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Jelmagyarázat

A DJI Pilot alkalmazás letöltése

Kulcsszavak keresése 
Keressen kulcsszavakra (például „akkumulátor” vagy „telepítés”) az adott téma megjelenítéséhez. 
Ha az Adobe Acrobat Reader segítségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F 
(Windows) vagy a Command + F (Mac) billentyűket a keresés megkezdéséhez.

Navigálás adott témához 
Tekintse át a témák teljes listáját a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témára, hogy ahhoz 
a részhez ugorjon. 

A dokumentum nyomtatása 
Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontásban.

A kézikönyv használata

Figyelmeztetés  Fontos Tippek

A DJI Pilot alkalmazás szükséges a Zenmuse H20 sorozat használatához. 
Olvassa be a QR-kódot vagy látogasson el a http://www.dji.com/zenmuse-h20-seires/downloads címre az 
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Vigyázat 
1.  Kérjük, tárolja a kamerát száraz és jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten, hogy elkerülje az objektívek 

párásodását a túl magas páratartalom miatt. Ha az objektívek bepárásodnak, a vízpára általában eloszlik 
kis idővel az eszköz bekapcsolása után. Az ajánlott tárolási környezet 40%-nál kisebb relatív páratartalom, 
20±5°C hőmérsékleten. 

2.  Ne tegye ki az infravörös kamera objektívjeit erős energiaforrásnak, mint a Nap, láva vagy lézersugár. 
A megfigyelt célpont hőmérséklete nem haladhatja meg a 800°C-ot, különben kiégetheti a kamerát és 
maradandó károsodást okozhat. 

3.  Ne helyezze a terméket közvetlen napfényre, rossz szellőzésű helyre vagy hőforrás közelébe, mint például fűtés. 
4.  Ne kapcsolja ki/be gyakran a terméket. Miután kikapcsolta, várjon legalább 30 másodpercet, mielőtt újra 

bekapcsolná, különben hatással lesz a termék élettartamára. 
5.  Stabil laboratóriumi körülmények között a Zenmuse H20 sorozat IP44 védettségi szintet ért el az IEC60529 

szabvány szerint. Ez a védettségi szint azonban nem állandó, és hosszú távú használat után idővel csökkenhet. 
6.  Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a gimbalcsatlakozó és a gimbal felszíne mentes minden folyadéktól. 
7.  Ellenőrizze, hogy a gimbal megfelelően rögzítve van a drónon, illetve hogy a microSD-kártya nyílásának 

fedele tiszta és szilárdan a helyén van. 
8.  Ellenőrizze, hogy a gimbal felülete száraz, mielőtt kinyitja a microSD-kártya nyílásának fedelét. 
9.  Ne helyezze be vagy vegye ki a microSD-kártyát használat közben. 
10.  Ne érintse meg a kamera objektívjeinek felületét, és tartsa távol a kemény tárgyaktól, mivel ezek elmo-

sódott képekhez vezethetnek és befolyásolhatják a képminőséget. 
11. A kamera objektívjeinek felületét puha, száraz, tiszta ruhával tisztítsa. Ne használjon lúgos tisztítószert.
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Zenmuse H20T

Bevezetés
A Zenmuse H20 gimbal és kamera egy zoom és egy széles látószögű kamerát tartalmaz. A felhasználó gyor-
san átválthat nagy nagyítású képre a részletes megfigyeléshez, miután felismerte a célt a széles látószögű 
kameranézetben. A Zenmuse H20T hosszúhullámú infravörös hőkamerát is tartalmaz, amely egyszerre képes 
infravörös és látható képeket nyújtani. A Zenmuse H20 és H20T egyaránt tartalmaz lézeres távolságmérőt, 
amely a távolság- és helyzetinformációkat nyújt a különböző küldetések során, mint a kutatás és mentés, 
ellenőrzés és hasonlók. Az optimális teljesítmény érdekében a Zenmuse H20 sorozat kompatibilis a Matrice 
300 RTK drónnal.

