
Mesa de controle de vigilância de vídeo AXIS T8310
Mesa de controle modular para gerenciamento profissional de
câmeras e vídeo

A AXIS T8310 Video Surveillance Control Board é um sistema modular com três unidades separadas de joystick, teclado
e jog dial. O AXIS T8311 Video Surveillance Joystick proporciona o controle ágil e preciso de todas as câmeras de rede
PTZ Axis. Com o AXIS T8312 Video Surveillance Keypad, o usuário pode navegar rapidamente entre espaços de trabalho,
câmeras, visualizações e predefinições de PTZ. O AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial é usado para navegar pelos
vídeos gravados. As unidades são fáceis de instalar via interface USB. O sistema modular permite aos usuários escolher
uma solução simples (somente joystick) ou uma solução completa (todos os três módulos) tanto para o gerenciamento
de câmeras quanto para o gerenciamento de vídeo.

> Sistema modular

> Controle preciso de câmeras PTZ

> Design profissional

> Fácil de instalar

Folha de dados



Especificações gerais — Todos os modelos

Geral
Alimentação Via interface USB

Invólucro Policarbonato ABS

Condições de
operação

0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-10 °C a +60 °C (14°F a 140 °F)

Aprovações EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B,
ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN/IEC/UL 62368–1,
KC KN-32 Classe B KN 35, EN 60529 IP20

Requisitos do
sistema

Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista,
Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), porta USB 2.0

Produtos
compatíveis

Câmeras de vídeo em rede Axis
Codificadores de vídeo em rede Axis

Garantia Garantia Axis de 3 anos, consulte axis.com/warranty

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

Funcionalidade
Joystick de efeito Hall com três eixos: X/Y: para pan e tilt, Z:
botão para zoom
Deflexão por delimitador quadrado, (± 15o) para XY, (± 25o) para
Z
6 teclas de atalho com função personalizável

Geral
Conectores USB Tipo B

Dimensões Altura: 109 mm (4,3 pol.)
Largura: 182 mm (7,2 pol.)
Profundidade: 181 mm (7,1 pol.)

Peso 730 g (1,6 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de instalação, 1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) para
conexão ao PC

Software de
gestão de vídeo

AXIS Camera Station versão 5.17 ou superior, software de
gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de
aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad

Funcionalidade
22 teclas com função personalizável

Geral
Conectores 2 x USB Tipo A, 1 x USB Tipo B

Dimensões Altura: 35 mm (1,4 pol.)
Largura: 182 mm (7,2 pol.)
Profundidade: 181 mm (7,1 pol.)

Peso 630 g (1,4 lb)

Acessórios
inclusos

1 x cabo USB de 40 cm (15,7 pol.) para conexão d unidades,
1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) para conexão ao PC, Guia
de Instalação

Software de
gestão de vídeo

AXIS Camera Station versão 5.17 ou superior, software de
gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de
aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial

Funcionalidade
6 teclas de atalho com função personalizável
Ângulo de operação do shuttle de 160o

Geral
Conectores USB Tipo B

Dimensões Altura: 45 mm (1,8 pol.)
Largura: 182 mm (7,2 pol.)
Profundidade: 181 mm (7,1 pol.)

Peso 630 g (1,4 lb)

Acessórios
inclusos

1 x cabo USB de 40 cm (15,7 pol.), 1 x cabo USB de 80 cm (78,7
pol.) para conexão entre unidades, Guia de Instalação

Software de
gestão de vídeo

AXIS Camera Station versão 5.17 ou superior, software de
gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de
aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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