Segurança
Confiança da melhor escolha

Câmera Speed
Dome com
tecnologia IP

Imagens ilustrativas

VSD 1000 36X IP

Zoom de 432x (36x ótico + 12x digital)
CCD Sony 1/4” eXview HaD
resolução horizontal de 530 linhas

Segurança
Confiança da melhor escolha
100% nacional, a Intelbras desenvolve soluções de alta tecnologia voltadas para as necessidades dos brasileiros. Com os inteligentes recursos da Speed Dome IP Intelbras, seus projetos de grande porte vão ganhar muito mais vantagens e um excelente
custo-benefício.

VSD 1000 36X IP
Características técnicas
• Excelente alcance de imagem com o zoom ótico de 36x
• Função WDr, que garante imagens nítidas mesmo com a
variação excessiva de luz de fundo
• Cúpula antivandalismo e proteção IP66
• algoritmo de compressão H.264 e 30 fps
• Sistema dual-bitstream, que permite gravação de imagens
em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede
• Protocolos suportados: TCP/IP, suporte a DDnS, PPoe, FTP,
nTP, arP, SMTP, DnS, DHCP e função Filtro IP (lista branca
e lista negra)
• Permite visualização através de Iphone e SO Symbiam nokia
• envio de email com fotos e gravação na ocorrência de evento
• Manuais, menus e interfaces amigáveis totalmente em português
• entradas de alarme, máscara de privacidade, auto-scan, tour
e patrulha que facilitam o monitoramento das imagens
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Especificações técnicas
Câmera Dia/Noite 36x IP (hibrida analógico + IP)
Sensor de imagem

CCD Sony 1/4” eXview HaD

Formato do vídeo

nTSC

Pixels efetivos

768 (H) x 494 (V)

resolução horizontal

530 TVL

Lente

f=3,4 mm (wide) a 122,4 mm (tele), F1.6 a
F4.5

Zoom

36x

Zoom digital

12x (432x com zoom óptico)

relação sinal/ruído (Srn)

> 50 dB

Velocidade do obturador

1/1 - 1/10.000 s

Wide Dynamic range (WDr)

Sim

Focagem

automática

Diafragma

automática com substituição manual

Campo de visão

1,7° a 57,8°

Balanço de branco (BLC)

automática com substituição manual

Controle do ganho (agC)

automática com substituição manual

Saída de vídeo

1,0 Vpp, 75 Ω

equilíbrio dos brancos

2000 K a 10000 K

Ir cut filter

automático com substituição manual

Sincronização

Bloqueio de linha (ajuste do atraso de fase
vertical entre -90° e +90°) ou cristal interno

Porta de controle e configuração da câmera

rS485

Cúpula antivandalismo

Cúpula wandalproof de policarbonato transparente

Distância mínima do objeto

320 mm (WIDe), 1500 mm (TeLe)

IP66
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VSD 1000 36X IP
Especificações técnicas (continuação)
Iluminação mínima
Sensibilidade típica

50 IRE

Modo dia - color

1,4 lux (F1.6, 1/60s)

Modo dia - color

0,1 lux (F1.6, 1/4s)

Modo night - noite (IR cut
filter - ON)

0,01 lux (F1.6, 1/4s)

Supressão de picos
Proteção interna (centelhador)

Características elétricas
Alimentação

24 VAC, 60 Hz – 3 A

Visualização e Gravação

Consumo total

50 W (12 W para a câmera e 38 W para o
aquecedor)

Compressão do vídeo

HD1 - 352 x 480

Peso

5,0 kg

Alcance de rotação horizontal

0° a 360° contínuo

Alcance de rotação vertical

-2° a 90° com auto flip

BCIF - 720 x 240
Resoluções de vídeo em pixels CIF - 352 x 240
QCIF - 176 x 120

Velocidade variável horizontal 0,1°/s a 300°/s
Velocidade variável vertical

0,1°/s a 150°/s

Velocidade de pré-posicionamento

300°/s

QVGA - 320 x 240
QQVGA - 160 x 128
Taxa de frames

1 a 30 fps - ajustável por modo de gravação:
Manual (Stream principal), Detecção (stream
movimento) e Alarme (stream alarme)

Modo de gravação

Manual, detecção de movimento e alarmes,
com possibilidade para sobrescrever

Intervalo de gravação

1 a 120 minutos configuráveis (padrão: 30
minutos)

Velocidade de movimento zoom
Ótico (WIDE) a Ótico (TELE)

4,0 s
6,0 s

Digital (WIDE) a Digital (TELE)

2.1 seg.

