RM-B170
Sony stüdyo kameraları ve video kameralar
için uygun maliyetli, el tipi uzaktan
kumanda birimi

Genel Bakış

RM-B170 uzaktan kumanda birimi, RM-B150'nin halefidir. Temel uzaktan kamera
kontrolü işlemleri için daha uygun fiyatlı bir çözüm sağlar; ayrıca uzaktan ortam
kontrolü ve doğrusal olmayan ortam kliplerinin kullanılması gibi ek özelliklere sahiptir.
Taşınabilir tip uzaktan kumanda birimi olarak doğrudan kamera veya video kameraya
ya da basit bir uzaktan kumanda paneli olarak kullanmak üzere CCU'ya bağlanabilir.
RM-B170 doğrudan kameraya bağlandığında kamerayı 100 m (328 feet) mesafeye
kadar kontrol edebilir.
Aşağıdaki Sony kameralarla kullanılabilir:
HDCAM video kameralar: HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R
XDCAM HD422 Professional Disc video kameralar: PDW-680, PDW-700, PDW-F800
XDCAM HD422 Bellek video kameralar: PMW-300, PMW-400, PMW-500
XDCAM EX Bellek video kameralar: PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3
Dijital Sinematografi ve 4K XAVC: F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55
Stüdyo kameraları: BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, HDC & HXC serisi

Özellikler

Ortam ve kayıt dosyaları erişimi ve uzak mesafeden görüntüleme
Kamera boyama ayarının yanı sıra birim, kameraya veya bir video kameraya bağlı olan
kayıt cihazına takılı ortamı da kontrol edebilir. Doğrusal olmayan ortam klipleri işlemi de
desteklenir.
"Monitör çıkışı veya ""yalnızca kontrol"""
Birim 10 m 8 pimli uzaktan kumanda ara bağlantı kablosuyla beslenir. Bu kablo, tüm
video kamera serileri için görüntü izleme imkanı sağlayan analog kompozit çıkışı sunar
(HD modellerde aşağı dönüştürücü etkinleştirilmelidir).
Uygulamalarda ya da RCP-700 serisi uzaktan kumanda panelleri yerine
kullanılabilir
RM- B170, yeni stüdyo kamera kumanda sistemini kullanır ve uygulamalarda ya da
RCP-700 serisi uzaktan kumanda panelleri yerine kullanılması mümkündür.
Otomatik ayar işlevlerinin kontrolü
RM-B170, kameranın otomatik siyah/beyaz ayarını gerçekleştirebilir.
ECS/enstantane işlevinin kontrolü
Kameranın Net Kanal Taraması (ECS) ve elektronik enstantane işlevleri birimden açılıp
kapatılabilir. ECS frekansı ve enstantane hızını ayarlamak da mümkündür.
Yavaş Enstantane işlevinin kontrolü
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RM - B170, SLS (Yavaş Enstantane) işleviyle donatılmış bir kamera için birikmiş kare
sayısını ayarlayabilir.
Başka bir kontrol paneliyle paralel işlem
Birim kamera kontrol birimi aracılığıyla bir kameraya bağlandığında, kamera da aynı
anda bu birimden ve MSU-1000/1500-serisi master kurulum birimi ya da RCP1000/1500-serisi uzaktan kumanda paneli gibi başka bir uzaktan kumanda panelinden
kontrol edilebilir. Bu da birimi çok kameralı çekimler için uygun maliyetli bir çözüm
yapar.*
*Bazı CCU modelleri çoklu kontrolü desteklemez.
Atanabilir düğmeler
İki düğmeye çeşitli işlevlerin atanması mümkündür. Böylece, gazetecilere canlı günlük
kaydı (çekim işaretleyicileri) veya kamera işlevi etkinleştirme imkanları tanınır.
Yüksek parlaklık düğmeleri
Birimin ön panelinde bulunan işlem düğmeleri arasında, süper parlaklık LED'lerine sahip
düğmeler de bulunur. Böylece, düşük veya yüksek ışıklı ortamlarda düğmeler kolayca
tespit edilir ve yanıp sönen ya da yanan ışıklarla işlem durumu gösterilir. Göstergelerin
parlaklığı ayarlanabilir.
İstenmeyen işlemi önlemek için koruma
Yanlışlıkla yapılan işlemin kamera işlemi veya kurulumunu ciddi şekilde etkileyebileceği
düğmelerin etrafında bir koruma bulunur.
GPI arabirimi
Harici GPI Girişi/çıkışı (D Sub 9 pimli konektör), Kırmızı ve Yeşil Tally (İkaz Lambası)
çıkışlarını, bir 12V DC girişi ve gelecekte kullanılmak üzere boş bir girişi destekler.

İlgili ürünler

HXC-FB80
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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