Hefeenheid voor PTZcamera's
Panapod
van Polecam

KEY FEATURES
• Alles wat een cameraman nodig heeft om klaar te zijn voor een
show, ingepakt in één enkele mobiele flightcase
• Bediening vanaf externe panelen van Panasonic RP via IP of
seriële interface

• Hoogtewaarde kan worden opgeslagen en geactiveerd als een
preset
• Bij het activeren van een preset kan de snelheid worden
aangepast met behulp van de IRIS-knop

• Panapod is zichtbaar in Easy IP-installatiesoftware van Panasonic

Belangrijkste kenmerken:
Alles wat een cameraman nodig heeft om klaar te zijn voor een show, ingepakt in één enkele mobiele flightcase
Bediening vanaf externe panelen van Panasonic RP via IP of seriële interface
Panapod is zichtbaar in Easy IP-installatiesoftware van Panasonic
Hoogtewaarde kan worden opgeslagen en geactiveerd als een preset
Bij het activeren van een preset kan de snelheid worden aangepast met behulp van de IRIS-knop
Vooraf ingestelde presets voor tentoonstellingen en demonstraties
Voetpedalen kunnen worden gebruikt in combinatie met het Panasonic AW-RP-paneel om alle assen gelijktijdig te bedienen (PTZF en hoogte)

De Panapod is een hefeenheid die specifiek is ontworpen voor Panasonic PTZ-camera's. De hefeenheid kan worden gebruikt als een standalone systeem
op een podium, in een studio, achter een doel, op een conferentielocatie of bij een persconferentie. De eenheid maakt een discrete camerapositie mogelijk

die perfect is voor het publiek en waarbij de artiest, actie van een speler’, presentator of de reeks die wordt opgenomen niet wordt gehinderd tijdens de
opname.
De hoogte van de Panapod kan eenvoudig worden bediend vanaf externe panelen van Panasonic RP met behulp van de joystick, met volledig
geïntegreerde bediening over het netwerk. Hoogtewaarden kunnen worden opgeslagen als presets die op een later moment geactiveerd kunnen worden.
Daarnaast kan de Panapod worden bediend met een paar voetpedalen of met een desktopcontroller, zodat de cameraman in elke situatie de meest
comfortabele werkwijze kan kiezen. De Panapod heeft geen pc of speciale software nodig.
Er kunnen twee hefeenheden worden gecombineerd voor een maximale hoogte van 3 meter, waardoor de camera aan het uiteinde van de ruimte en
duidelijk boven de hoofden van het publiek geplaatst kan worden.
Panapod is verpakt in slechts één flightcase met inzetstukken van beschermend schuim, en biedt daarmee uitstekende zichtbaarheid en eenvoudige
toegang tot onderdelen om snel te kunnen opbouwen en afbreken. In de flightcase is ook ruimte voor een tweede hefeenheid.
De Panapod kan in enkele minuten worden geïnstalleerd, inclusief de PTZ-camera. Deze wordt gemonteerd met een snelkoppelingsplaat. Daarnaast kan de
Panapod op wielen worden gemonteerd voor maximale bewegingsvrijheid. Door het hoge laadvermogen kan de Panapod meer dan alleen een PTZ-camera
omhoogtillen. Hoewel een enkele eenheid tot 35 kg kan dragen, kan een dubbele eenheid tot 25 kg dragen. Met de optionele T-stang kunnen er tot drie
extra camera's binnen dezelfde eenheid worden gemonteerd, waarmee bekabelen en installeren eenvoudiger worden gemaakt. De mogelijkheid om de Tstang te gebruiken is ideaal voor opnames met meerdere camera's als de beschikbare ruimte beperkt is. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een
systeem met één poot of een systeem met twee poten. Camerabeugels kunnen ook ondersteboven worden bevestigd. Bovendien kan de T-stang in
dezelfde flightcase worden opgeborgen als de Panapod.
De Panapod is verkrijgbaar in het zwart of in het wit, om de kleur overeen te laten komen met de kleur van de Panasonic PTZ-camera's. De Panapod kan,
dankzij zijn hoge laadvermogen, soms worden gebruikt om ook andere apparaten omhoog te tillen, zoals studiocamera’s, een
panorama-/kantelmechanisme of flatscreens.

Optionele accessoires:

Aanvullende hefeenheid (PLC-ELK-K/-W)
Kit voor een tweede hefeenheid, voor installatie boven op een andere Panapod.
Met deze aanvullende eenheid kan er een hoogte van 3 meter worden bereikt.
Deze kan worden opgeborgen in de koffer die bij de eerste Panapod wordt geleverd.

Stevige dolly (PLC-FWLD-K/-W)
Dolly met steunwielen
Beschikbaar in zwart of wit.

Stevige grondplaat (PLC-WLB-K/-W)
Grondplaat van 26 kg voor maximale stabiliteit.
Wielen kunnen worden verwijderd.
Beschikbaar in zwart of wit.

T-stang met 3 camerabeugels (PLC-TBAR-K/-W)
Horizontale stang met drie camerabeugels, die ook ondersteboven kunnen worden bevestigd.
Beschikbaar in zwart of wit.
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SPECIFICATIONS
Warranty

2 years standard

Weight

10Kg (without accessories)

Power Input

AC adaptor is included, 110-240V AC

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/Hefeenheid-voor-PTZ-camera's/Panapod

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

