Karta katalogowa

Kopułkowe kamery sieciowe PTZ AXIS Q60-E
Szybkie zewnętrzne kamery kopułkowe PTZ: AXIS Q6042-E/Q6044-E/Q6045-E
> Rozdzielczość do
HDTV 1080p
> 36-krotny zoom
optyczny
> Gotowe do stosowania
na zewnątrz, funkcja
Arctic Temperature
Control
> Wandaloodporność,
wykrywanie
wstrząsów
> Automatyczne
usuwanie efektu mgły
(AXIS Q6044-E)
> High PoE

Kamery kopułkowe AXIS Q60-E są najnowocześniejszymi, gotowymi do stosowania na zewnątrz rozwiązaniami z funkcją obrotu/pochylenia/zbliżenia (PTZ), zapewniającymi wyjątkowy zakres pokrycia rozległych
obszarów i znakomitą szczegółowość przy maksymalnym zbliżeniu. Zaprojektowane w sposób zapewniający łatwość montażu i niezawodność działania w środowisku zewnętrznym, idealnie nadają się do
prowadzenia nadzoru w miastach, na lotniskach, dworcach kolejowych, w portach i na stadionach.
Kamera AXIS Q6045-E zapewnia wyrazistość obrazu dzięki trybowi HDTV 1080p i 20-krotnemu zoomowi optycznemu. AXIS
Q6044-E udostępnia tryb HDTV 720p i 30-krotny zoom optyczny. Kamera AXIS Q6042-E obsługuje pełną poklatkowość,
rozszerzoną rozdzielczość D1 i 36-krotny zoom optyczny.
Kamery kopułkowe AXIS Q60-E są wandaloodporne (IK10)
i wyposażone w funkcje wykrywania wstrząsów, ochrony
przepięciowej (standardy kolejowe) oraz zabezpieczenie przed
pyłem, deszczem i śniegiem (IP66 oraz NEMA 4X). Mogą pracować w zakresie temperatur od -50°C do 50°C (-58°F do
122°F). Funkcja Arctic Temperature Control zapewnia bezpieczne uruchamianie w bardzo niskich temperaturach.
Kamery AXIS Q6042-E i AXIS Q6044-E wyposażone są w
elektroniczną stabilizację obrazu, przydatną w uzyskiwaniu płynnego nagrania wideo przy silnym wietrze. Kamera

AXIS Q6044-E zapewnia uzyskanie wyraźnych, przejrzystych
obrazów w zamglonych scenach dzięki automatycznej funkcji
redukcji mgły.
Kamery kopułkowe PTZ obsługują automatyczne śledzenie, funkcję aktywnego strażnika i dają duże możliwości
wspierając aplikacje analizy obrazu innych producentów.
Kamera AXIS Q6045-E udostępnia wbudowane funkcje analityczne, takie jak kompensacja silnego oświetlenia, usuwanie
obiektów i wykrywanie wejścia/wyjścia osób do/ze zdefiniowanego obszaru.
Kamery kopułkowe AXIS Q60-E są wyposażone w gniazdo
kart pamięci do lokalnego przechowywania nagrań. Kamery
obsługują zasilanie High Power over Ethernet, wykorzystując
dostarczone urządzenie typu midspan High PoE.

Uwaga: Uchwyty montażowe są
sprzedawane osobno.

Zewnętrzne kamery kopułkowe PTZ o wysokiej wydajności
Solidne kamery kopułkowe PTZ AXIS Q60-E z funkcją obrotu/pochylenia/zbliżenia zostały zaprojektowane do całodobowej pracy
w środowiskach zewnętrznych. Kamery można automatycznie ustawiać w 256 prepozycjach przy wykorzystaniu trasy dozorowej.
Nieograniczony obrót w zakresie 360° umożliwia monitorowanie bardzo rozległych obszarów. Duży zoom w połączeniu z wysoką
rozdzielczością umożliwia monitorowanie na duże odległości. Kamery AXIS Q60-E zapewniają precyzję i szybki czas funkcji
pochylenia i obrotu. Możliwość pochylenia w zakresie 20 ° powyżej horyzontu zapewnia efektywne zwiększenie obszaru obserwacji
kamery, sięgającego wyżej niż jej położenie montażowe. Może to być przydatne np. na stadionach, gdzie występuje potrzeba
obserwacji trybun.

Na obrazach powyżej przedstawiono pole widzenia i poziom szczegółowości zapewniane przez trzy kamery kopułkowe PTZ AXIS Q60-E.

