AW-UE100
De eerste 4K 60p/50p*1 PTZ-camera ter wereld die NDI*2 en SRT*3
ondersteunt

KEY FEATURES
• Ondersteunt een breed spectrum aan IP-transmissieprotocollen,
waaronder NDI*2, NDI|HX en SRT*3
• Ondersteunt 4K 60p/50p*1-opname en 12G-SDI-output

• Ondersteunt FreeD*7 voor creatie van AR/VR-systemen
• Is voorzien van nieuwe mechanische pan/tilt-functies voor een
betere responsiviteit en stillere werking

• Wordt geleverd met een groothoeklens met een gezichtsveld van
74,1° en een optische zoom van 24x

VERKRIJGBAAR VANAF ZOMER 2020
De AW-UE100 wordt de nieuwste toevoeging aan het uitgebreide assortiment aan PTZ-camera's van Panasonic. De camera AW-UE100 met ingebouwde
pan/tilt/zoom-functie ondersteunt een grote verscheidenheid aan IP-transmissieprotocollen, waaronder hoge bandbreedte NDI*2, NDI|HX met hoog
rendement en Secure Reliable Transport of SRT (veilig en betrouwbaar transport)*3. Deze nieuwe PTZ-camera heeft een nieuw ontworpen motor met
directe aandrijving voor soepele pan- en tilt-bewegingen en biedt flexibele installatie, weinig geluid en beeldopname met hoge resolutie. Hij is ideaal voor

hoogwaardige live productie op afstand of in de studio voor uitzendingen, enscenering, bedrijfs- en sportevenementen.
De AW-UE100 heeft een 4K MOS-sensor van het type 1/2,5 voor de productie van prachtige UHD 4K 60p/50p*1-videobeelden en biedt een breed scala
aan interfaces, waaronder 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI en IP. De UE100 is met zijn uitzonderlijke mogelijkheden geschikt voor beeldopnames in zowel
beperkte ruimtes als op grote locaties. Een groothoeklens met een horizontale zichthoek van 74,1 graden maakt brede opnames mogelijk binnen een
beperkte installatieruimte. Zijn optische zoom van 24x behoudt een scherpe beeldkwaliteit bij hoge zoomratio´s, waardoor opnames in grote binnenruimtes
mogelijk zijn.

Download the PTZ Angle of View & Object Distance calculator

Ondersteunt een breed spectrum aan IP-transmissieprotocollen, waaronder NDI*2 , NDI|HX*5 en SRT*3
Voorzien van NDI met hoge bandbreedte die 4K-video kan versturen met snelheden van tot wel 250 Mbps en Full HD-video tot wel 100 Mbps voor
hoogwaardige live videotransmissie met lage latentie via een enkele LAN-kabel. Ook voorzien van lage bandbreedte NDI|HX met hoog rendement voor
videotransmissies bij lage bitsnelheden. Tevens wordt SRT*3 ondersteund om de stabiliteit te handhaven tijdens het versturen van hoogwaardige
videobeelden, zelfs onder onstabiele netwerkomstandigheden. RTMP/RTMPS*6 biedt directe streaming naar diensten voor live uitzendingen zoals
YouTube Live en Facebook Live vanuit de camera.
Ondersteunt 4K 60p/50p*1-opname en 12G-SDI-output
Ondersteunt 4K 60p/50p*1-video bij 3840 x 2160 om te voorzien in soepele en hoogwaardige opnames van bewegende beelden, en een grote
verscheidenheid aan outputinterfaces, zoals 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI en IP.

Wordt geleverd met een groothoeklens met een gezichtsveld van 74,1° en een optische zoom van 24x
Een groothoeklens met een horizontale zichthoek van 74,1 graden maakt brede opnames mogelijk binnen een beperkte installatieruimte. Zijn optische zoom
van 24x behoudt een scherpe beeldkwaliteit bij hoge zoomratio´s. Hierdoor is opname mogelijk in grote binnenruimtes.
Ondersteunt FreeD*7 voor de creatie van AR/VR*8 -systemen
Opdrachtoutput FreeD*7 maakt verbinding mogelijk met AR/VR*8 -systemen. Hierdoor kan de cameratrackinginformatie (pan/tilt/zoom/focus/iris) samen
met een synchronisatiesignaal als output worden geleverd om zonder een encoder met gemak systemen te creëren.

Is voorzien van nieuwe mechanische pan/tilt-functies voor een betere responsiviteit en stillere werking
De toevoeging van een Direct Drive-mechanisme verbetert de responsiviteit van de pan/tilt-functie en zorgt voor stillere pan/tilt-bediening. Naast de Optical
Image Stabilization/OIS (optische beeldstabilisatie) is hij uitgerust met Electronic Image Stabilization/EIS (elektronische beeldstabilisatie) voor de
draairichting. Hierdoor biedt hij stabiele video-opnames, zelfs op locaties die gebruik maken van bijvoorbeeld robot- en railsystemen.

