
SRG-360SHE 
Zdalnie sterowana kamera PTZ o rozdzielczości Full HD
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Bez funkcji View-DR Z funkcją View-DR

Obraz XDNR

Sony SRG-360SHE to zaawansowana technologicznie, zdalnie sterowana kamera PTZ 
o rozdzielczości Full HD. Zastosowany w niej przetwornik obrazu ExmorTM CMOS typu 
1/2,8" rejestruje obraz Full HD (1920 x 1080/60p) o bardzo niskim poziomie szumów 
— nawet w trudnych warunkach oświetlenia. Kamera pozwala na równoczesne, 
strumieniowe przesyłanie pełnego sygnału wideo 1080/60p z dźwiękiem stereo 
przez łącza 3G-SDI i HDMI oraz sygnału wideo w skompresowanym formacie H.264 
z dźwiękiem AAC za pośrednictwem sieci IP. Dzięki technologii PoE+ (Power over 
Ethernet), umożliwiającej transmisję sygnałów wideo, audio i sterujących oraz zasilania 
jednym kablem, urządzenie wyróżnia się ponadto wyjątkową uniwersalnością przy 
instalacji i w użytkowaniu. Model SRG-360SHE doskonale sprawdza się w salach 
wykładowych i widowiskowych, miejscach kultu religijnego, firmach, instytucjach 
administracji publicznej oraz telemedycynie. Znakomita jakość obrazu pozwala na 
wykorzystanie go także w telewizji, na przykład w programach z gatunku „reality show”.

Obraz Full HD 1080/60p 
o wysokiej jakości

Znakomita jakość obrazu z kamery SRG-360SHE to zasługa 
zaawansowanego przetwornika Exmor CMOS typu 1/2,8". 
Rejestrowany obraz Full HD (1920 x 1080/60p) wyróżnia się 
płynnością i szczegółowością oraz bardzo niskim poziomem 
szumów. Duże tempo rejestracji klatek (60 kl./s) zwiększa 
płynność reprodukcji obiektów w ruchu. 
Oprócz tego technologia View-DRTM rozszerza zakres 
dynamiczny i zapewnia wyraźny obraz, nawet jeśli w kadrze 
znajdują się mocne źródła światła lub scena zawiera 
intensywnie świecące obiekty i głębokie cienie. Technologia 
XDNRTM obniża poziom szumu i pozwala uzyskać ostry obraz 
statycznych oraz ruchomych obiektów w słabo oświetlonych 
pomieszczeniach.

Duży, 30-krotny zoom optyczny 
i szeroki kąt widzenia: 65°

Model SRG-360SHE zapewnia zoom optyczny do 30x oraz 
12-krotny zoom cyfrowy. Umożliwia to wypełnianie całego 
kadru zbliżeniami, na których wyraźnie widać każdy szczegół. 
Szybki system automatycznej regulacji ostrości gwarantuje, 
że nawet przy dużych zbliżeniach obrazy pozostają ostre 
i wyraźne. Duży, wynoszący 65° poziomy kąt widzenia 
dodatkowo zwiększa efektywność kamery na spotkaniach 
z udziałem dużej liczby osób. Kamera idealnie nadaje się do 
dużych sal spotkań, sal widowiskowych itp.

Różne możliwości zasilania  
dzięki PoE+

Zgodność modelu SRG-360SHE z technologią PoE+ (Power 
over Ethernet) umożliwia przesyłanie sygnałów wideo/audio 
i zasilania jednym przewodem połączeniowym IP. Upraszcza 
to instalację.

Minimalna ogniskowa Maksymalna ogniskowa

Zoom optyczny 
30x 

* Obrazy są symulacją

* Obrazy są symulacją
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Lepsze działanie funkcji PTZ
Wydajny system napędu bezpośredniego zapewnia ciche 
i szybkie przemieszczanie kamery do wybranej pozycji 
w szerokim zakresie kątów obrotu/pochylenia. W trybie 
„synchronizacji” PTZ można uzyskać płynne, skoordynowane 
ruchy kamery i nadać przejściom profesjonalny wygląd. 
Specjalne ustawienie małej prędkości obrotu i przechyłu 
pozwala dokładnie śledzić zmiany obrazu. W pamięci 
urządzenia można zapisać sekwencję położeń kamery, 
a następnie wywołać ją jako zaprogramowany „ślad”.

