PTZ-camera met
bedieningshulp
AW-HEA10 PTZ-camera met bedieningshulp
PTZ-camera met bedieningshulp - zwart model

KEY FEATURES
• Eenvoudige bediening met de gratis "PTZ Cntrl"-app voor iPad

• Zeer brede groothoek (95° horizontale hoek) om alles te overzien

• Gebruikersvriendelijke controle over de camera via een

• PoE-ondersteuning (Power over Ethernet) voor eenvoudigere

touchscreen, inclusief scherpstellen, irisdiafragma, gain

installatie)

• HDMI-uitgangssignalen om de HEA10 te gebruiken als een tweede
reguliere camera

Eenvoudige, gebruiksvriendelijke camerabediening via aanraakscherm
Volledige controle over de PTZ, inclusief scherpstellen, irisdiafragme, gain…
Ideaal voor "niet-professionele" videogebruikers (bedrijven, onderwijs…)
HDMI-uitgangsignalen om de HEA10 te gebruiken als een tweede reguliere camera
Zeer brede groothoek (95° horizontale hoek) om alles te overzien
PoE-ondersteuning (Power over Ethernet) voor eenvoudigere installatie
Ontwerp en kleur passen bij de camera die erop is geïnstalleerd
Er kunnen maximaal 9 voorinstellingen per camera worden opgeslagen en weer opgeroepen vanaf de iPad
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Panasonic presenteert de AW-HEA10 PTZ-camera met bedieningshulp
De nieuwe camera van Panasonic met bedieningshulp biedt een panoramisch overzicht van de hele omgeving dankzij de supergroothoeklens. De HDMIuitgangssignalen van de camera kunnen dienen als beeldanalysehulpmiddel waarmee de hoofdcamera die erop is gemonteerd kan worden bediend. Met de
AW-HEA10 kunnen eenvoudig via een iPad-app modellen als de AW-UE70, AW-HE40, AW-HE60 en AW-HE130 worden bediend.
De iPad-app "PTZ CNTRL" is gratis en kan worden gedownload uit de App Store. Deze app biedt volledig draadloze bediening van de camera via een
gebruiksvriendelijke interface, waardoor het product een perfect hulpmiddel is voor niet-professionele cameratoepassingen. Bijvoorbeeld in het onderwijs,
bedrijfsleven en bij de overheid.

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.nl/professional-camera/externe-camerasystemen/geintegreerde-ptz-camera/aw-hea10

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

