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Joystick AXIS T8311 do nadzoru wizyjnego umożliwia 
precyzyjne sterowanie wszystkimi kamerami PTZ Axis, w 
tym kopułkowymi kamerami sieciowymi. Klawiatura do 
nadzoru wizyjnego AXIS T8312 umożliwia szybką nawi-
gację między obszarami roboczymi, kamerami, obrazami 
i wstępnymi gotowymi ustawieniami PTZ. Pokrętło ste-
rownicze do systemów nadzoru AXIS T8313 umożliwia 
nawigowanie między nagraniami wideo.

Wszystkie trzy urządzenia zbudowane są z wytrzyma-
łych materiałów, a ich profesjonalny wygląd i wykoń-
czenie dobrze współgrają z wystrojem pomieszczenia 
umożliwiającego sterowanie nadzorem wizyjnym. Urzą-
dzenie zaprojektowano z myślą o osobach leworęcznych 
i praworęcznych. Joystick AXIS T8311 to urządzenie 
3-osiowe z pokrętłem i sześcioma klawiszami dostępu 
definiowanymi przez aplikację. 

Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru AXIS T8310 to system modularny składający się z 
trzech oddzielnych urządzeń: joysticka, klawiatury numerycznej i pokrętła. System modularny 
umożliwia wybranie prostego rozwiązania tylko z joystickiem lub kompletnego ze wszystkimi 
trzema modułami umożliwiającymi zarządzanie zarówno kamerą, jak i materiałem wizyjnym.

Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru wizyjnego AXIS T8310
Modularny pulpit sterowniczy do profesjonalnego zarządzania kamerami oraz 
systemami nadzoru wizyjnego.

> System modularny

> Precyzyjne sterowanie 
kamerami PTZ

> Profesjonalnie  
zaprojektowany

> Duża trwałość

> Łatwa instalacja

Klawiatura numeryczna AXIS T8312 ma dziesięć klawiszy 
dostępu definiowanych przez aplikację oraz 12 klawiszy z 
gotowymi ustawieniami. Pokrętło AXIS T8313 również 
ma sześć klawiszy dostępu definiowanych przez aplikację 
oraz pokrętło sterownicze.

Urządzenia te są łatwe w instalacji dzięki zastosowaniu 
interfejsu USB. W przypadku korzystania z kompletnego 
panelu sterowniczego AXIS T8310 moduły są ze sobą 
połączone, a klawiatura numeryczna AXIS T8312 służy 
jako koncentrator USB. Panel sterowniczy AXIS T8310 
współpracuje z oprogramowaniem AXIS Camera Station 
w wersji 3.30, lub wyższej.
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Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru wizyjnego AXIS T8310
Elementy 
składowe 

Joystick AXIS T8311 do nadzoru wizyjnego
Klawiatura numeryczna AXIS T8312 do nadzoru wizyjnego
Pokrętło AXIS T8313 do nadzoru wizyjnego

Ogólne
Zasilanie Przez interfejs USB

Obudowa Poliwęglan ABS

Temperatura 
pracy

Od 0 °C do 60 °C

Interfejs Zgodny z USB 1.1/ 2.0

Certyfikaty EN 55022: Klasa B; EN 55024; EN 61000-6-2;  
FCC Cześć 15 podrozdział b; Klasa B (CISPR 22) C-Tick; VCCI; 
ICES-003; IP20

Wymagania 
systemowe

Windows 7 i 8, Vista, XP, 2000, 2003 Server
Port USB 2.0

Kompatybilne 
produkty

Kamery sieciowe Axis, wideoserwery sieciowe Axis

Joystick AXIS T8311 do nadzoru wizyjnego
Funkcjonalność Joystick (efekt Halla) z trzema osiami:  

   - X/Y: do obrotu i pochylania 
   - Z: pokrętło do zoomu
6 konfigurowalnych przycisków

Odchylenie Kwadratowy ogranicznik
Obrót/Pochylenie (XY): +/- 15°
Powiększenie (Z): +/- 25°

Wymiary 
(WxSxG)

109 x 182x 181 mm

Masa 730 g

Złącza USB Typ B

Załączone 
elementy 

1 x kabel USB o długości 200 cm do połączenia z komputerem; 
Instrukcja obsługi

Wymagania 
sprzętowe AXIS 
Camera Station

AXIS Camera Station w wersji 2.11, lub wyższej

Klawiatura numeryczna AXIS T8312 do nadzoru wizyjnego
Funkcjonalność 22 klawisze: 10 konfigurowalnych przycisków z czego 5 jest 

podświetlane, 0-9, tab, alt
Wymiary 
(WxSxG)

35 x 182 x 181 mm

Masa 630 g

Złącza 2x USB typ A, 1x USB typ B

Interfejs Zintegrowany koncentrator USB

Załączone 
elementy 

1 x kabel USB o długości 40cm do połączenia jednostek;  
1 x kabel USB o długości 200cm do połączenia z komputerem; 
Instrukcja obsługi

Wymagania 
sprzętowe AXIS 
Camera Station

AXIS Camera Station w wersji 3.30, lub wyższej

Pokrętło AXIS T8313 do nadzoru wizyjnego
Funkcjonalność 6 konfigurowalnych przycisków

Odchylenie Półkolisty zakres pracy 160°

Wymiary 
(WxSxG)

45 x 182 x 181 mm

Masa 630 g

Złącza USB Typ B

Załączone 
elementy 

1 x kabel USB o długości 40cm i 1 x kabel USB o długości 80cm 
do połączenia jednostek; Instrukcja obsługi

Wymagania 
sprzętowe AXIS 
Camera Station

AXIS Camera Station w wersji 3.30, lub wyższej

Wymiary Kompatybilne produkty

Wideoenkodery Axis 

Kamery sieciowe Axis

Więcej informacji na stronie www.axis.com
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