
กล้อ้งวิดิีโีอ PTZ Lumens® VC-A52S ใช้เ้ซนเซอร์ภ์าพร์ะดีบัมือือาช้พีขนาดี 1/2.8 นิ�วิที่ี�มืคีวิามืล้ะเอยีดีเอาต์พ์ตุ์ร์ะดีบัฟุลุ้ 
HD 1080p แล้ะคณุภาพของภาพเคล้ื�อนไหวิสูงูที่ี� 60 fps เล้นสูอ์อปต์คิลั้ซมูื 20x ที่ี�เหนอืกวิา่พร์อ้มืเที่คโนโล้ยกีาร์ล้ดี  
นอ้ยสูร์์ะดีบัมือือาช้พีแล้ะช้ว่ิงไดีนามืกิที่ี�กวิา้ง ใหภ้าพที่ี�ช้ดัีเจนแมืใ้นสูภาวิะแสูงนอ้ย การ์ถ่า่ยยอ้นแสูง หร์อืควิามืสูวิา่งแล้ะ
ควิามืมืดืีที่ี�มืคีอนที่ร์าสูต์ส์ูดุีขั �วิในหอ้ง กล้อ้งใช้ต้์วัิควิบคมุืมือเต์อร์ท์ี่ี�มืปีร์ะสูทิี่ธิภิาพสูงู เพื�อใหไ้ดีก้าร์เคล้ื�อนที่ี�ที่ี�มืคีวิามืเร็์วิ
สูงู เงยีบ แล้ะการ์กำาหนดีต์ำาแหน่งที่ี�แมืน่ยำา VC-A52S สูนับสูนุนอนิเที่อร์เ์ฟุซ 3G-SDI, HDMI อนุญาต์ใหสู้ง่สูญัญาณ 
เอาต์พ์ตุ์ภาพสูองแหล้ง่พร์อ้มืกนั โดียมืคีณุภาพของภาพดีทีี่ี�สูดุีเที่า่ที่ี�จะเป็นไปไดี ้แล้ะคอมืแพที่เิบลิ้กบัอปุกร์ณว์ิดิีโีอ 
ที่กุช้นดิี VC-A52S ใช้ไ้ดีสู้ำาหรั์บร์ะบบบนัที่กึการ์สูอน การ์ปร์ะช้มุืที่างวิดิีโีอ แล้ะการ์ถ่า่ยที่อดีสูญัญาณ

กล้อ้ง IP PTZVC-A52S กล้อ้งวิดิีโีอ PTZ

• สูนับสูนุนช้ว่ิงไดีนามืกิที่ี�กวิา้ง (WDR) เพื�อใหภ้าพที่ี�มืสีูสีูดีใสู แมืข้ณะถ่า่ยยอ้นแสูง
• ฟุลุ้ HD 1080p ที่ี� 60 fps
• อตั์ร์าซมูืที่ี�เปล้ี�ยนไดี ้240 เที่า่ (ออปต์คิลั้ซมูื 20x กบัดีจิติ์อล้ซมูื 12x)
• เอาต์พ์ตุ์ภาพซงิโคร์นัสู 3G-SDI, HDMIห
• ควิามืเร็์วิการ์หมืนุแนวินอน/แนวิต์ั �งสูงูสูดุี: 300° / วินิาที่ี

คุณุสมบัตัิหิล้กั



VC-AC06

VC-AC07

เซนเซอร์์ 1/2.8" 2.41MP CMOS

ร์ปูแบับัวิดิีโีอ

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

อนิเทอร์เ์ฟซเอาติพ์ุตุิวิดิีโีอ 
(HD) HDMI / 3G-SDI

ออปติคิุลั้ซูม 20x

ดีจิิติิอล้ซูม 12x

มมุมองภาพุแนวินอน 57°

มมุมองภาพุแนวิติ ั�ง 32.1°

มมุมองภาพุร์วิม 65.4°
มมุการ์แพุน +170° ~ -170° 
คุวิามเร็์วิการ์แพุน 300°/ วินิาที่ี
มมุการ์เอยีง +90° ~ -30° 
คุวิามเร็์วิการ์เอยีง 300°/ วินิาที่ี

ร์รู์บััแสง F1.6 ~ F3.8
คุวิามยาวิโฟกสั 5.33 มืมื. ~ 110 มืมื.
คุวิามเร็์วิชัตัิเติอร์์ 1/1 ~ 1/10,000 วินิาที่ี
ร์ะยะทางวิตัิถุ ุ 
ติำ�าที�สดุี 1.5 มื. (ไวิดี ์/ เที่เล้)

อตัิร์าสว่ิน S/N ของวิดิีโีอ > 50dB

คุวิามสวิา่งติำ�าที�สดุี 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)

ร์ะบับัโฟกสั อตั์โนมืตั์ ิ/ แมืนนวิล้

การ์คุวิบัคุมุเกน อตั์โนมืตั์ ิ/ แมืนนวิล้

ไวิทบ์ัาล้านซ์ อตั์โนมืตั์ ิ/ แมืนนวิล้

การ์คุวิบัคุมุการ์ร์บััแสง อตั์โนมืตั์ ิ/ แมืนนวิล้

WDR มืี

3D NR มืี

การ์พุล้กิภาพุ มืี

ติำาแหนง่พุร์เีซ็ติ 128

อนิเทอร์เ์ฟซคุวิบัคุมุกล้อ้ง RS-232 / RS-422

โปร์โติคุอล้คุวิบัคุมุกล้อ้ง VISCA / PELCO D

IR ผ่า่นติล้อดี มืี

ติวัิร์บััสญัญาณ IR มืี

ร์โีมทคุอนโทร์ล้ IR มืี

การ์สิ�นเปล้อืง พุล้งังาน 13W

นำ �าหนกั 2 กก. (4.4 ปอนดี)์  

ขนาดี 174 x 186 x 187 มืมื.
(6.9" x 7.3" x 7.3")

สูายเคเบลิ้ต์อ่เช้ื�อมื VC-AC06 / AC07 อนุญาต์ใหผูู้้ใ้ช้ ้
เพิ�มืร์ะยะหา่งร์ะหวิา่งคอมืพวิิเต์อร์ ์/ ต์วัิควิบคมุื 
แป้นพมิืพ ์แล้ะกล้อ้งไดีไ้กล้ถ่งึ 300 ฟุตุ์ (100 เมืต์ร์) 
ผู้า่นสูายเคเบลิ้ RJ45 CAT5/6 นอกจากนี� VC-AC07 
ยงัสูนับสูนุนร์ปูแบบเดีซี�-เช้น เพื�อล้งิคก์ล้อ้งไดีม้ืากถ่งึ 
7 ต์วัิดีว้ิย
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การ์เชัื�อมติอ่ I/O อปุกร์ณเ์สร์มิซื�อเพุิ�ม

ขอ้มลู้จิำาเพุาะผ่ล้ติิภณัฑ์์
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