Zenmuse H20

1. Gimbalcsatlakozó
2. Pásztázás (pan) motor 
3. Zoom kamera
4. Lézeres távolságmérő

5. Széles látószögű kamera 
6. Billentés (tilt) motor 
7. Orsózás (roll) motor 
8. MicroSD-kártyahely

1. Gimbalcsatlakozó 
2. Pásztázás (pan) motor 
3. Széles látószögű kamera 
4. Lézeres távolságmérő 
5.  Infravörös hőkamera

6. Zoom kamera 
7. Billentés (tilt) motor 
8. Orsózás (roll) motor 
9. microSD-kártyahely
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Támogatott drónok

A Zenmuse H20 sorozat felhelyezése

2.  Forgassa a Matrice 300 RTK drón gimbalcsatlakozóját kioldott helyzetbe, és helyezze fel a gimbalt, majd 
forgassa a gimbalcsatlakozót zárt helyzetbe.

Telepítés

Matrice 300 RTK

Az alábbi telepítési ábrán a Zenmuse H20 látható példaként. 
1. Távolítsa el a gimbal védőjét és az objektívsapkát.

• Tartsa a gimbalcsatlakozót szilárdan, és alkalmazzon egyenletes, határozott forgatóerőt a gimbal 
felhelyezésekor vagy levételekor. 

• Ellenőrizze, hogy a microSD-kártya nyílásának fedele szorosan a helyén legyen, hogy megakadá-
lyozza a por vagy a nedvesség bejutását a használat vagy szállítás alatt. 

• A Zenmuse H20 sorozat érzékeny berendezés. Ne szerelje szét a gimbalt vagy kamerát, mivel ez 
maradandó károsodást okozhat.
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A távirányító működése 
A gimbal dőlésszögét a bal oldali tárcsával, a pásztázását a jobb oldali tárcsával állíthatja be. Nyomja meg 
az exponáló gombot vagy a felvétel gombot fényképek vagy videók rögzítéséhez. Az 5D gombbal állíthatja 
be a zoomot (fel/le) és az EV értékét (jobbra/balra). A C1 testre szabható gombot használhatja a gimbal 
visszaállítására középre, a C2 testre szabható gombot pedig a fő és a kiegészítő képernyő közti váltáshoz.

1.  Bal oldali tárcsa 
Ezt forgatva a gimbal dőlésszögét állítja. 

2.  Felvétel gomb 
Nyomja meg videófelvétel indításához/leállításához. 

3.  Exponálógomb  
Nyomja meg fénykép készítéséhez. Fényképezési módot választhat egyszeri vagy intervallum fotózás-
ból a DJI Pilot alkalmazásban. A fényképek készítése támogatott videó rögzítése közben. 

4.  Jobb oldali tárcsa 
Ezt forgatva a gimbal pásztázását állítja. 

5.  5D gomb  
Az alapértelmezett funkciója a következő. Ennek a gombnak a funkciója testre szabható a DJI Pilot 
alkalmazásban.  
Balra: EV érték csökkentése 
Jobbra: EV érték növelése 
Fel: Közelítés 
Jobbra: Távolítás 

6.  C2 testre szabható gomb  
Az alapértelmezett funkció a fő és kiegészítő képernyő közti váltás. Ennek a gombnak a funkciója testre 
szabható a DJI Pilot alkalmazásban. 

7.  C1 testre szabható gomb  
Az alapértelmezett funkciója a gimbal visszaállítása középre. Ennek a gombnak a funkciója testre szab-
ható a DJI Pilot alkalmazásban.
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Alapvető funkciók

2.  Kamera és zoom 
Megjeleníti a kamera élő képét és a nagyítási arányt. 

3.  Kameraparaméterek 
Megjeleníti a kamera aktuális fénykép/videófelvételei paramétereit.

DJI Pilot alkalmazás 
Az érintőképernyős felületen lehet fényképet készíteni, videót rögzíteni és lejátszani. A látható tartomány-
ban működő kamerák támogatják az olyan intelligens funkciókat, mint a nagy felbontású rácsfotó vagy az 
éjszakai felvétel, míg az infravörös hőkamera támogatja a digitális zoomot, a pontszerű mérést, a paletta és 
izoterm funkciókat, amelyek mindegyike konfigurálható az alkalmazásban.  