UE100 Webinar

Weergave achterkant

*1: Daadwerkelijk outputformaat is UHD (3840 x 2160) 59,94p/50p.
*2: NDI: Hoge bandbreedte NDI
*3: SRT: Secure Reliable Transport (veilig en betrouwbaar transport)
*4: Januari 2020, gebaseerd op bevindingen van Panasonic.
*5: NDI|HX: Lage bandbreedte NDI|HX met hoog rendement.
*6: RTMP: Real-Time Messaging Protocol, RTMPS: Real-Time Messaging Protocol Secure
*7: FreeD is een protocol dat veelal wordt gebruikt in virtuele studiosystemen voor het versturen van cameratrackinginformatie.
*8: AR: Augmented Reality (toegevoegde realiteit), VR: Virtual Reality (virtuele realiteit)

SPECIFICATIONS
Power Requirements

Main unit: DC 12 V±10% (10.8 V to 13.2 V), AC adaptor: AC 100 V to 240 V

PoE++

Complies with IEEE802.3bt: DC 42 V to 57 V (camera end) (supports software
authentication (LLDP communication))

Current Consumption

Main unit: 3.0 A (DC jack input), 1.2 A (PoE++ power supply), AC adaptor (included):
3.0 A

Weight

Approx. 2.2 kg (4.85lbs) (excluding cable cover, direct ceiling mount bracket)
Approx. 2.3 kg (5.07lbs) (excluding direct ceiling mount bracket)

Dimensions

169.2 mm x 170.6 mm x 204.6 mm (6.66 inches x 6.72 inches x 8.06 inches)
(excluding protrusions, cable cover, and direct ceiling mount bracket)

Image Sensor

1/2.5-type 4K MOS x 1

Lens

Electric powered 24x optical zoom F1.8 to F4.0 (f = 4.12 mm to 98.9 mm, converted
to 35 mm: 25.0 mm to 600.0 mm)
i.Zoom (UHD: 28x, FHD: 36x) (*switches from optical 24x i.Zoom digital zoom)

Field of View Range

Horizontal field of view: 74.1° (wide) to 3.3° (tele), vertical field of view: 46.0° (wide)
to 1.9° (tele),
diagonal field of view: 81.8° (wide) to 3.8° (tele)

Horizontal Resolution

1,400 TV lines Typ (center area)

Output Formats

[4K formats] 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p (native), 2160/25p (native),
2160/24p (native), 2160/23.98p (native)
[HD formats] 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p (native), 1080/29.97PsF,
1080/25p (native), 1080/25PsF, 1080/23.98p over 59.94i, 1080/24p (native),
1080/23.98p (native), 1080/23.98PsF, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

HDMI

HDMI 2.0 connector
4:2:2/10 bit*3*4

12G-SDI OUT

SMPTE2082-1, SMPTE292 compliant/75 Ω (BNC x 1)*5

3G-SDI OUT

SMPTE292/75 Ω (BNC x 1)*5

LAN

LAN for IP control and video transmission/PoE++ terminal (RJ-45)

RS-422

CONTROL IN RS422A (RJ-45)

MIC/Line Input

Supported (SDI/HDMI/IP), AAC compatible (IP only) O3.5 mm stereo mini jack
For mic input, input level: -40 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) plug-in power compatible,
supply voltage: 2.5 V ±0.5 V
For line input, input level: -10 dBV
Input volume variable range: -36 dB to 12 dB (3 dB step)
embedded audio output level: -12 dBFS
Sampling frequency: 48 kHz
Quantified bit count: 24bit (SDI, HDMI), 16bit (IP)

Panning Range

±175°

Tilting Range

-30° to 210°*6

Video Compression Format

JPEG (MJPEG), H.264, H.265, NDI|HX, High bandwidth NDI

Resolution

3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180

NDI Support

NDI, NDI|HX: Included as standard*7*8

Mechanical Pan/Tilt

Direct Drive system

Note

*Product specifications are subject to change without notice for reasons of
improvement, etc.
*3: HDCP not supported.
*4: VIERA Link not supported.
*5: Level-A/Level-B supported.
*6: The main unit may appear in video, depending on the pan/tilt position.
*7: High bandwidth NDI and high efficiency low bandwidth NDI|HX cannot be used
simultaneously.
*8: NDI: High bandwidth NDI, NDI|HX: High efficiency low bandwidth NDI|HX.
*NDI and NDI|HX, a technology of NewTek, Inc. NDI and NDI|HX are registered
trademarks of NewTek, Inc.* The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.* “YouTube” and the “YouTube logo” are registered trademarks of Google
Inc.* “Facebook” is a registered trademark of Facebook, Inc.
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