Alarme
Entrada de alarme configurável NA/NF

H.264 para stream principal e stream extra
D1 (4CIF) - 704 x 480

Mecânica

Ótico (WIDE) a Digital (TELE)

Protetor anti-surto, pulsos repentinos na ordem
de 3000 volts

7

Prioridades

Manual>Alarme>Detecção de vídeo

Gravação no servidor FTP

Agendada - Gravação no servidor FTP, sem a
necessidade de inclusão de cartão micro SD

Saída de relé NA/NF, com
2
capacidade máx. 30 VDC, 2 A

Detecção de vídeo

Características complementares

Detecção de movimento

396 (22 x 18) zonas de detecção com 6 níveis
de sensibilidade configurável

Mascaramento de câmera

Detecção de mascaramento de câmera

Pré-posições (Presets)

80 Presets com o protocolo Intelbras-1 (Analógico) e via Rede IP, 255 Presets com protoloco
Pelco-D e Pelco-P (Analógico)

Auto-scan

5

Tour

8, formado por um máximo de 80 presets
(Intelbras-1) ou 255 presets (Pelco D e Pelco
P) cada um e com tempo configurável entre
presets de 5 a 254 segundos

Patrulha
Mascára de privacidade

Rede
Interface

RJ-45 (10/100 Mbps) em acordo com o padrão
IEEE802.3

Funções

Transmissão TCP/IP, suporte a DDNS, PPoE,
FTP, NTP, ARP, SMTP, DNS, DHCP e Filtro IP
(lista branca e lista negra)

5, duração individual de 1 min

Funções auxiliares

Email, DHCP e DNS

24 setores, divididos em 8 setores a cada 120º
no eixo horizontal

Cliente embarcado para serviNo-IP e DynDns
ço de DDNS (IP dinâmico)

Baud Rate (bps)

1.200, 2.400, 4.800, 9.600

Protocolos suportados

Intelbras-1, Pelco-P, Pelco-D

Operação remota

Opção adicional

Posicionamento Inteligente 3D na tela (utilizando o software web, software SIM e os DVRs
série VD da Intelbras) através do protocolo
Intelbras-1

Armazenamento

Conectores

Monitoramento, configuração total do sistema,
controle PTZ, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros,
acionamento das saídas de relé.

Dispositivo de armazenamento

Para gravação local requer cartão micro SD
de até 32 GB de alta velocidade classe 4 ou
superior *

Saída de vídeo

BNC (1)

RS485

Borne com terminal fixado por parafuso

Utilização

Alarmes

Borne com terminal fixado por parafuso

Vídeo = (56 a 500 MB/h) - Áudio = (14,4
MB/h)

Alimentação

Borne com terminal fixado por parafuso

Gerenciamento do cartão
MicroSD

Alarme de falha e espaço insuficiente
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Encoder
Transmissão via rede

Controle de banda para uma transmissão via
rede mais eficiente

Bitstream

Dualbitstream. Opção para gravação de
imagens em qualidade diferente das imagens
transmitidas pela rede, podendo ser configurado independentemente

Câmera Speed
Dome com
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Áudio
entrada de áudio

1 canal

Saída de áudio

1 canal

Áudio bidirecional

Sim

Compressão

g.711

Características ambientais
Temperatura: Operação

-40 °C a +60 °C

Temperatura: armazenamento

-40 °C a +85 °C

Humidade relativa

10% a 90%

Proteção

IP66

Certificados e segurança
Compatibilidade eletromagnética

FCC: parte 15 classe B - Ce: en55022,
en55024, en61000-3-2, en61000-3-3

Diretiva de baixa tensão

en60950-1

eu

em conformidade com os regulamentos Ce

Suportes para montagem
Parede

XSD 100 IP

Tubo*

XSD 200 IP

Teto*

XSD 300 IP

Quina*

XSD 400 IP
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* não acompanha o produto.
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