Az alábbi funkciók között a *-gal jelöltek csak a Zenmuse H20T infravörös hőkamerájára vonatkoznak.

Megtekintheti a Zenmuse H20 sorozat élő nézetét és változtathatja a kamera beállításait a kameranézetben.

1. Lézeres távolságmérő 
Koppintson a lézeres távolságmérés bekapcsolásához. A lézeres távolságmérés képes megmérni a tárgyak 
távolságát a mérési tartományon belül, és a képernyő közepén megjeleníti a mért objektum távolságát a 
dróntól, a relatív magasságát és a GPS-helyzetét. A funkció bekapcsolása után elmentheti az aktuális kamera-
nézetet a lézeres távolságmérés adataival a képernyőkép gombra koppintva. A képet a távirányító tárolja el.



4. Fókuszmód 

Koppintson a fókuszmód váltásához. Különböző fókuszmódok elérhetők: MF (kézi fókusz), AF-C (folyamatos 
autofókusz) és AF-S (egyszeri autofókusz). 

5.  Automatikus expozíció rögzítése  
Koppintson az expozíciós érték rögzítéséhez. 

6.  Kamerabeállítások  
Koppintson, hogy belépjen a fotó- és videóbeállításokhoz. 

•  Fotóbeállítások 

Fotómód: egyszeri felvétel, nagy felbontású rácsfotó és intervallum (2/3/5/7/10/15/20/30/60 mp) 
Képarány 4:3 
Képformátum: JPEG 
Fotó mentése: Tartalmazza a jelenlegi nézetet, a széles látószögű fotót, a zoom fotót és az infravörös fotót. 
A jelenlegi nézet az aktuális kamera által készített fényképet menti el, de az infravörös hőkamera SBS meg-
jelenítési módjában a képernyőképet menti. A képeket a gimbal és a kamera microSD-kártyája tárolja el. 

•  Videóbeállítások 

Videóméret: Zoom: 4KP30, 1080P30 
Széles látószög: 1080P30 
Infravörös: 640P30 
Videóformátum: MP4 
Videó mentése: Tartalmazza a jelenlegi nézetet, a széles látószögű videót, a zoom videót és az infravörös 
videót. A jelenlegi nézet az alkalmazás aktuális élő képét menti el (nem a HD kamera jelét). A videókat a 
gimbal és a kamera microSD-kártyája tárolja el. 

•  Általános beállítások 

Éjszakai felvétel 

Ha a fő képernyőn a zoom kamera nézete látható, akkor bekapcsolhatja az éjszakai felvétel módot. Az 
éjszakai felvétel módban a zoom kamera bekapcsolja az IR szűrőt, hogy a gyenge fényviszonyok melletti 
képalkotást optimalizálja. Ez a funkció csak a zoom kamerához elérhető, koppintson a Menu > General 
Settings (Menü> Általános beállítások) pontra, majd kapcsolja be a Night Scene (Éjszakai felvétel) pontot. 

Időbélyeg és GPS-adatok hozzáadása

Az időbélyegzés be- vagy kikapcsolása, amely tartalmazza az időt, valamint a GPS-adatokat.  

Gimbal rögzítése felvétel közben

A gimbal rögzítésének be- vagy kikapcsolása fényképezés közben. Ha be van kapcsolva, a gimbal rög-
zítve lesz a felvétel pillanatában, hogy a képalkotást ne befolyásolja a drón mozgása.   

