
IP PTZ CameraVC-B30U กล้อ้ง USB PTZ

กล้อ้งแพน/เอยีง/ซูมู (PTZ) Lumens™ VC-B30U HD มอีนิเทอร์เ์ฟซู USB 3.0 แล้ะเอาต์พ์ตุ์วิดิีโีอ HDMI กล้อ้งใช้ ้
เซูนเซูอร์ภ์าพ Sony ขนาดี 1/2.8 นิ�วิที�มคีวิามล้ะเอยีดีเอาต์พ์ตุ์ร์ะดีบัฟลุ้ HD 1080p แล้ะอตั์ร์าเฟร์มภาพเคล้่�อนไหวิสูงูที� 
60 fps เล้นสูอ์อปต์คิลั้ซูมู 12x ที�เหนอ่กวิา่, ไวิทบ์าล้านซูท์ี�ยอดีเยี�ยม แล้ะโหมดีการ์รั์บแสูงที�ใหภ้าพที�ช้ดัีเจนแมใ้น 
สูภาวิะแสูงนอ้ย หร์อ่ควิามสูวิา่งแล้ะควิามมด่ีที�มคีอนทร์าสูต์ส์ูดุีขั �วิในหอ้งปร์ะช้มุ กล้อ้งคร์อบคล้มุมมุการ์ถ่า่ยที�กวิา้งแล้ะมี
การ์ทำางาน PTZ ที�ไหล้ล้่�น ควิามเร็์วิสูงู เงยีบ แล้ะกำาหนดีต์ำาแหน่งไดีอ้ยา่งแมน่ยำา มกีาร์ต์ั �งคา่การ์เคล้่�อนที�พร์เีซูต็์มากถ่งึ 
128 แบบ แล้ะการ์ควิบคมุร์ะยะไกล้ที�เสูถ่ยีร์สูำาหรั์บแสูดีงการ์นำาเสูนออยา่งมปีร์ะสูทิธิภิาพ VC-B30U เหมาะสูำาหรั์บ การ์
ปร์ะช้มุทางวิดิีโีอ ในหอ้งปร์ะช้มุขนาดีเล็้ก หร์อ่หอ้งปร์ะช้มุขนาดีกล้าง

คณุสูมบตั์หิล้กั

• ร์ปูแบบเอาต์พ์ุต์สูญัญาณฟลุ้ HD 1080p ดีว้ิยอัต์ร์าเฟร์มสูงูที�  
60 fps

• ออปต์คิัล้ซูมู 12x ใช้ไ้ดีสู้ำาหรั์บหอ้งปร์ะช้มุขนาดีกล้าง
• ใช้เ้ซูนเซูอร์ภ์าพ Sony 1/2.8 นิ�วิ
• มมุมอง: 72°(H)  80°(D)
• อนิเทอร์เ์ฟซู USB 3.0 แล้ะเอาต์พ์ุต์วิดิีโีอ HDMI
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เซนเซอร์์ 1/2.8" 2.41 MP CMOS

เอาต์พ์ุุต์วิดิีโีอ

HDMI:
1080p 60 / 50 fps
720p 60 / 50 fps
USB:
1080p 30 / 25 fps 
720p 30 / 25 fps

อนิเทอร์เ์ฟซเอาต์พ์ุตุ์
วิดิีโีอ (HD) HDMI / USB 3.0

ออปต์คิัลัซูม 12x

ดีจิิติ์อลซูม 12x (HDMI ออก)

มมุมองภาพุแนวินอน 72°

มมุมองภาพุแนวิต์ ั�ง 43°

มมุมองภาพุร์วิม 80°

มมุการ์แพุน +100° ~ -100°

คัวิามเร็็์วิการ์แพุน 100°/วินิาที

มมุการ์เอยีง +30° ~ -30°

คัวิามเร็็์วิการ์เอียีง 100° / วินิาที

ร์รู์บัแสง F1.6~F2.8

คัวิามยาวิโฟกสั f = 3.92 ~ 47.32 มม.

คัวิามเร็์วิชัตั์เต์อร์์ 1/1 ~ 1/10,000  วินิาที

ร์ะยะทาง 
จิากวิตั์ถุตุ์ำ�าที�สดุี 500mm (ไวิดี)์ ~ 1500mm (เทเล้)

อตั์ร์าสว่ิน S/N ของ
วิดิีโีอ > 50dB

คัวิามสวิา่งต์ำ�าที�สดุี 1.6 lux (F1.8, 50IRE, 60fps)

ร์ะบบโฟกสั อัต์โนมัต์ ิ/ แมนนวิล้

การ์คัวิบคัมุเกน อัต์โนมัต์ ิ/ แมนนวิล้

ไวิทบ์าลานซ์ อัต์โนมัต์ ิ/ กดีครั์ �งเดียีวิ / แมนนวิล้

การ์คัวิบคัมุการ์ร์บัแสง อัต์โนมัต์ ิ/ แมนนวิล้

WDR มีี

3D NR มีี

การ์พุลิกิภาพุ มีี

ต์ำาแหนง่พุร์เีซ็ต์ 128

โปร์โต์คัอล/อนิเท
อร์เ์ฟซคัวิบคัมุกลอ้ง USB, RS-232 เขา้ / ออก

โปร์โต์คัอลคัวิบคัุมุกล้ �
อง VISCA / UVC

วิิดิี ีโีอสต์ร์ีมี YUV422 / MJPEG

IR พุาสทร์ูู มี

ต์ ัวัิร์ ับัส ัญัญาณ IR มี

ร์ีโีมทคัอนโทร์ล IR มี

การ์สิ�นเปลอืงพุลงังาน < 13W

นำ �าหนกั 1.3 กก (2.9 ปอนดี.์)

ขนาดี (ก x ล x ส) 267.8 x 123 x 156.1 มม.
(10.6" x 4.8" x 6.2" .) 
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การ์เช้่�อมต์อ่ I/O อปุกร์ณเ์สูร์มิซู่�อเพิ�ม

VC-AC03 ยดึีผนัง
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