผงรโีมทึคอนัโทึรล Lumens LC-RC01 เป็นัแผน่ัตดิีผนัังสำาหรับ LC200 เพุื�อควิบคมุไลฟ์สตรมีมิ�ง, 
การบนััทึกึ และตวัิเลอืกการบนััทึกึไฟลว์ิดิีโีอ แผงมฟัีงกช์ั�นัมาโคร 3 อยา่งทึี�สามารถึสลบัซ์นีั และ ควิบ
คมุพุรเีซ์ต็กลอ้งจากระยะไกล 

LC-RC01 สามารถึตอ่สายไดีไ้กลถึงึ 30 เมตรผา่นัสายเคเบลิ Cat 5e โดียสามารถึยดึีกบัผนัังและ 
เฟอรน์ัเิจอรใ์นักลอ่งกรอบ A/V ตดิีผนัังมาตรฐานัของสหรัฐอเมรกิา/สหภูาพุยโุรป เครื�องมพีุอรต์ USB 
ซ์ึ�งรองรับการใช ้USB แฟลชไดีรฟ์ เพุื�อบนััทึกึ หรอืสำารองไฟลว์ิดิีโีอ LC-RC01 ใหค้วิามคลอ่งตวัิ มาก
ขึ�นัสำาหรับการทึำางานักบั LC200

• คดัีลอกสิ�งทึี�บนััทึกึ
  ลา่สดุีไปยงั USB ไดีรฟ์

• พุอรต์ USB แฟลชไดีรฟ์

• มาโคร 1~3: พุรเีซ์ต็ซ์นีั + กลอ้ง

• เริ�ม / หยดุีการสตรมี

• เริ�ม / หยดุีการบนััทึกึ

ม�ตรฐ�นสหรฐั: LC-RC01U

Lumens LC200
Lumens LC-RC01 
กลอ่งรับสญัญาณ

Lumens LC-RC01 
แผง

Cat 5e

USB

DC เข�้

DC เข�้

ม�ตรฐ�นยโุรป็: LC-RC01E

LC200 เพุาเวิอร์
อะแดีปเตอร์



จุนั 2021

อนิพตุวดิโีอ

จำำ�นวน / สญัญ�ณ ดีจิติอลวิดิีโีอ HDMI 4 พุอรต์
ก�รเช้่�อมตอ่ HDMI ตวัิเมยีชนัดิี-A 4 พุอรต์
ช้ว่งคว�มละเอยีด 480i~1080p 60fps

แหลง่สญัญ�ณ IP
กลอ้ง IP Lumens PTZ / บ็อกซ์์
แหลง่สญัญาณ RTSP (H.264 1080p 
60/30fps)

ก�รป็ระมวลผลวดิโีอ

ก�รบับีัขน�ดวดิโีอ H.264/AVC 4:2:0 ส ี8บติ 
โปรไฟลก์ารเขา้รหสั: สงู, หลกั, พุื�นัฐานั

บัติเรต 200 kbps ถึงึ 10 Mbps
เอ�ตพ์ตุวดิโีอ

จำำ�นวน / สญัญ�ณ
H.264/AVC ดีจิติอลวิดิีโีอบนัอเีธีอรเ์น็ัต 3 
สญัญาณ
ดีจิติอลวิดิีโีอ HDMI 2 พุอรต์

คว�มละเอยีดทึี�ป็รบัั
ขน�ด 1080p

อตัร�เฟ์รม 30 / 60 fps

ก�รบันัทึกึและก�รเก็บัขอ้มลู

ทึี�เก็บัขอ้มลูภ�ยใน มาตรฐานั 1TB HDD / อปุกรณเ์สรมิ 2TB 
HDD

ทึี�เก็บัขอ้มลูภ�ยนอก พุอรต์ USB 3.0 1 พุอรต์ทึี�แผงดีา้นัหนัา้

ช้นดิไฟ์ล์ MP4 (H.264 / AAC), JPEG
คว�มละเอยีด 360p, 720p, 1080p
อตัร�เฟ์รม สงูสดุี 1080p 60/30 fps

อนิพตุเสยีง

จำำ�นวน / สญัญ�ณ

สญัญาณเขา้ (สเตอรโิอ, แจ็คโฟนั 3.5 มม.)  
4 ชอ่ง
สเตอรโิอ, เสยีงดีจิติอลทึี�ดีงึออกมาจาก HDMI 
4 ชอ่ง
สญัญาณเสยีง IP (RTSP, AAC-Raw, 
16K/44.1K/48K)

ก�รป็ระมวลผลเสยีง

ก�รบับีัขน�ด AAC-LC

เอ�ตพ์ตุเสยีง

จำำ�นวน / สญัญ�ณ
สเตอรโิอ, แจ็คโฟนั 3.5 มม. แบบไมส่มดีลุ 1 
ชอ่ง
สเตอรโิอ, เสยีงดีจิติอลทึี�ดีงึออกมาจาก HDMI 
2 ชอ่ง