ROI (Érdekes terület)* 

Ezzel a funkcióval kezelheti a színskála eloszlását a képernyőn, hogy maximalizálja a legérdekesebb 
területek kontrasztját. 
Válassza a „Full” pontot a színskála egyenletes elosztásához az egész képen. 
Például ha nagy területen látszik az égbolt (viszonylag alacsony hőmérséklet) a képen, a színskála nagy 
része az alacsony tartományhoz rendelődik, vagyis a spektrum többi részén alacsonyabb lesz a kontraszt. 
Ebben az esetben választhatja a „Sky excluded (33%)” (Ég kihagyva) vagy „Sky excluded (50%)” pontot, hogy 
figyelmen kívül hagyja az ég területét, így a spektrum nagy része a fennmaradó területekhez rendelődik, 
ezáltal nagyobb kontrasztot és jobb elemezhetőséget biztosítva.



Jelenetparaméter* 

• DDE (Digital Detail Enhancement – digitális részletességjavítás): Javítja a kép részleteit és/vagy elnyomja 
rögzített mintázatú zajt. 

• Kontraszt: A fekete és fehér aránya a képen. A színek gazdagabbak és kontrasztosabbak lesznek, ha az érték 
magas. 

• Fényerő: A kép fényereje. 

  Erősítési mód* 

Nagy erősítési mód: Szűkebb hőmérsékleti tartományban rögzíthetők a hőmérséklet-különbségek, nagyobb 

érzékenységgel. 
Kis erősítési mód: Szélesebb hőmérsékleti tartományban rögzíthetők a hőmérséklet-különbségek, kisebb 
érzékenységgel. 

Hőmérséklet-figyelmeztetés* 

A területmérési funkció bekapcsolása után, riasztási hőmérséklet értékét lehet beállítani. 

Ha a legmagasabb hőmérséklet a kiválasztott területen meghaladja a riasztási értéket, a képernyőn értesítés 
jelenik meg DJI Pilotban. 

Automatikus FFC* 

Az automatikus FFC kalibrálás be- vagy kikapcsolása. Az infravörös hőkamera rendszeres időközönként 
automatikusan kalibrál. 

Rácsvonalak 

A rácsvonalak vagy átló be- vagy kikapcsolása. 

Intelligens LED 

Az intelligens LED be- vagy kikapcsolása, mint a kar LED-ek vagy a jelzőfény. 

Kamerabeállítások visszaállítása 

Koppintson a kamera visszaállításához az alapértelmezett beállításokra. 

SD-kártya formázása 

Koppintson a formázáshoz, és a microSD kártya minden tartalmának törléséhez. Óvatosan járjon el. 

7. Fotó/Videó váltás 

Koppintson a fotó és video mód közötti váltáshoz. 

8. Zoom csúszka (zoom kamera) 

Koppintson a zoom kamera nagyítási szintjének beállításához. 
Ha a fő képernyőn a zoom kamera nézetét mutatja, az élő nézet megváltozik a zoom beállításával. Ellenkező 
esetben csak a zoom kamera előnézeti ablaka fog változni a képernyő közepén.

ROI beállítása „Full” (teljes) 
állapotra 

Ég kihagyva az érdekes 
területből 
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A zoom kamera nagyítása 2× és 200× érték között változhat.

9.  Fényképezés/Videófelvétel gomb 
Koppintson a fényképezéshez vagy a videófelvétel megkezdéséhez. 

10.  Lejátszás 
Koppintson a lejátszásba való belépéshez, ahol megtekintheti a frissen készült fényképeket és 
videófelvételeket.

11.   Paraméter beállítások 
Koppintson az ISO, a zár, az expozíciós értékek és egyéb paraméterek beállításához. 

12.   Kameranézet kapcsológombja 
Koppintson ide a gombnak megfelelő kameranézetek közötti váltáshoz a főképernyőn.  
Az infravörös kamera nézetét kapcsoló gomb csak Zenmuse H20T esetében jelenik meg. 

13.   Paletta/Izoterm* 
Paletta 

A Zenmuse H20T különféle palettalehetőségeket kínál. Eltérő színek jelenítik meg a hőmérséklet-különbsé-
geket a hőképen, amelyek a szürkeárnyalatos intenzitáshoz kapcsolódnak. A kép hőmérséklet-tartománya 
256 színre leképezve, 8 bites JPEG vagy MP4 formátumban jelenik meg.



