
กล้อ้ง IP Lumens® VC-A50P HD แพน/เอยีง/ซูมู (PTZ) ใช้เ้ซูนเซูอร์ภ์าพร์ะดับัมอือาช้พีขนาดั 1/2.8 น้�ว โดัยให้ ้
เอาต์พ์ตุ์ความล้ะเอยีดัฟุลุ้ HD 1080p ที่ี� 60 fps กล้อ้งใช้พ้ล้งังานผ่า่นการ์จ่า่ยกร์ะแสไฟุฟุ้าผ่า่นอเีธอร์เ์น็ต์ (PoE+) ซู่�ง
เป็็นโซูล้ชู้ั�นที่ี�ป็ร์ะห้ยดััแล้ะงา่ย เล้นสอ์อป็ต์ค้ลั้ซูมู 20x ที่ี�เห้นอืกวา่, ไวที่บ์าล้านซูท์ี่ี�ยอดัเยี�ยม แล้ะโห้มดัการ์รั์บแสงที่ี�ให้ ้
ภาพที่ี�คมช้ดััแมใ้นสภาวะแสงนอ้ย ห้ร์อืความสวา่งแล้ะความมดืัที่ี�มคีอนที่ร์าสต์ส์ดุัขั �วในห้อ้งบร์ร์ยาย

VC-A50P มอีน้เที่อร์เ์ฟุซูที่ี�แต์กต์า่งกนัห้ล้ายอยา่ง เช้น่ อเีธอร์เ์น็ต์, HDMI แล้ะ 3G-SDI กล้อ้งสนับสนุนการ์ถ่า่ยที่อดัสดั 
ดัว้ยร์ปู็แบบ MJPEG, H.264 สนัับสนุุน SVC แล้ะย้�งกวา่นั�น มลี้าเที่นซูตี์ำ�าที่ี�นอ้ยกวา่ 120ms คณุสมบตั์เ้ห้ล้า่นี�ไมเ่พยีงให้ ้
เอาต์พ์ตุ์ภาพในเวล้าเดัยีวกนั แต์ย่งัให้ค้ณุภาพของภาพดัทีี่ี�สดุั แล้ะใช้ง้านไดัก้บัอปุ็กร์ณว์ด้ัโีอที่ั �งห้มดั กล้อ้งคร์อบคล้มุ
มมุการ์ถ่า่ย ที่ี�กวา้ง แล้ะมกีาร์ที่ำางาน PTZ ที่ี�ไห้ล้ล้ื�น ความเร็์วสงู เงยีบ แล้ะกำาห้นดัต์ำาแห้น่งไดัอ้ยา่งแมน่ยำา

VC-A50P ใช้ไ้ดัส้ำาห้รั์บการ์บนัที่ก่การ์สอน การ์ป็ร์ะช้มุที่างวด้ัโีอ แล้ะการ์ถ่า่ยที่อดัสดั

คณุสมบตั์ห้้ล้กั

ร์ายล้ะเอยีดัเพ้�มเต์ม้

VC-A50P มเีซูนเซูอร์ภ์าพร์ะดับั 
มอือาช้พีขนาดั 1/2.8 น้�ว พร์อ้ม 
ความล้ะเอยีดัเอาต์พ์ตุ์ร์ะดับัฟุลุ้ HD 
1080p เซูนเซูอร์ใ์ห้ก้าร์สร์า้งสรี์ะดับั 
สงู, สญัญาณความล้ะเอยีดัสงูแล้ะ 
คณุภาพของภาพที่ี�คมช้ดัั

คุณุภาพของภาพ

การแพน/เอยีง/
ซููมช่ว่งกวา้ง
VC-A50P มพีื�นที่ี�การ์ถ่า่ยที่ี�กวา้ง 
(มมุการ์แพนจ่าก -170° ถ่ง่ 
+170° ; มมุการ์เอยีงจ่าก -30° 
ถ่ง่ +90°) ร์วมที่ั �งการ์เคล้ื�อนไห้ว 
ในการ์กำาห้นดัต์ำาแห้น่งที่ี�เงยีบ 
ร์วดัเร็์ว แล้ะแมน่ยำา