Ujęcia w trybie HDTV 1080p z kamery AXIS Q6045-E: z lewej strony widok szerokokątny; z prawej widok z 20-krotnym zoomem, umożliwiający odczytanie tablicy
rejestracyjnej samochodu stojącego w odległości 275 m (900 stóp).

Wysoki poziom szczegółowości dzięki HDTV
Spośród trzech kamer, model AXIS Q6045-E zapewnia najszersze pole
widzenia, o —kącie widzenia wynoszącym 62,98° w poziomie. Ponadto kamera
AXIS Q6045-E oferuje najwyższy poziom szczegółowości, zapewniając parametry
HDTV 1080p zgodne ze standardem SMPTE 274M; zapewnia rozdzielczość
1920x1080 pikseli, pełną poklatkowość 25/30 kl./s, odwzorowanie kolorów HDTV
i format 16:9.

Kamera AXIS Q6044-E oferuje również szeroki kąt obserwacji w poziomie,
wynoszący 62,9°. 30-krotny zoom optyczny kamery w połączeniu z trybem
HDTV 720p gwarantuje doskonałą jakość obrazów przy maksymalnym zbliżeniu,
umożliwiając np. odczytanie tablicy rejestracyjnej z odległości do 245 m.
AXIS Q6042-E zapewnia rozszerzoną rozdzielczość D1 (736x576 przy 50 Hz,
752x480 przy 60 Hz) i pozwala na odczytanie tablicy rejestracyjnej pojazdu z
odległości 190 m.

Tryb HDTV 1080p zapewnia dwukrotnie większą liczbę pikseli w porównaniu z trybem HDTV 720p (1280x740 pikseli). Kamera AXIS Q6045-E jest
wyposażona w zoom optyczny 20x, a połączenie współczynnika zoomu i trybu
HDTV 1080p pozwala na odczytanie tablicy rejestracyjnej pojazdu z odległości
275 m —, większej niż w przypadku kamery AXIS Q6044-E z 30-krotnym zoomem
optycznym i kamery AXIS Q6042-E z 36-krotnym zoomem optycznym.

Wszystkie trzy kopułki PTZ obsługują profil główny H.264, zapewniając wydajną
kompresję plików wideo z zachowaniem jakości obrazu przy jednoczesnej minimalizacji wykorzystania pasma i miejsca w pamięci. Kamery zapewniają funkcję
rejestracji w ciągu dnia i w nocy, umożliwiając zapis kolorowego obrazu o doskonałej jakości w ciągu dnia i wyraźnego czarno-białego obrazu w warunkach słabego
oświetlenia.

Elektroniczna stabilizacja obrazu w kamerach
AXIS Q6042-E i AXIS Q6044-E
Kamery z wysoką krotnością zoomu są wrażliwe na drgania spowodowane wiatrem i ruchem pojazdów.
AXIS Q6042-E i AXIS Q6044-E obsługują elektroniczną stabilizację obrazu (EIS), redukującą efekty drgań kamery. Podczas wiatru
funkcja EIS zapewnia wyraźniejszy, bardziej użyteczny obraz i pomaga zredukować zajmowaną szerokość pasma, dzięki czemu
zajmowane jest mniej miejsca w pamięci masowej.

W warunkach drgań: z lewej strony obraz bez zastosowania funkcji EIS; z prawej strony ujęcie z drgającej kamery AXIS Q6044-E z aktywowaną funkcją EIS.

Automatyczne usuwanie efektu mgły w kamerze
AXIS Q6044-E
AXIS Q6044-E obsługuje automatyczne usuwanie mgły, która po aktywacji automatycznie wykrywa zamglenie w scenie i cyfrowo
odfiltrowuje je, dając bardziej wyrazisty obraz.

Obrazy z kamery AXIS Q6044-E: z lewej strony bez automatycznego usuwania efektu mgły; z prawej strony z aktywowaną funkcją automatycznego usuwania efektu mgły.

Wymiary

Akcesoria opcjonalne
1. AXIS T91A
2. Przyciemniona
kopułka typu D
3. Urządzenia typu
midspan Axis
High PoE
4. AXIS T8129 PoE↲
Extender
5. AXIS P8221
6. AXIS T8310
7. Kable RJ45 klasy
IP66 ze wstępnie
zamontowanym
złączem (CAT6)