Az alábbi táblázat mutatja az összes palettalehetőséget. 

Paletta  Leírás 

Forró fehér
A leggyakrabban használt hamis színezés, amely fehéret használ a magas hőmérséklet, és 
feketét az alacsony hőmérséklet megjelenítéséhez, ami a természetes emberi asszociáció. 

Fulgurit
A sötét vörös jelzi az alacsony hőmérsékletet és a fehér jelzi a magas hőmérsékletet. Ennek a 
palettának a meleg tónusa az emberi érzékelésben a magasabb hőmérsékletekre asszociál. 

Vörös vas
Ez paletta megjeleníti a finom különbségeket a hőképen, gyorsan kimutatva az ano-
máliákat és az emberi testeket. A melegebb tárgyak világos, meleg színekkel jelennek 
meg, a hidegebb tárgyak sötét, hideg színekkel.  

Forró vas
A vörös jelzi a magas hőmérsékletet, a hideg színek jelzik az alacsony hőmérsékletet. Gyor-
san képes azonosítani a forró célpontokat, míg jól mutatja a hűvös célpontok részleteit is. 

Orvosi

Ez paletta megjeleníti a finom különbségeket a hőképen, ezért ideális a kis hőmér-
séklet-változások észlelésére. Alacsony kontrasztú környezetben is képes érzékelni a 
tárgyakat és az enyhe hőmérséklet-változásokat. Főként orvosi területen, az emberi 
test hőmérsékletének vizsgálatára alkalmazzák. 

Sarkvidéki
Ugyanazt a palettát használja, mint az orvosi, de a lilát hideg kékre cserélve, hogy 
jobban tükrözze a hőmérséklet-változásokat. 

Szivárvány 1
Hasonló az orvosihoz, csökkenti a meleg színek arányát és növeli a hideg színek arányát a 
magas hőmérsékletű célpontokhoz, hogy jobban kiemelje a hideg célpontok részleteit. 

Szivárvány 2
Csökkentett színátmenet, a hideg és meleg színek egyformán arányosak, ami egyszerre 
mutatja meg a magas és alacsony hőmérsékletű célpontok részleteit. 

Árnyalat

Fekete-fehéret használ az alacsony hőmérsékletekhez és élénkvöröset a magas hőmér-
sékletekhez, így a magas hőmérsékletű célpontokat gyorsan lehet azonosítani. Főleg 
nagy kontrasztú környezetben használatos, ideális a magas hőmérsékletű célpontok 
gyors és pontos azonosítására éjjel.

Forró fehér   

Fulgurit   

Vörös vas   

Forró vas   

Orvosi   

Sarkvidéki   

Szivárvány 1   

Szivárvány 2   

Árnyalat   

Forró fekete



Ugyanazon képen különböző paletták alkalmazását az alábbi képen mutatjuk be. 

Forró fehér

Vörös vas

Forró vas izoterm

Forró fekete  

Szivárvány 1

Fulgurit izoterm

Izoterm 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kijelölt hőmérséklet-tartományokat különböző színsémával ábrázoljuk, 
így az ebben a tartományba eső tárgyak nagyobb kontrasztot és jobb láthatóságot nyújtanak.  A hőmérsék-
let-tartományt alsó és felső határérték határozza meg. 

Forró 
fekete

A Forró fehér ellentéte, feketét használ a melegebb tárgyakhoz, fehéret a hűvösebbek-
hez. A magas hőmérsékletű célpontok hőmérséklet-eloszlása jobban megfigyelhető 
a szabadban.
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14.  FFC kalibrálás* 
Koppintson erre a gombra az FFC-kalibrálás végrehajtásához, amelyet a képminőség optimalizálásá-
hoz használunk. A kalibráció során a képernyő lefagyhat egy pillanatra, és a kamera kattogó hangot 
ad. 

15.  Zoom (Infravörös hőkamera)* 
Koppintson az infravörös hőkamera digitális zoomjának beállításához. 2x, 4x és 8x zoom lehetősége 
elérhető. 

