
Lumens® VC-B11U ให้ว้ิดิีโีอที่ี�ชัดัีสุดุียอดี และคุณุภาพยอดีเยี�ยมดีว้ิยภาพระดีบั 4K อลัตรา HD ฟัังก์ช์ันัก์ารจััดีก์รอบ 
อตัโนมตัอิจััฉรยิะของ VC-B11U สุามารถจััดีก์รอบผู้้เ้ขา้รว่ิมที่ั �งห้มดีเป็็นมมุมองที่ี�สุมบร้ณโ์ดียอตัโนมตั ิดีว้ิยมมุมองที่ี�
ก์วิา้ง 120° ให้ป้็ระสุบก์ารณก์์ารที่ำางานรว่ิมก์นัแบบเห็้นห้นา้ที่ี�สุดุียอดี ไมโคุรโฟันรอบที่ศิที่างในตวัิ 2 ตวัิ ที่ำาให้สุ้ามารถ 
จัับเสุยีงที่ี�ชัดัีใสุ ก์ลอ้งใชัไ้ดีสุ้ำาห้รับก์ารป็ระชัมุที่างวิดิีโีอที่ี�มผีู้้เ้ขา้รว่ิม 3-10 คุนในห้อ้งขนาดีเล็ก์ถงึขนาดีก์ลาง 

• ภาพที่ี�คุมชัดัีดีว้ิยเซนเซอร ์4K, เลนสุฟิ์ัก์ซ ์และ WDR
• จัับเสุยีงมนุษยอ์ยา่งมปี็ระสุทิี่ธิภิาพไดีไ้ก์ลถงึ 5 เมตร
• ก์ารจััดีก์รอบอตัโนมตัแิฮนดีฟ์ัร ีโดียรวิมผู้้เ้ขา้ป็ระชัมุที่ั �งห้มดีเป็็นมมุมองที่ี�สุมบร้ณ์
• คุวิบคุมุก์ลอ้งไดีง้า่ยดีว้ิยมนิริโีมที่คุอนโที่รลห้รอืซอฟัตแ์วิร์

คุณุสมบัตัิหิลักั

รายลัะเอียีดคุณุสมบัตัิหิลักั

VC-B11U
เว็ิบแคุม

120°

VC-B11U ให้ว้ิดิีโีอที่ี�คุมชัดัี ดีว้ิย 
เซนเซอร ์4K ระดีบัมอือาชัพี และ
เที่คุโนโลย ีWDR ขั �นสุง้ ที่ำาให้ ้
มั�นใจัวิา่จัะมองเห็้นที่กุ์คุน ไดีอ้ยา่ง
ชัดัีเจันและสุมบร้ณ์

วิดิโีอีที่ี�คุมชัดั 

ก์ารจััดีก์รอบอตัโนมตัทิี่ี�ฉลาดีและ 
แมน่ยำา สุามารถตรวิจัพบที่กุ์คุน
ดีว้ิยมมุก์ารรับภาพที่ี�ก์วิา้ง ชัว่ิยให้ ้
มั�นใจัวิา่ผู้้เ้ขา้ป็ระชัมุที่กุ์คุนจัะไดีรั้บ
ก์ารจััดีก์รอบอยา่งสุมบร้ณแ์บบบน 
ห้นา้จัอ

การจัดักรอีบั 
อีตัิโนมตัิอิีจััฉรยิะ

การคุวิบัคุมุกลัอ้ีงที่ี�งา่ย
ก์ารคุวิบคุมุที่ี�งา่ย เชัน่ฟัังก์ช์ัั�นก์ารจััดี 
ก์รอบอตัโนมตั ิพรเีซต็ และ ePTZ และ
รโีมที่คุอนโที่รลขนาดีเล็ก์ก์ะที่ดัีรัดี 
ป็รับแตง่คุณุภาพของภาพดีว้ิย 
ซอฟัตแ์วิรเ์ฉพาะของ Lumens

VC-B11U ที่ี�มไีมโคุรโฟันคุ้ท่ี่ี�มี
คุวิามไวิสุง้  สุามารถจัับเสุยีง
มนุษยอ์ยา่งม ีป็ระสุทิี่ธิภิาพไดี ้
ไก์ลถงึ 5 เมตร ที่ำาให้ท้ี่กุ์คุนไดีย้นิ
อยา่งชัดัีเจัน

