
กล้อ้ง Lumens® VC-A71P 4K Ultra HD PTZ ใช้เ้ซนเซอร์โ์ปร์เกร์สซฟีสแกน CMOS ร์ะดัับมือือาช้พีขนาดั  
1/1.8 น้�ว ที่ี�มืคีวามืล้ะเอยีดัเอาต์พ์ุต์ 8 ล้า้นพก้เซล้ ที่ี�ให้ภ้าพที่ี�คมืช้ดััสดุัยอดั แล้ะสดัใสเห้มือืนจร์ง้ เล้นส ์
ออปต์ค้ัล้ซมูื 30x ที่ี�เห้นือกวา่, ไวที่บ์าล้านซท์ี่ี�ยอดัเยี�ยมื แล้ะโห้มืดัการ์รั์บแสงที่ี�ให้ภ้าพที่ี�ช้ดััเจนแมืใ้น
สภาวะแสงนอ้ย ห้ร์อืความืสวา่งแล้ะความืมืดืัที่ี�มืคีอนที่ร์าสต์ส์ดุัขั �วในห้อ้งปร์ะช้มุื กล้อ้งคร์อบคล้มุืมืมุืการ์ถ่า่ย 
ที่ี�กวา้ง แล้ะมืกีาร์ที่ำางาน PTZ ที่ี�ไห้ล้ล้ื�น ความืเร็์วสงู เงยีบ แล้ะกำาห้นดัต์ำาแห้น่งไดัอ้ยา่งแมืน่ยำา
กล้อ้ง VC-A71P UHD PTZ มืเีอาต์พ์ุต์อเีธอร์เ์น็ต์, USB 3.0, 12G-SDI กล้อ้งสนับสนุนการ์ถ่า่ยที่อดัสดัดัว้ย
ฟอร์แ์มืต์ H.264 / HEVC(H.265) 
VC-A71P เป็นโซล้ชู้ั�นที่ี�สามืาร์ถ่ใช้ไ้ดัส้ำาห้รั์บการ์บันที่กึการ์สอน การ์ปร์ะช้มุืที่างวด้ัโีอ แล้ะการ์ถ่า่ยที่อดัสดั

ใช้เ้ซนเซอร์ภ์าพร์ะดับัมือือาช้พีที่ี�มืี
ความืล้ะเอยีดัเอาต์พ์ตุ์ 4K UHD 
60 fps แล้ะฟลุ้ HD 1080p 60fps 
ให้ก้าร์สร์า้งสทีี่ี�สงู ร์ะดับั 
ไฮเดัฟฟ้นช้้ั�น แล้ะภาพที่ี�คมืช้ดัั 
กล้อ้ง VC-A71P มืเีล้นส ์
ออปต์ค้ลั้ซมูื 30x ร์ะดับัมือือาช้พี 
ที่ี�ให้ภ้าพที่ี�เกบ็ร์ายล้ะเอยีดัอยา่ง 
คร์บถ่ว้น โดัยไมืม่ืกีาร์บด้ัเบี�ยว

คุณุภาพของภาพ

อลั้กอร์ธ้มึื AF/AE/AWB 
ขั �นสงูแล้ะการ์ออกแบบวงจร์ 
ช้ว่ยให้ม้ืั�นใจวา่จะไดัภ้าพที่ี� 
สวยงามืร์ะห้วา่งฟังกช์้ั�นแพน 
เอยีง ซมูื แล้ะถ่า่ยภาพ

การประมวลผลภาพ 
ข ้�นสูงู

การจ่า่ยไฟฟ้าผา่นอเีธอรเ์น็
ต

การจ่า่ยไฟฟ้าผา่นอเีธอรเ์น็
ต

ใช้พ้ล้งังานผ่า่น PoE++ 
(การ์จา่ยไฟผ่า่นอเีธอร์เ์น็ต์) ช้ว่ย 
ให้ส้ามืาร์ถ่ต์ด้ัต์ั �งไดัง้า่ยแล้ะคุม้ืคา่