16.  Megjelenítési mód* 
Koppintson az IR és az osztott megjelenítési módok közti váltáshoz az infravörös hőkameránál.  
IR: csak az infravörös hőkamera képét jeleníti meg. 
Osztott: Az infravörös hőkamera képe és a széles látószögű kamera képe egyszerre jelenik meg, 
egymás mellett.

Vörös vas izoterm Orvosi izoterm
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Intelligens funkciók

Célzás kattintással 
Kattintson duplán az érdekes pontra a fő képernyőn, a gimbal automatikusan a képernyő közepére állítja 
a kiválasztott pontot. 

Nagy felbontású rácsfotó 
Húzással jelölje ki a terület a széles látószögű kamera nézetében, a gimbal automatikusan mozog, és egy 
sorozat 20MP képet készít a kiválasztott területről az aktuális zoom mértékével a zoom kamerával. 

Koppintson a Menu > Photo Settings (Menü> Fotóbeállítások) pontra, majd válassza ki a High-Res Grid 
Photo (Nagyfelbontású rácsfotó) pontot. Miután belépett ebbe a funkcióba, az élő nézet átvált a széles 
látószögű kamera nézetére. Beállíthatja a fényképezési célterületet a fehér rács szerkesztésével, mozgatásával 
és zoomolásával a képernyőn. 

Minden fotó ugyanazon almappába kerül a microSD-kártyán, és egy HTML-fájl füzi össze őket.  

A széles látószögű és a közeli képek megtekintéséhez nyissa meg ezt a HTML fájlt a számítógépén a bön-
gészőben.  

Éjszakai felvétel 
Az éjszakai felvétel módban a kamera bekapcsolja a zoom kamera IR szűrőjét, ami lehetővé teszi a gyenge 
fényviszonyok melletti felvételt. 
Ez a funkció csak a zoom kamerához elérhető, koppintson a Menu > General Settings (Menü> Általános 
beállítások) pontra, majd kapcsolja be a Night Scene (Éjszakai felvétel) pontot. 

Hőmérséklet mérése* 
Pontszerű mérés 
A hőmérséklet-mérési tartományon belül eső bármelyik pont hőmérséklete megmérhető a képernyőn. 

Területmérés 
Húzással jelöljön ki egy területet a hőmérséklet-mérési területen a képernyőn, és az átlag, a legalacsonyabb 
és a legmagasabb hőmérséklet, valamint a megfelelő területek megjelennek a DJI Pilot alkalmazásban.



Firmware-frissítés 
Ellenőrizze, hogy a Zenmuse H20 sorozat gimbal és kamera szilárdan rögzítve van a drónra, és a drón ki 
van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy van elég szabad hely a microSD-kártyán és az intelligens akkumulátorok 
teljesen fel vannak töltve. 

1. Látogasson el a DJI hivatalos honlapjára, és menjen a Zenmuse H20 sorozat letöltési oldalára. 

2. Válassza ki a legfrissebb firmware-t letöltésre. 

3. Másolja a letöltött firmware-frissítési fájlt a microSD-kártya gyökérkönyvtárába. 

4. Helyezze be a microSD-kártyát a Zenmuse H20 sorozatú gimbal és kamera microSD-kártyafoglalatába. 

5.  Kapcsolja be a drónt, a gimbal és a kamera elindul az automatikus ellenőrzéssel, majd elkezdi az automa-
tikus frissítést, és csipogó hangjelzéssel jelzi az állapotot. 

6. A firmware-frissítés befejeződésével indítsa újra az eszközt. 

• Ellenőrizze, hogy csak egy firmware frissítési fájl legyen a microSD-kártyán. 
• Ne kapcsolja ki a drónt, vagy csatlakoztassa le a gimbalt és a kamerát a firmware frissítése alatt.

A hőmérsékletmérési pontosságot számos tényező befolyásolja: 

1)  Visszaverő tárgyak – erősen tükröző fényes fémek többet vernek vissza a háttérsugárzásból, így az eredmény 
kisebb pontosságú, míg a matt felületű tárgyak nagyobb pontosságot adnak. 