Specyfikacja techniczna - Kopułkowe kamery sieciowe PTZ AXIS Q60-E
Modele

Kamera
Przetwornik
obrazu

Obiektywy

Dzień i noc
Minimalne
oświetlenie

Czas przesłony

Funkcje
Pan/Tilt/Zoom

AXIS Q6042-E 50 Hz, AXIS Q6042-E 60 Hz
AXIS Q6044-E 50 Hz, AXIS Q6044-E 60 Hz
AXIS Q6045-E 50 Hz, AXIS Q6045-E 60 Hz
AXIS Q6042-E: Przetwornik CCD 1/4", skanowanie progresywne,
ExView, HAD
AXIS Q6044-E: Przetwornik CCD 1/3", skanowanie progresywne
AXIS Q6045-E: Skanowanie progresywne, CMOS 1/3”
AXIS Q6042-E: f=3.3 –119 mm, F1.4–4.2 autofokus
Kąt widzenia w poziomie: 57,2° – 1,7°
AXIS Q6044-E: f=4.4 –132 mm, F1.4–4.6 autofokus
Kąt widzenia w poziomie: 62,9° – 2,2°
AXIS Q6045-E: f=4.45– 89 mm, F1.6 –2.9 autofokus
Kąt widzenia w poziomie: 62,98°–3,49°
Automatycznie usuwany filtr odcinający promieniowanie
podczerwone
AXIS Q6042-E: Kolor: 0,5 luksa przy 30 IRE F1.4,
Cz./b.: 0,008 luksów przy 30 IRE F1,4
AXIS Q6044-E: Kolor: 0,2 luksa przy 30 IRE F1.4,
Cz./b.: 0,04 luksów przy 30 IRE F1,4
AXIS Q6045-E: Kolor: 0,6 luksa przy 30 IRE F1.6,
Cz./b.: 0,04 luksów przy 30 IRE F1,6
AXIS Q6042-E: 1/30000 s do 1,5 s (50 Hz), 1/30000 s do
0,5 s (60 Hz)
AXIS Q6044-E: 1/10000 s do 1/4 s
AXIS Q6045-E: 1/33000 s do 1/3 s (50 Hz), 1/33000 s do
1/4 s (60 Hz)
E-flip, 256 programowanych położeń, nadzór kontrolny, zapis
nadzoru kontrolnego, kolejka kontroli, ekranowy wskaźnik
kierunku
Obrót: 360° bez ograniczeń, 0.05°– 450 °s; Pochylenie:
220 °, 0.05–° 450° /s
AXIS Q6042-E: Zoom optyczny 36x i cyfrowy 12x,
zoom ogółem 432x
AXIS Q6044-E: Zoom optyczny 30x i cyfrowy 12x,
zoom ogółem 360x
AXIS Q6045-E: Zoom optyczny 20x i cyfrowy 12x,
zoom ogółem 240x

Wideo
Kompresja wideo Profile główny i wzorcowy H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG
Rozdzielczość
AXIS Q6042-E: Rozszerzona D1 736x576 do 176x144 (50 Hz)
Rozszerzona D1 752x480 do 176x120 (60 Hz)
AXIS Q6044-E: 1280x720 HDTV 720p do 320x180
AXIS Q6045-E: 1920x1080 HDTV 1080p do 320x180
Poklatkowość
H.264: Do 25/30 kl./s (50/60 Hz) przy każdej rozdzielczości
Motion JPEG: Do 25/30 kl./s (50/60↲ ) przy każdej rozdzielczości
Transmisja
Wiele osobnych strumieni z możliwością indywidualnej
strumieniowa
konfiguracji w formacie H.264 i Motion JPEG
obrazu wideo
Regulowana szybkość klatek i przepustowość
VBR/CBR H.264
Ustawienia
Szeroki zakres dynamiczny (WDR), ręczny czas migawki,
obrazu
kompresja, kolor, jasność, ostrość, balans bieli, regulacja
ekspozycji, strefy ekspozycji, kompensacja podświetlenia,
dokładne ustawienie zachowania przy słabym oświetleniu, obrót,
nakładanie tekstu i obrazu, 32 indywidualne maski prywatności
3D, zatrzymanie obrazu w PTZ
AXIS Q6042-E: Elektroniczna stabilizacja obrazu
AXIS Q6044-E: Elektroniczna stabilizacja obrazu, automatyczne
usuwanie efektu mgły
AXIS Q6045-E: Kompensacja silnego oświetlenia
Sieć
Bezpieczeństwo Ochrona za pomocą hasła, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie
HTTPSa , zgodność ze standardem IEEE 802.1Xa kontrola dostępu
do sieci, uwierzytelnianie szyfrowane, dziennik logowania
użytkownika
Obsługiwane
IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ,
protokoły
FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3
(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP,
ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Integracja systemu
Interfejs
Technologia Open API umożliwiająca integrację oprogramowania,
programowania w tym VAPIX® i Platforma AXIS Camera Application Platform;
aplikacji
dane techniczne dostępne na stronie www.axis.com
AXIS Camera Hosting System (AVHS) z funkcją połączenia
jednym kliknięciem. ONVIF Profile S; dane techniczne dostępne
na stronie www.onvif.org