VC-A50P สนับสนุนร์ปู็แบบการ์
บบี ขนาดัวด้ัโีอ MJPEG แล้ะ 
H.264 สนัับสนุุน SVC ซู่�ง
สามาร์ถ่ล้ดัแบนดัว์ด้ัธล์้ง สำาห้รั์บ
การ์สง่สญัญาณวด้ัโีอเที่คโนโล้ยี
นี�สามาร์ถ่ล้ดัพื�นที่ี�ในฮาร์ด์ัดัส้กล์้ง
ในขณะที่ี�บนัที่ก่

อนิเทอรเ์ฟซูอเีธอรเ์น็ต

การตดิต ้�งที�งา่ย
ใช้พ้ล้งังานผ่า่น PoE+ (การ์จ่า่ย 
ไฟุฟุ้าผ่า่นอเีธอร์เ์น็ต์) โดัยไมต่์อ้ง
มแีห้ล้ง่จ่า่ยไฟุแล้ะสายเคเบล้้ 
เพ้�มเต์ม้ ซู่�งที่ำาให้ก้าร์ต์ด้ัต์ั �ง 
ป็ร์ะห้ยดัั แล้ะงา่ย

• ร์ปู็แบบเอาต์พ์ตุ์สญัญาณฟุลุ้ HD 1080p ดัว้ยอตั์ร์าเฟุร์มสงูที่ี� 60 fps
• สนับสนุนการ์ถ่า่ยที่อดัสดั (MJPEG, H.264 สนับสนุน SVC) 
• สนับสนุน PoE+ (การ์จ่า่ยกร์ะแสไฟุฟุ้าผ่า่นอเีธอร์เ์น็ต์) โดัยใช้ส้ายแล้นจ่า่ยไฟุ
• สนับสนุนโป็ร์โต์คอล้ ONVIF
• สนับสนุนโป็ร์โต์คอล้ SRT (Secure Reliable Transport) ที่ี�เพ้�มป็ร์ะสท้ี่ธภ้าพ 

การ์สต์ร์มีให้เ้ห้มาะสมที่ี�สดุั
• อเีธอร์เ์น็ต์ล้าเที่นซูตี์ำ�า ( < 120 ms)
• เอาต์พ์ตุ์ภาพซูง้โคร์นัส อเีธอร์เ์น็ต์, HDMI แล้ะ 3G-SDI
• อน้พตุ์เสยีง สนับสนุนการ์เขา้ร์ห้สั AAC ดัว้ยความถ่ี�การ์แซูมป็ล้ง้ 44.1/48 K
• ซูอฟุต์แ์วร์ ์Lumens VMS ฟุร์ ีสำาห้รั์บการ์ควบคมุกล้อ้งจ่ากร์ะยะไกล้

VC-A50P กล้อ้ง IP PTZ
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Lumens เป็็นเคร์ื�องห้มายการ์คา้จ่ดัที่ะเบยีนของ Lumens Digital Optics Inc. อาจ่มกีาร์เป็ล้ี�ยนแป็ล้งขอ้มลู้จ่ำาเพาะห้ร์อืร์ปู็แบบไดัโ้ดัยไมต่์อ้งแจ่ง้ให้ท้ี่ร์าบ

ขอ้มลู้จ่ำาเพาะผ่ล้ต้์ภณัฑ์์

การ์เช้ื�อมต์อ่ I/O

การ์ต์ั �งคา่ของกล้อ้ง แล้ะฟัุงกช์้ั�นการ์ควบคมุ 
PTZ สามาร์ถ่ดัำาเนน้การ์จ่ากร์ะยะไกล้ไดัท้ี่กุ
แห้ง่ ดัว้ยความเร็์วการ์สื�อสาร์ที่ี�สงูผ่า่น 
อน้เที่อร์เ์ฟุซู RS-232 / RS-422

RS-232 / RS-422 
รโีมทคุอนโทรล้

VC-A50P สนับสนุนอน้พตุ์เสยีงสเต์อร์โ้อ 
แล้ะการ์สง่สญัญาณเขา้ร์ห้สั AAC ผ่า่น 
อน้เที่อร์เ์น็ต์, SDI แล้ะ HDMI เพื�อขยาย 
ร์ะยะห้า่งของอปุ็กร์ณเ์สยีง คณุภาพเสยีง 
จ่ะเพ้�มข่�นแล้ะต์น้ที่นุการ์ต์ด้ัต์ั �งจ่ะล้ดัล้ง 
ผ่า่นการ์สง่สญัญาณนี�

สนบ้สนนุอนิพตุเสยีง

VC-A50P มลี้าเที่นซูตี์ำ�า แล้ะเวล้า 
ต์อบสนองที่ี�ร์วดัเร็์วที่ี�นอ้ยกวา่ 120 ms  
ซู่�งเป็็นการ์ห้น่วงที่ี�มนุษยม์องไมอ่อก 
ร์ะห้วา่งภาพสดั กบัเอาต์พ์ตุ์บนห้นา้จ่อ 

อเีธอรเ์น็ตล้าเทนซูตีำ�า

รปูแบบอนิเทอรเ์ฟซู 
หล้ายสญ้ญาณ
VC-A50P สามาร์ถ่สล้บัร์ปู็แบบเอาต์พ์ตุ์ 
วด้ัโีอไป็เป็็นฟุลุ้ HD เพื�อความเขา้กนัไดั ้
กบัอปุ็กร์ณแ์สดังผ่ล้ต์า่ง ๆ
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เซูนเซูอร์ 1/2.8" 2.41MP CMOS

รปูแบบวดิโีอ

1080p : 60 / 59.94 / 50 / 
            30 / 29.97 / 25
1080i  : 60 / 59.94 / 50 
720p   : 60 / 59.94 / 50

อนิเทอรเ์ฟซูเอาตพ์ตุวดิโีอ (HD) 3G-SDI / HDMI / อเีธอร์เ์น็ต์

ออปตคิุล้้ซููม 20x
มมุการรบ้ช่มแนวนอน 57°
มมุการแพน +170° ~ -170° 
คุวามเร็วการแพน 120°/วน้าที่ี
มมุการเอยีง +90° ~ -30° 
คุวามเร็วการเอยีง 120°/วน้าที่ี
รรูบ้แสง F1.6 ~ F3.8
คุวามยาวโฟกส้ 5.33 มม.~110 มม.
คุวามเร็วช่ต้เตอร์ 1/1 ~ 1/10,000 วน้าที่ี
ระยะทางวต้ถุตุำ�าที�สดุ 1.5 ม. (ไวดั ์/ เที่เล้)
อต้ราสว่น S/N ของวดิโีอ > 50dB
คุวามสวา่งตำ�าที�สดุ 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
ระบบโฟกส้ อตั์โนมตั์ ้/ แมนนวล้
การคุวบคุมุเกน อตั์โนมตั์ ้/ แมนนวล้

ไวทบ์าล้านซู์ อตั์โนมตั์ ้/ แมนนวล้

การคุวบคุมุการรบ้แสง อตั์โนมตั์ ้/ แมนนวล้
WDR มี
3D NR มี
การพล้กิภาพ มี
ตำาแหนง่พรเีซ็ูต 128
อนิเทอรเ์ฟซูคุวบคุมุกล้อ้ง RS-232 / RS-422 / อเีธอร์เ์น็ต์
โปรโตคุอล้คุวบคุมุกล้อ้ง VISCA  / PELCO D / ONVIF

ไฟแสดงสถุานะการทำางานกล้อ้ง มี

PoE PoE+ (IEEE802.3at)
วดิโีอสตรมี RTSP / RTMP / MPEG-TS / SRT
การบบีขนาดวดิโีอ MJPEG / H.264 SVC
อนิพตุเสยีง สญัญาณเขา้ / MIC เขา้
เอาตพ์ตุเสยีง อเีธอร์เ์น็ต์ / SDI / HDMI
IR พาสทรู มี
ตว้รบ้สญ้ญาณ IR มี
รโีมทคุอนโทรล้ IR มี

การสิ�นเปล้อืงพล้ง้งาน PoE : 17.5W
DC In : 16W

นำ �าหนก้ 2 กก. (4.4 ป็อนดั)์

ขนาด 174 x 186 x 187 มม.
(6.9" x 7.3" x 7.3" )
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