2)  A háttérsugárzás hőmérséklete – a napfény nagy hatással van a hőmérsékletmérés pontosságára, a 
közvetlen vagy visszavert napfényt kerülni kell az infravörös hőkamerával. 

3)  A levegő hőmérséklete és páratartalma – a hőmérsékletre és a páratartalomra gyárilag kalibrálunk, de 
néhány hőmérséklet-mérési hiba elkerülhetetlen. A szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom befo-
lyásolja a mérés pontosságát. 

4)  A kamera és a tárgy közötti távolság – a kalibrálás során használt alapértelmezett távolság 5 m, és a hőmér-
sékletmérés a legpontosabb ebből a távolságból. Az eltérés ettől a távolságtól csökkenti a pontosságot. 

5)  Objektumok fajlagos emissziója – az objektumok fajlagos emissziója hatással lesz a hőmérsékletmérés 
pontosságára. Általában a fajlagos emisszióval arányosan nő a pontosság. A fajlagos emissziót olyan 
tényezők befolyásolják, mint az anyag, az érdesség vagy az objektum felületén az oxidáció mértéke.  

Feketetest mérésekor 5 m távolságból, szélcsendben, 25°C-on, beltérben a kamera pontossággal 
akár ± 2°C vagy ±2% (a kettő közül a nagyobb érték). Mivel a különböző feketetestek fajlagos emis-
sziója változó, ez a mérési eredmény csak a vizsgált feketetest pontosságát jelzi, csak referenciaként.

Riasztás Leírás 

4 rövid hangjelzés Frissítés fájlt észlelt, felkészülés a frissítésre. 

1 hosszú hangjelzés A firmware frissítése, ne szakítsa meg a frissítést. 

1 hosszú, majd 2 rövid hangjelzés A firmware-frissítés sikeres volt. 

Folyamatos hosszú hangjelzés 
A firmware frissítése nem sikerült, próbálja újra a frissítést. Lépjen 
kapcsolatba a DJI támogatással, ha segítségre van szüksége.



Általános 

Név Zenmuse H20, Zenmuse H20T 

Méretek 
150×114×151 mm (Zenmuse H20) 
167×135×161 mm (Zenmuse H20T) 

Súly
 678±5 g (Zenmuse H20) 
828±5 g (Zenmuse H20T)

Védettségi szint IP44 

Lézer biztonság Class 1M (IEC 60825-1:2014) 

Támogatott drónok Matrice 300 RTK  

Gimbal 

Szögrezgés-tartomány ± 0,01° 

Tartó Levehető 

Szabályozható tartomány Pásztázás (pan): ±320°; billentés (tilt): –120°-tól +30°-ig 

Mechanikus tartomány
Pásztázás (pan): ±330°; billentés (tilt): –132,5°-tól +42,5°-ig;  
orsózás (roll): –90°-tól +60°-ig 

Szabályozható sebességtartomány Pásztázás: 90°/mp, Billentés: 90°/mp 

Zoom kamera 

Érzékelő 1/1,7” CMOS, tényleges pixelszám: 20M 

Objektív

 Fókusztávolság: 6,83–119,94 mm (megfelel: 31,7–556,2 
mm)
Rekesz: f/2.8-f/11 (normál), f/1,6-f/11 (éjszakai) 
Fókusz: 1 m – ∞ (széles látószögű), 8 m – ∞ (telefotó)

Fókuszmód MF/AF-C/AF-S 

Expozíciós mód Manuális, automatikus 

Expozíció kompenzáció ±3,0 (1/3 lépésközzel) 