Inteligentne
wideo

Wyzwalanie
zdarzeń

Działania na
zdarzenie

Wideodetekcja ruchu, automatyczne śledzenie, aktywny strażnik,
Platforma AXIS Camera Application Platform umożliwiająca
instalację dodatkowych aplikacji
AXIS Q6044-E: Automatyczne usuwanie mgły
AXIS Q6045-E: Podstawowa analityka (nie należy porównywać z
możliwościami aplikacji producentów zewnętrznych); Usuwanie
obiektów, detekcja wejść/wyjść, detekcja ogrodzenia, licznik
obiektów, kompensacja silnego oświetlenia
Wideo detekcja ruchu, wykrywanie wstrząsów, wentylator,
ogrzewanie, regulacja temperatury, ręczne wyzwalanie, ruch,
wstępne ustawienia PTZ, zdarzenia zapisu w pamięci typu Edge
AXIS Camera Application Platform
AXIS Q6045-E: Detekcja wejść/wyjść, detekcja przekroczenia
ogrodzenia, usunięcie obiektu
Przesyłanie plików: FTP, HTTP, udział sieciowy oraz e-mail
Powiadamianie: e-mail, HTTP i TCP
Ustawienia wstępne PTZ, nadzór kontrolny, automatyczne
śledzenie, rejestracja wideo na pamięci Edge, buforowanie wideo
przed alarmem i po alarmie
Licznik pikseli

Wbudowane
pomoce
instalacyjne
Informacje ogólne
Obudowa
Obudowa aluminiowa IP66 NEMA 4X- i IK10, przezroczysta
kopułka z poliwęglanu (PC), osłona przeciwsłoneczna (PC/ASA)
Pamięć RAM 512 MB pamięć Flash 128 MB
Pamięć
Zasilanie
High Power over Ethernet (High PoE), maks. 60 W
AXIS T8124 1-portowe urządzenie typu midspan High PoE 60
W: 100–240 V ACmaks. 74 W
Złącza
RJ45 do 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Złącze RJ45 (IP66) typu Push-pull w zestawie
Pamięć typu Edge Gniazdo karty pamięci SD/SDHC/SDXC o pojemności do
64 GB (brak karty w zestawie). Obsługa nagrywania do udziału
sieciowego (na nośniku podłączonym do sieci lub serwerze
plików)
Warunki
-50 ° C do 50 ° C (-58 ° F do 122 ° F)
działania
Funkcja Arctic Temperature Control umożliwia uruchomienie
kamery w temperaturze nawet -50 ºC (-58 ºF)
Wilgotność względna 10–100% (z kondensacją)
Warunki
-50 ° C do 50 ° C (-58 ° F do 122 ° F)
przechowywania
danych
Spełnione normy EN 55022 Klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4,
IEC 62236-4, FCC część 15 – podrozdział B, klasa A,
ICES-003 klasa A, VCCI klasa A, C-tick AS/NZS CISPR22 klasa A,
KCC KN22 klasa A , KN24, IEC/EN/UL 60950-1,
IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 (typ 4X),
NEMA TS-2-2003 w. 02.06, podrozdział 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9;
IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, ISO 4892-2
Urządzenie typu midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC,
VCCI, CB, KCC, UL-AR
Masa
3,7 kg (8,2 funta)
Akcesoria w
1-portowe urządzenie typu midspan AXIS T8124 High PoE 60
komplecie
W, złącze RJ45 (IP66) typu Push-pull, osłona przeciwsłoneczna,
przewodnik instalacji, płyta CD z oprogramowaniem do instalacji
i zarządzania, licencja na 1 użytkownika do dekodera do systemu
Windows
Oprogramowanie AXIS Camera Companion (zawarte), AXIS Camera
VMS
Station i oprogramowanie do zarządzania materiałem
wizyjnym od partnerów programistycznych Axis (ADPAxis Application Development Partners) (nie zawarte).
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony
www.axis.com/products/video/software
3-letnia gwarancja Axis i opcjonalna rozszerzona gwarancja
Gwarancja
AXIS, patrz www.axis.com/warranty
a. W tym produkcie zastosowano oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project
przeznaczone do użytku z zestawem narzędzi OpenSSL Toolkit (www.openssl.org), i
oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga (eay@cryptsoft.com).
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.axis.com
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