MSU-1500
Master kurulum birimi, HDC / HSC
kameralar için çok kameralı uzaktan kontrol
paneli (dikey tip)

Genel Bakış

MSU-1500 master kurulum birimi, kamera yapılandırması ve bakımına yönelik bir
kontrol panelidir. Bu cihaz kompakt ve dikey yönlüdür (daha büyük boyutlu ve yatay
yönlü bir panele sahip olan MSU-1500'ün aksine) ve CNU-700 Kamera Komut Ağı Birimi
veya en fazla 96 kameranın kontrol edilmesine olanak sağlayan LAN kullanarak çok
kameralı sistemleri kontrol edebilir.

Özellikler

Büyük ve esnek sistem yapılandırması
MSU-1500, büyük ve küçük kamera kontrol sistemlerinin esnek şekilde
yapılandırılmasına olanak sağlayan bir ürün ailesinin parçasıdır.
Ethernet LAN olanağı
MSU-1500 Ethernet LAN'ın yanı sıra CNU-700 kullanarak ara bağlantıyı destekler.
Özelleştirilebilen Anahtar ve menü
MSU-1500 kullanıcıları, tüm işlevleri atanabilen anahtarlarla veya bir menü öğesiyle
eşleştirebilirler

Teknik Özellikler

Genel
Güç kaynağı

AC 100 - 240 V. 50/60 Hz 0,35 A (Maks.)
DC 10,5 - 17 V 1,2 A (Maks.)

Çalışma sıcaklığı

5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

Boyut lar (G x Y x D) (çıkınt ılı
parçalar hariç)

204 × 354 × 67 mm (8 1/8 × 14 × 2 3/4 inç)

Ağırlık

Yaklaşık 3,6 kg (7 lb. 15 oz.)

Giriş/çıkış konnektörleri
Et hernet

RJ-45 8 pimli (X1)

CCU/CNU

Çok konnekt örlü 8 pimli, dişi (x1)

AUX

Çok konnekt örlü 8 pimli, dişi (x1)

EXT G/Ç

D-sub 50 pimli, dişi (x1)
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AC IN

3 pimli (x1)

DC GİRİŞİ

4 pimli (x1)

İlgili ürünler

HDC-P43

HXC-FB80

4K/H D POV Kam era

Ü ç adet 2/3 in ç Exm or™ CMOS
sen sörlü H D ren kli st ü dyo
kam erası
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Galeri
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