Fénymérés mód Spot, középre súlyozott fénymérés 

AE rögzítés Támogatott 

Elektronikus zársebesség 1-1/8000 s

ISO tartomány
Videó: 100–25600 
Fotó: 100–25600

Videofelbontás 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps

Videóformátum MP4 

Felirat Támogatott 

Max. Képméret 5184×3888 

Képformátum JPEG 

Széles látószögű kamera 

Érzékelő 1/2,3” CMOS, tényleges pixelszám: 12M 

Műszaki adatok



Objektív

Kettős látószög (DFOV): 82,9° 
Fókusztávolság: 4,5 mm (megfelel: 24 mm) 
Blende: f/2.8 
Fókusz: 1 m-től ∞

Expozíciós mód Automatikus 

Expozíció kompenzáció ±3,0 (1/3 lépésközzel) 

Fénymérés mód Spot, középre súlyozott fénymérés 

AE rögzítés Támogatott 

Elektronikus zársebesség 1-1/8000 s

ISO tartomány
Videó: 100–25600 
Fotó: 100–25600

Videofelbontás 1920×1080@30fps 

Videóformátum MP4 

Felirat Támogatott 

Max. Képméret 4056×3040 

Képformátum JPEG 

Infravörös hőkamera 

Hőkamera képalkotó Hűtés nélküli VOx Mikrobolométer 

Objektív

Kettős látószög (DFOV): 40,6°
Fókusztávolság: 13,5 mm (megfelel: 58 mm) 
Blende: f/1,0 
Fókusz: 5 m-től ∞

Digitális zoom 1×, 2×, 4×, 8× 

Videofelbontás 640×512 @ 30 Hz 

Videóformátum MP4 

Fényképfelbontás 640×512

Képformátum R-JPEG* (16 bites nyerset tartalmazza) 

Pixelméret 12 μm 

Spektrumsávszélesség 8–14 μm 

Érzékenység (NETD) ≤50 mK @ f/1,0 

Hőmérséklet-mérési metódus Pontszerű mérés, területmérés

Tartomány
–40°C és 150°C között (nagy erősítés) 
–40°C és 550°C között (kis erősítés)

Hőmérséklet-figyelmeztetés Támogatott 

FFC Automatikus/manuális

Paletta 
Forró fehér/Fulgurit/Vörös vas/Forró vas/Orvosi/
Sarkvidéki/Szivárvány 1/Szivárvány 2/Árnyalat/
Forró fekete

Lézeres távolságmérő**

Hullámhossz 905 nm

Mérési tartomány
3–1200 m (Függőleges, visszaverő felület, 12m 
átmérővel és 20% reflektivitással)



*  R-JPEG képek importálásával a DJI Thermal Analysis Tool alkalmazásba megmérheti a hőmérsékletet és 
beállíthatja a paramétereket, mint a fajlagos emisszió és reflexiós hőmérséklet. Töltse le a DJI Thermal 
Analysis Tool alkalmazást a https://www.dji.com/zenmuse-h20-series/downloads címről  

**  A lézeres távolságmérő optikai paraméterei: lézerimpulzus szélessége 6,5 ns, ismétlési frekvencia 12,5 
kHz, a maximális csúcsteljesítmény 45 W. Ne szedje szét a lézermodult a lézer okozta sérülések elkerülése 
érdekében.

Mérési pontosság
±(0,2 m + D × 0,15%), ahol D a függőleges felület 
távolsága

Adattárolás 

Támogatott SD-kártyák 
Támogatja a microSD-kártyákat legfeljebb 128 
GB kapacitásig UHS-I Speed Grade 3 minősítésű 
microSD-kártya szükséges.

Támogatott fájlrendszerek

FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB) 
TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC II 
SanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SD V30 HC I 
TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB micro SD XC II

Ajánlott microSD-kártyák

SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30 
XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC I 
TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC I 
TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC I 
TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC I 
SAMSUNG_EVO_64GB_micro SD 3 XC I

Környezet

Működési hőmérséklet
–20°C és 50°C (a hőmérsékletmérés csak –10°C és 
50°C között támogatott)

Tárolási hőmérséklet 20°C és 60°C között



DJI-terméktámogatás 

http://www.dji.com/support

A kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. 

A legújabb verzió letöltése: 

http://www.dji.com/zenmuse-h20-series 
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