RCP-1000
HDC/HSC/HXC serisi kameralar için
kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli.
19 inç EIA kabininde 6 ünite.

Genel Bakış

RCP-1000, özel temel işlemler barındıran basit bir uzaktan kumanda panelidir. İris ve
ana siyah ayar bloğu, kumanda kolu tipi bir kontrol sunar. 19 inç EIA kabinine altı adede
kadar ünite monte edilebilir. İşlem yapılandırmasına göre çeşitli ayarlar ve işlevlerin
kullanılma sıklığı yapılandırılabilir.

Özellikler

Basit ve kompakt.
Bu uzaktan kumanda paneli, temel kamera işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli
kontrol işlevleriyle donatılmıştır ve işlevlerin basit ve doğru şekilde çalışmasını sağlar.
IRIS/MB (master siyah) ekran penceresi.
IRIS penceresi iris ayarını diyafram değeri olarak görüntüler. Lens kapalıysa "CLS"
mesajı görüntülenir. Ana siyah gösterge penceresi ana siyah ayarı değerini görüntüler.
Doğrudan filtre ve master kazanç düğmeleri kontrolü
Master kazanç kontrolünün yanı sıra ND/CC filtrelerine kolay erişim
Özelleştirilebilir anahtar.
Kullanıcı boştaki bir anahtara istediği işlevi atayabilir.
Çeşitli kontrol sistemleriyle uyumlu
HDC/HSC/BVP sistem kamerası kullanıcıları, CNU-700 kullanarak bir çoklu kamera
kontrol sistemi oluşturabilir. CNU-700 kullanılan bir sistemde, 24 adede kadar kamera
içeren bir kamera sistemini kontrol etmek için iki CNU kullanılabilir.
LAN uyumlu bir CCU bağlanarak LAN kullanılan bir sistem de oluşturulabilir.

Teknik Özellikler

Genel
Güç kaynağı

DC 10,5 V - 30 V

Güç t üket imi

2W

Çalışma sıcaklığı

5°C - 40°C (41°F - 104°F)

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

68 × 244 × 123,7 mm (2 3/4 × 9 5/8 × 4 7/8
inç)

Ağırlık

1,1 kg (2 lb 9 oz)

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya
kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın
değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir.

1

Giriş/çıkış konnektörleri
CCU/CNU

Çok konnekt örlü 8 pimli, dişi (x1)

EXT G/Ç

D-sub 9 pimli, dişi (x1)

İlgili ürünler

HDCU-3100

MSU-3000

HXC-FB80

MSU-3500

IP öz ellikli yen i n esil Kam era
Kon t rol Birim i

Sist em kam eraları ( yat ay
t ip) için m ast er ku ru lu m
ü n it esi, çoklu kam era
u z akt an ku m an da pan eli

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

Sist em kam eraları ( dikey t ip)
için m ast er ku ru lu m ü n it esi,
çoklu kam era u z akt an
ku m an da pan eli
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Galeri
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