การตดิต ้�งที่ี�งา่ย

คุณุสูมบัต้หิลก้

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ

• ร์ปูแบบเอาต์พ์ุต์สญัญาณวด้ัโีอ 4K UHD 60fps แล้ะ 1080p 60fps
• ออปต์ค้ัล้ซมูื 30x, องศามืมุืมืองแนวนอน 63°  
• ที่ร์ป้เป้ล้สต์ร์มีืวด้ัโีอ, สนับสนุนร์ปูแบบ HEVC(H.265) / H.264
• เอาต์พ์ุต์ภาพ HDMI, อเีธอร์เ์น็ต์, USB 3.0 
• สนับสนุนโปร์โต์คอล้การ์สต์ร์มีื RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / 

SRT
• โห้มืดัพร์เีซ็ต์ที่ี�กำาห้นดัโดัยผู่ใ้ช้ส้งูถ่งึ 256 โห้มืดั เพื�อให้ใ้ช้ง้านงา่ยใน 

ที่กุสภาพแวดัล้อ้มื
• ความืเร็์วการ์ห้มืนุแนวนอน/แนวต์ั �งสงูสดุั: 300° /วน้าที่ี
• กล้ไกการ์แพนมืมุืกวา้ง/เอยีง/ซมูื:
  มืมุืการ์รั์บช้มืแนวนอน: -170° ถ่งึ +170°
  มืมุืการ์เอยีงขึ�นสงูสดุั 90° แล้ะล้งสงูสดุั -30°
• สนับสนุนการ์จา่ยไฟผ่า่นอเีธอร์เ์น็ต์ (PoE++)

IP PTZ CameraVC-A71P กลอ้ง IP PTZ 4K

VC-A71Pสนับสนุนร์ปูแบบการ์บี
บขนาดัวด้ัโีอ H.264, 
HEVC(H.265)ซึ�ง  
สามืาร์ถ่ล้ดัแบนดัว์ด้ัธล์้งสำาห้รั์บ 
การ์สง่สญัญาณวด้ัโีอ 
เที่คโนโล้ยนีี�สามืาร์ถ่ล้ดัพื�นที่ี�ใน
ฮาร์ด์ัดัส้กล์้งในขณะที่ี�บนัที่กึ

อนิเที่อรเ์ฟซอเีธอรเ์น็ต

HDMI

RJ45



ขอ้มลูจ่ำาเพาะผลติภณ้ฑ์์
เซนเซอร์ 1/1.8" 9.17MP CMOS

รปูแบับัวดิโีอ
2160p:  59.94 / 50 / 29.97 / 25 
1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 
1080i: 59.94 / 50
720p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25

อนิเที่อรเ์ฟซเอาตพ์ตุ
วดิโีอ (HD) 12G-SDI / HDMI 2.0 / อเีธอร์เ์น็ต์ / USB 3.0

ออปตคิุล้ซูม 30x
ดจิ่ติอลซูม 12x
มมุมองภาพแนวนอน 63° (ไวดั์�) to 3.7° (เที่เล้)
มมุมองภาพแนวต ้�ง 35.4° (ไวดั์�)to 2.1° (เที่เล้)
มมุมองภาพรวม 72.3°  (ไวดั์�) to 4.2° (เที่เล้)
มมุการแพน +170° ~ -170° 
คุวามเร็วการแพน 300°/วน้าที่ี
มมุการเอยีง +90° ~ -30° 
คุวามเร็วการเอยีง 300°/วน้าที่ี
รรูบ้ัแสูง F1.6 ~ F4.8
คุวามยาวโฟกสู้ 6.5 มืมื. ~ 202 มืมื.
คุวามเร็วชัต้เตอร์ 1/1 ~ 1/10,000 วน้าที่ี
ระยะที่างวต้ถุตุำ�าที่ี�สูดุ 1.5 มื. (ไวดั/์เที่เล้)
อต้ราสูว่น S/N ของวดิโีอ > 50dB