ก�รส่�อส�ร

USB
แผง USB 2.0 ชนัดิี A ดีา้นัหลงั 2 ชอ่ง
สนัับสนุันัเมาส ์USB แป้นัพุมิพุ ์หนัา้จอสมัผัส 
HID

ก�รควบัคมุแบับั
อนกุรม พุอรต์ RS-232 / RS-485

อเีธอรเ์น็ต
พอรต์อเีธอรเ์น็ต
โฮสต์

RJ-45 ตวัิเมยี 1 พุอรต์
10/100/1000 Base-T ไฮ/ฟลุดีเูพุล็กซ์์

โป็รโตคอลสตรมีมิ�ง
พุลุ: RTSP
พุชุ: RTMP / RTMPS / MPEG-TS
TCP, UDP, HTTP
DHCP ไคลเอ็นัต์

ฟ์งักช์้ ั�น
สนบััสนนุแหลง่
สญัญ�ณ IP กลอ้ง IP ของ Lumens, RTSP

ก�รสลบััซนี ม,ี พุรเีซ์ต็สำาหรับเลยเ์อาต,์ ฉากหลกั และการ
วิางซ์อ้นั

ก�รสลบััเลยเ์อ�ต์ ไดี,้ (สญัญาณเดียีวิ, PIP, PBP, เลยเ์อาต ์3 
และ 4 หนัา้ตา่ง)

ก�รสลบััฉ�กหลงั ไดี ้
ก�รว�งซอ้น ไดี ้วิางซ์อ้นั PNG หรอืวิางซ์อ้นัเวิลาระบบ

ก�รสำ�รองไฟ์ล์ FTP / SFTP / NAS(CIFS/SMB, NFS) / USB 
แฟลชไดีรฟ์

ทึ ั�วไป็
เพ�เวอรซ์พัพล�ย DC เขา้ , 12 V / 2A
ก�รสิ�นเป็ลอ่ง
พลงัง�น 24W

ขน�ด
มาตรฐานัแร็ค 1u
ขนัาดี
122.5 มม. (ย) x 431 มม. (ก) x 44.3 มม. 
(ส)

นำ ��หนกั 1.2 กก.

อปุ็กรณเ์สรมิ LC-RC01U/E

อนิเทึอรเ์ฟ์ซ

ป็ุ่ ม ปุ่ ม LED 6 ปุ่ ม
บนััทึกึ, สตรมี, สำารอง, มาโคร 1~3

พอรต์ USB USB 2.0 ตวัิเมยี ชนัดิี A 1 พุอรต์ทึี�รองรับการใช ้USB 
แฟลชไดีรฟ์

ก�รตอ่ขย�ย

ช้นดิส�ยเคเบัลิ Cat 5e / Cat 6 หรอืสงูกวิา่
ระยะทึ�งก�รขย�ยม�ก
ทึี�สดุ 30 เมตร (98 ฟตุ)

ก�รยดึ

  LC-RC01U ยดึีกบักลอ่ง US ตดิีผนัังมาตรฐานั หรอืเขา้กบัพุื�นัผวิิ
ดีว้ิย โครงฝัึงทึี�ใหม้า

  LC-RC01E ยดึีกบักลอ่ง EU ตดิีผนัังมาตรฐานั หรอืเขา้กบัพุื�นัผวิิ
ดีว้ิย โครงฝัึงทึี�ใหม้า

อปุ็กรณเ์สรมิ  LC-RC01U/E

ทึ ั�วไป็

ก�รสิ�นเป็ลอ่งพลงัง�น 6W

อณุหภมู ิ ขณะเกบ็รักษัา: -20 ~ + 70 °C
ขณะทึำางานั: 0 ถึงึ +40 °C

คว�มช้่�น 10% ถึงึ 90%

ขน�ด

แผน่ัตดิีผนััง LC-RC01U:
115 มม. (ส) x 74 มม. (ก) x 43 มม. (ล)
แผน่ัตดิีผนััง LC-RC01E:
86 มม. (ส) x 86 มม. (ก) x 43 มม. (ล)
กลอ่งรับสญัญาณ:
41 มม. (ส) x 90 มม. (ก) x 25 มม. (ล)

นำ ��หนกั
แผน่ัตดิีผนััง LC-RC01U: 0.11 กก.
แผน่ัตดิีผนััง LC-RC01E: 0.09 กก.
กลอ่งรับสญัญาณ: 0.13 กก.

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20,Taiyuan St.,
Jhubei City 30288,Taiwan
TEL : +886-3-552-6255
FAX : +886-3-552-6256

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA, 94538
Phone : +1-866-600-0988 
FAX : +1-510-252-1389

Lumens 中国办事处
上海市浦东新区祖冲之路
1077 号 2510 室
电话：+86-21-51-098-999
传真：+86-21-50-272-210

Lumens Europe 
De Nayerstraat 17 9470
Denderleeuw Belgium
Phone : +32-473-58-38-95
FAX : +32-2-452-76-00