ไมโคุรโฟนในติวัิ
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ซอีฟติแ์วิรท์ี่ ี�ใชัด้ว้ิยกนัได้

ข้อ้ีมลูัจัำาเพาะผลัติิภัณัฑ์์

การเชั่�อีมติอ่ี I/O

การใชัง้าน

ก์ารเรยีนที่างไก์ล ก์ารที่ำางานจัาก์ที่ี�บา้น ก์ารป็ระชัมุที่างวิดิีโีอ

USB3.0 
Type C

เซนเซอีร์ 1/2.8" 8.57MP CMOS

รปูแบับัวิดิโีอี
3840 x 2160 30 / 25 fps
1920 x 1080 30 / 25 fps
1280 x 720 30 / 25 fps 
640 x 360 30 / 25 fps

อีนิเที่อีรเ์ฟซเอีาติพ์ตุิวิดิโีอี USB 3.0 Type C  
(คุอมแพที่เิบลิก์บั USB 2.0)

พกิเซลัซูม 1080p: 2x / 720p: 3x

ดจิัติิอีลัซูม 4x (MAX.)
มมุมอีงภัาพแนวินอีน 110˚
มมุมอีงภัาพแนวิติ ั�ง 74˚
มมุมอีงภัาพรวิม 120˚
PTZ ePTZ
การจัดักรอีบัอีตัิโนมตัิ ิ ไดี ้(ไมเ่ก์นิ 1080)
ระยะสงูสดุที่ี�สามารถจัดักรอีบั
อีตัิโนมตัิไิด้ 5 เมตร

รรูบััแสง F 2.2
คุวิามยาวิโฟกสั f=2.1มม.
คุวิามเร็วิชัตัิเติอีร์ 1/30 ~ 1/10,000 วิินิาที่ีี

ระยะที่างวิตัิถตุิำ�าที่ี�สดุ 500 มม.
อีตัิราสว่ิน S/N ข้อีงวิดิโีอี > 50dB
คุวิามสวิา่งติำ�าที่ี�สดุ 10 lux

การคุวิบัคุมุเกน อตัโนมตั ิ/ แมนนวิล

ไวิที่บ์ัาลัานซ์ อตัโนมตั ิ/ แมนนวิล / ก์ดีป็ุ่ มเดียีวิ
การคุวิบัคุมุคุวิามสวิา่ง มี

การคุวิบัคุมุการรบััแสง อตัโนมตั ิ/ แมนนวิล / ตามคุวิามไวิ
ชัตัเตอร์

WDR มี
2D NR มี
3D NR มี
การพลักิภัาพ ก์ระจัก์เงา / พลกิ์ภาพ
ติำาแหนง่พรเีซ็ติ 64
อีนิเที่อีรเ์ฟซคุวิบัคุมุ USB
โปรโติคุอีลัคุวิบัคุมุ UVC / UAC
การบับีัข้นาดวิดิโีอี YUY2 / MJPEG / NV12
ไมโคุรโฟนในติวัิ ไมคุแ์บบที่กุ์ที่ศิที่าง 2 ตวัิ

ระยะการที่ำางานอียา่งมปีระสทิี่ธิิ
ภัาพข้อีงไมคุ์ 5 เมตร

ติวัิรบััสญัญาณ IR มี
รโีมที่คุอีนโที่รลั IR มี
การสิ�นเปลัอ่ีงพลังังาน < 4.5W (5V @0.9A)

การยดึ ที่ี�ห้นบีอเนก์ป็ระสุงคุพ์รอ้มใชัก้์บัขาตั �งแบบ
สุามขา

นำ �าหนกั 0.5 ก์ก์ (1.1 ป็อนดี.์)

ข้นาด
ไมร่วิมที่ี�ห้นบี: 30 x 210 x 35 มม
(1.2" x 8.3" x 1.4".)
รวิมที่ี�ห้นบี: 47.4 x 210 x 73.6 มม
(1.9" x 8.3" x 2.9". )