Równoczesna transmisja sygnału 
wideo Full HD przez łącza 3G-SDI, 
HDMI i IP (H.264)

Kamera SRG-360SHE jest wyposażona w trzy wyjścia do 
strumieniowej transmisji. Może równocześnie reprodukować 
pełny sygnał wideo 1080/60p przez łącza 3G-SDI i HDMI 
oraz sygnał wideo/audio w skompresowanym formacie 
H.264 za pośrednictwem sieci IP. Dzięki jednoczesnemu 
przesyłaniu trzech strumieni urządzenie idealnie sprawdza 
się podczas transmisji internetowej połączonej z oglądaniem 
i nagrywaniem konferencji, wykładów, seminariów i wydarzeń 
na żywo.

Różne możliwości podłączania
Kamera SRG-360SHE obsługuje polecenia protokołu VISCA przesyłane przez łącze RS-422. Pozwala to w prosty sposób podłączać 
różne urządzenia peryferyjne. Do sterowania kamerą można ponadto używać poleceń protokołu VISCA i S700PTP przesyłanych za 
pośrednictwem standardowych sieci IP.

Uniwersalność przy instalacji 
dzięki funkcji E-flip

Funkcja E-flip w kamerze SRG-360SHE pozwala obrócić obraz 
o 180°. Oznacza to możliwość instalacji kamery zarówno na 
stole, jak i pod sufitem.

Lampka kontrolna
Kamera SRG-360SHE jest wyposażona w dużą, czerwoną 
lampkę kontrolną. Pozwala ona natychmiast sprawdzić, czy 
urządzenie rejestruje obraz.

Korektor audio i automatyczna 
synchronizacja obrazu 
z dźwiękiem

Dzięki wbudowanemu korektorowi i funkcji automatycznej 
regulacji poziomu nagrania model SRG-360SHE daje duże 
możliwości korygowania dźwięku z podłączonego mikrofonu 
stereofonicznego (opcjonalnego) lub wejścia linii. Niepożądane 
opóźnienie obrazu względem dźwięku jest kompensowane przez 
funkcję automatycznej synchronizacji obrazu z ruchem warg.

256 programowalnych  
położeń kamery

Korzystając z komputera podłączonego do sieci lub przeglądarki 
internetowej, użytkownik może zapisać i wybrać do 256 pozycji 
kamery. Do podglądu obrazu i sterowania kamerą można użyć 
każdego komputera podłączonego do sieci.
* Używając opcjonalnego pilota RM-IP10, można zaprogramować i wybrać do 16 pozycji.

* Dostarczany w komplecie pilot na podczerwień pozwala zaprogramować i wybrać do 6 pozycji.

SRG-360SHEUTX-B03

Nadajnik bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy

Dźwięk

Projektor/monitor

Telewizor/komputer/tablet/smartfon

S700PTP (IP)

3G-SDI

HDMI

IP (RTSP)
VISCA over IP

lub
VISCA RS-422

URX-P03 PMW-RX50

pilot „paint box”

regulacja pozycji

Rejestrator

Nagrywanie

Podgląd

Strumieniowa 
transmisja

Seria RCP-1500

RM-IP10

Audio/wideo

Audio/wideo 

Audio/wideo
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Dystrybutor
©2015 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji  
bez pisemnego zezwolenia.

Cechy, wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.

„Sony”, „Exmor”, „View-DR” i „XDNR” są znakami towarowymi Sony Corporation. 
Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Kamera
Przetwornik obrazu Exmor CMOS typu 1/2,8"
Przetwornik obrazu (efektywna liczba pikseli) Około 2,1 megapiksela
System sygnału — HD 1080/59,94p, 50p

1080/59,94i, 50i
720/59,94p, 50p

System sygnału — SD –
Minimalne oświetlenie (50 IRE) Tryb wysokiej czułości: 0,35 lx (50 IRE, F1,6, 30 kl./s)

Tryb normalny: 1,4 lx (50 IRE, F1,6, 30 kl./s)
Odstęp sygnału od szumu 50 dB
Wzmocnienie Automatyczne/ręczne (od 0 do +43 dB)
Liczba linii obrazu telewizyjnego 1000 (na środku)
Automatyczny filtr odcinający światło 
podczerwone

