PTZ Kontrol Destekli Kamera
AW-HEA10 PTZ Kontrol Destekli Fotoğraf Makinesi
PTZ Kontrol Destekli Kamera - Siyah model

KEY FEATURES
• iPad için ücretsiz "PTZ Cntrl" uygulaması ile kolay çalıştırma

• Tüm sahneyi görmeyi sağlayan çok geniş görüş açısı (95° yatay
açı)

• Fotoğraf makinesinin dokunmatik ekranıyla odak, iris ve kazanç
dahil olmak üzere kullanıcı dostu kullanımı

• Daha kolay kurulum için POE (Ethernet üzerinden Güç) desteği

• İlave normal fotoğraf makinesi olarak HEA10’u kullanmak için
HDMI çıkışı

Dokunmatik ekran ile fotoğraf makinesinin kolayca, kullanıcıyı rahatlatarak kontrol edilmesi
Odak, iris, kazanç dahil tam PTZ kontrolü
"Mesleki amaçlar dışındaki video" kullanıcıları (kurumsal, eğitim...) için ideal
İlave normal fotoğraf makinesi olarak HEA10'u kullanmak için HDMI çıkışı
Tüm sahneyi görmeyi sağlayan çok geniş görüş açısı (95° yatay açı)
Daha kolay kurulum için POE (Ethernet üzerinden Güç) desteği
Üste takılan fotoğraf makinesinin tasarım ve renk eşleşmesi
Her fotoğraf makinesinde 9'a kadar ön ayar saklanabilir ve iPad'den çağrılabilir
Güncellenmiş ücretsiz versiyonuyla “PTZ CNTRL” uygulaması sizlerle. AW-HEA10 geniş açılı eklenti kamera ile birleştirildiğinde, AW-UE70 ve
AW-HE40 kameralar için bir düğmeye basarak microSD kartlara uzaktan başlatma ve durdurma kaydı eklenmiştir. (Haziran 2017)
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AW-HEA10 PTZ kontrol destekli fotoğraf makinesi
Panasonic'in yeni kontrol destekli fotoğraf makinesi, süper geniş açısı sayesinde her sahnenin panoramik bir görünümünü sağlar ve üstüne takılan ana
fotoğraf makinesini kontrol etmeyi sağlayan bir görüntü analiz cihazı olarak HDMI çıkışı ile aynı zamanda kamera olarak kullanılabilir. AW-HEA10, sırf iPad
uygulaması ile AW-UE70, AW-HE40, AW-HE60 ve AW-HE130 gibi modelleri kontrol edebilmektedir.
iPad uygulaması "PTZ CNTRL" ücretsiz olarak yüklenir ve uygulama mağazasında bulunabilir. Bu uygulama sayesinde kullanımı kolay arayüz ile fotoğraf
makinesi tamamen kablosuz olarak kontrol edilebilir ve ürün profesyonel olmayan fotoğraf makinesi uygulamaları için ideal bir araç olur. Sözgelimi, eğitim,
kurum ve devlet ortamlarında.

SPECIFICATIONS
Power Requirements

5.0 V DC (when using AC adaptor) 44 - 57 V DC (PoE power supply)
0.86 A (when using AC adaptor)
0.14 A (PoE power supply)

Allowable Operating Temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Allowable Relative Humidity

10% to 80% (no condensation)

Unit Weight

Approx. 0.9 kg (1.98 lb) (excluding mounting brackets)

Dimensions (W x H x D)

183 mm x 65 mm x 225 mm (7-3/16 inches x 2-9/16 inches x 8-7/8 inches)

Image Sensor

1/2.33 type MOS solid-state image sensor (Effective size of image sensor: 1/4.37
type) Total pixels: Approx. 15.3 million Effective pixelsVideo: Approx. 3.91 million
(16:9)

Lens

F2.0 (f = 2.15 mm) 35 mm equivalent; Approx. 18.0 mm (16:9) Field of view: 95

Shutter Speed

1/60 to 1/12000

White Balance

ATW, Sunny, Cloudy, Indoor1, Indoor2, AWB A, AWB B

Standard Illumination

1,400 lx

Minimum Illumination

Approx. 20 lx (1/60 in auto mode)

HDMI

HDMI connector
• HDCP is not supported. • Viera Link is not supported.

Network

10BASE-T/100BASE-TX,
RJ-45 connector, Automatic recognition of straight/crossover cable

USB

Mini-B (for maintenance)

SD Memory Card

microSD card slot (for maintenance)

PTZ Cntrl Compatible Devices and Operating Systems

Supported devices: iPad
Supported operating systems: iOS 8.1

Standard Accessories

Mounting bracket A (for mounting this unit): 1,Mounting bracket B (for securing this
unit, for AW-HE130): 2, Mounting bracket C (for AW-HE40): 1, Drop-prevention wire:
1, Drop-prevention wire mounting screw M4 x 8 mm: 1, Bracket mounting screws A
M4 x 10 mm: 8, Bracket mounting screws B M3 x 6 mm: 4, AC adaptor: 1, Power
cable: 1

URL: https://business.panasonic.com.tr/professional-camera/robot-kamera-sistemleri/entegre-pt-kameralar/AW-HEA10

CONTACT
Web: https://business.panasonic.com.tr/professional-camera/contact-us

