
Câmera PTZ
WT 9715U FULL HD

TECNOLOGIA  AVANÇADA
PARA SUA VIDEOCONFERÊNCIA

A câmera WT 9715U possui um algoritmo de processamento ISP avançado,
fornecendo vídeo de alta qualidade e movimentos suaves.

Ela suporta codificação H.264 / H.265, o que torna o vídeo em movimento
fluente e claro em condições de baixa largura de banda.
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Imagem Full HD: Emprega sensor CMOS de 1 / 2,8 polegadas de alta qualidade. A
resolução é de até 1920x1080 com taxa de quadros de até 30fps.
Zoom óptico: lente de zoom óptico de 10X.
Tecnologia líder de foco automático: o algoritmo avançado permite que o foco automático
da câmera seja rápido e preciso.
Baixo ruído e SNR alto: o CMOS de baixo ruído garante uma imagem SNR super alta. A
tecnologia avançada de redução de ruído 2D / 3D reduz o ruído, garantindo alta clareza de
imagem.
Protocolo de Controle: VISCA, PELCO-D, PELCO-P
Interface de controle: RS485, RS232 de entrada e saída, suporte para conexão em
cascata.
PTZ extremamente silenciosA: Adotando mecanismo de motor de acionamento por passo
e controlador de acionamento de motor com alta precisão para garantir que o PTZ funcione
sem problemas e sem ruído.
Função de baixo consumo de energia: suporta baixo consumo de energia / acorda, o
consumo é inferior a 400mW em modo de espera.
Várias predefinições: até 255 predefinições (10 predefinições para controle remoto IR)
Múltiplas aplicações: educação online, captura de palestras, transmissão,
videoconferência, tele-medicina, comunicação unificada, sistemas de comando e controle de
emergência, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

PARÂMETRO DA CÂMERA

Sensor de imagem: 1/2,9 polegadas sensor CMOS de alta qualidade
Pixels efetivos: 2.07 MP, 16: 9
Formato de vídeo: 1920 × 1080P a 30 fps / 25 fps; 1280 × 720P a 30fps / 25fps; 1024 ×
576P a 30fps / 25fps; 960 × 540P a 30fps / 25fps; 800 × 448P a 30fps / 25fps; 640 × 360P a
30fps / 25fps; 320 × 176P a 30fps / 25fps
Lente Ótica: 10X Ótica Zoomf ＝ 4,34 mm 41,66 mm
Ângulo de visão: 8,8 ° - 68,8 °
Iris: F1.85 - F2.43
Zoom digital: 10X
Iluminação baixa: 0,5 lux (F1.8, AGC LIGADO)
DNR: 2D ﹠ 3DDNR
Balanço de branco: automático / manual / one push/ 3000K / 3500K / 4000K / 4500K /
5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
Eletrônico shutter: Automático / Manual 
BLC: On / Off
WDR: OFF / Ajuste de Nível Dinâmico
Ajuste de vídeo Brilho: cor, saturação, contraste, nitidez, modo B/W, curva gama
SNR: >50dB
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INTERFACE E PROTOCOLO

Saída de vídeo: USB 2.0. Tipo A
Compressão de vídeo: H.265, H.264,
MJPG
Porta de controle: RS232 de entrada e
saída, RS485
Protocolo de controle: VISCA / Pelco-D /
Pelco-P
Tomada da fonte de alimentação:
HEC3800 (DC12V)

CARACTERÍSTICAS USB

Sistema operacional de suporte: Windows
7, Windows8, Windows10, Mac osx, Linux
Compressão de vídeo: H.265, H.264,
MJPG
Protocolo de comunicação USB: UVC

PARÂMETRO PTZ

Rotação Pan/Tilt: -170°~+30°
Visão Diagonal: 90º 
Velocidade do controlador de Pan/Tilt: 0,1
~60°/ seg, 0,1~30° / seg
Pan de velocidade predefinida: 60° / seg,
Tilt: 30° / seg
Números predefinidos: 255 predefinições
(10 predefinições no remoto infravermelho)

OUTROS PARÂMETROS

Tensão de Trabalho: 12V
Corrente de trabalho: 0,25A (máx.)
Consumo de energia: 2,5 W (máx.)
Temperatura de armazenamento:
-10℃~+60℃, 20%~95%
Temperatura de trabalho: -10℃~+50℃,
20% ~ 80%
Dimensão: 156,8 mm × 112,6 mm × 139,5
mm
Peso: 1KG
Uso: apenas interno
Pacote: Fonte de alimentação 12V / 1.5A,
controle remoto, manual, cabo USB 2.0
Acessórios opcionais: montagem (custo
extra)