Automatyczny, ręczny,
Programator czasowy, wejście czujnika
Włączanie/wyłączanie kompensacji pobliskiego 
promieniowania IR

Czas otwarcia migawki 1/1 do 1/10 000
Sterowanie ekspozycją Automatyczne, ręczne, preselekcja AE (czas migawki, 

przysłona), kompensacja ekspozycji, jaskrawość
Regulacja balansu bieli Auto1/Auto2/wewnątrz/na zewnątrz/jeden przycisk/ręcznie
Zoom optyczny 30x
Zoom cyfrowy 12x
System ustawienia ostrości Automatyczny/ręczny
Poziomy kąt widzenia 2,9° (maks. ogniskowa) – 65° (min. ogniskowa, tryb 

normalny) / 63,7° (min. ogniskowa, tryb małego opóźnienia)
Ogniskowa f = 4,3–129,0 mm

F1,6 – F4,7
Minimalna odległość od obiektu 10 mm (min. ogniskowa), 1200 mm (maks. ogniskowa)
Kąt obrotu/pochylenia Panoramowanie: ±170°, przechylanie: +90°/–30°
Programowane pozycje 256
System synchronizacji INT
Sterowanie kamerą — podczerwień Tak
Sterowanie kamerą — interfejs RS-422/RJ-45
Sterowanie kamerą — protokół VISCA (RS-422, IP) / CGI (RJ-45) / S700PTP

Dźwięk

Dźwięk — kanały 2 kanały (stereo)

Dźwięk — kodek AAC LC

Ustawienia audio Automatyczna regulacja poziomu (ALC) wł./wył.
Uproszczony korektor

Dźwięk — częstotliwość próbkowania 48 kHz

Dźwięk — osadzony w sygnale wideo pasma 
podstawowego

Tak (3G-SDI, HDMI)

Dźwięk — osadzony podczas strumieniowej 
transmisji przez łącze IP

Tak

Gniazda i łącza
Wyjście wideo HD 3G-SDI, HDMI

Wyjście wideo SD –

Wejście mikrofonowe Mini jack (Φ3,5 mm) × 2 (MIC/Line — do wyboru)

Dane ogólne
Zasilanie Napięcie stałe 12 V (10,8–13,2 V)

PoE PoE+

Temperatura w środowisku pracy Od 0°C do 40°C

Temperatura w warunkach przechowywania Od –20°C do +60°C

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 159 x 187,5 x 200,5 mm

Waga Około 2,1 kg

Kolor obudowy Biały z czarnymi elementami

Transmisja strumieniowa za pośrednictwem sieci IP
Rozdzielczość 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540 (H.264)

Format kompresji H.264 (High Profile)

Maksymalna liczba klatek na sekundę H.264: 60 kl./s (1920 x 1080)

Tryb przepływności CBR/VBR (do wyboru)

Zakres ustawień przepływności 512 kb/s – 32 Mb/s

Adaptacyjne sterowanie przepływem (ARC) H.264

Funkcja jednoczesnego przesyłania wielu 
strumieni danych (multistreaming)
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Maksymalna liczba klientów 5

Protokoły IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP,
HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP,
RTSP, HTTPS,
SNMP, SSL, VISCA over IP

Dostarczane wyposażenie
Pilot na podczerwień (1 szt.), zasilacz sieciowy (1 szt.), uchwyt sufitowy (2 szt.), linka stalowa (1 szt.),  
uchwyt przewodu HDMI (1 szt.), śruba M3 × 8 (9 szt.), śruba M2,6 x 6 (1 szt.)

Dane techniczne Wymiary
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Jednostka: mm

Wyposażenie dodatkowe
Moduł zdalnego sterowania RM-IP10
• Wygodne sterowanie funkcjami PTZ przy użyciu trzykierunkowego 

joysticka optycznego
• Regulacja ustawień kamery przy użyciu prostego panelu
• Obsługa nawet 112 kamer za pomocą jednego modułu zdalnego 

sterowania
• Możliwość zaprogramowania i wybrania do 16 pozycji kamery