คุวามสูวา่งตำ�าที่ี�สูดุ 0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)

ระบับัโฟกสู้ อตั์โนมืตั์ ้/ แมืนนวล้
การคุวบัคุมุเกน อตั์โนมืตั์ ้/ แมืนนวล้
ไวที่บ์ัาลานซ์ อตั์โนมืตั์ ้/ แมืนนวล้

การคุวบัคุมุการรบ้ัแสูง อตั์โนมืตั์ ้/ แมืนนวล้

WDR มืี

3D NR มืี

การพลกิภาพ มืี

ตำาแหนง่พรเีซ็ต 256

วดิโีอสูตรมีหลายชัอ่งที่าง
HEVC 4Kp 59.94
H.264 1080p 59.94
H.264 640x360p 29.97

รปูแบับัการบับีัขนาดเสูยีง G.711 / AAC

อนิเที่อรเ์ฟซคุวบัคุมุกลอ้ง RS-232 / RS-422 / อเีธอร์เ์น็ต์ / USB 3.0

โปรโตคุอลคุวบัคุมุกลอ้ง VISCA / PELCO D / ONVIF / UVC / FreeD

ไฟแสูดงสูถุานะการ
ที่ำางาน กลอ้ง มืี

PoE PoE++ (IEEE802.3bt)

วดิโีอสูตรมี RTSP / RTMP / RTMPS / 
MPEG-TS / SRT

การบับีัขนาดวดิโีอ HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG

อนิพตุเสูยีง สญัญาณเขา้ / ไมืคเ์ขา้
(แจ็คโฟน 3.5 มืมื. x1)

เอาตพ์ตุเสูยีง อเีธอร์เ์น็ต์ / 12G-SDI / HDMI 2.0 / USB 3.0

IR พาสูที่รู มืี
ตว้รบ้ัสูญ้ญาณ IR มืี
รโีมที่คุอนโที่รล IR มืี
DC เขา้ 12V +/- 20%

การสูิ�นเปลอืงพลง้งาน PoE : 23.5 W
DC เขา้ : 23 W

นำ �าหนก้ 3 กก. (6.6 ปอนดั)์ 

ขนาด 232 x 188 x 189 mm 
(9.2" x 7.4" x 7.4") 

การเชัื�อมตอ่ I/O

VC-A71Pมืมีืมุืการ์รั์บช้มืแนว 
นอนแบบพาโนร์ามืา่ 63° ที่ี� ช้่
วยให้ผู้่ใ้ช้ม้ืพีื�นที่ี�การ์รั์บช้มืที่ี� 
กวา้งขึ�น

มมุการรบ้ัชัมแบับั 
พาโนรามา่

ไฟแสดังสถ่านะการ์ที่ำางานในต์วัของ 
VC-A71P ไฟ LED ต์ด้ัในขณะที่ี� 
กล้อ้งกำาล้งัที่ำางาน นี�เป็นฟังกช์้ั�นที่ี� 
จำาเป็นสำาห้รั์บสต์ดูัโ้อออกอากาศ 
ห้ร์อืการ์ใช้ง้านใดั ๆ ที่ี�มืกีล้อ้ง PTZ 
มืากกวา่สองต์วั

ไฟแสูดงสูถุานะการที่ำางาน
ในตว้
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เล้อืก IR
เอาต์พ์ตุ์ 
12G-SDI

เอาต์พ์ตุ์ 
HDMI 2.0

อเีธอร์เ์น็ต์ สวต้์ช้เ์อาต์พ์ตุ์ RS-422

อน้พตุ์ 
RS-232

อน้พตุ์ DC 
12V

เอาต์พ์ตุ์ 
RS-232

พอร์ต์์ล็้อค 
Kensington

เสยีงเขา้


