
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções em câmeras
Domes PTZ IP da série Spectra® Enhanced 7
PTZ DE ALTA VELOCIDADE, ATÉ 30X, ATÉ 4K, COMPATÍVEL COM SUREVISION E DEEP LEARNING

Características do produto   
• Tecnologia SureVision, incluindo:

– Faixa dinâmica ampla (WDR) de até 130 dB

– Luz fraca avançada de 0,02 lux (colorida) e 0,013 lux (monocromática)

– Tecnologia antiofuscamento

– Filtragem de ruídos 3D

– Mapeamento de tons avançado

• Controle de inclinação/panorâmica de até 4K e 60 imagens por segundo 
(ips)

• Estabilização de imagem (EIS) robusta com giroscópio

• Pacote integrado Pelco Enhanced Analytics

• Compatível com Pelco Advanced Analytics

• Power over Ethernet (802.3bt), 24 VCA, 48 VCC

• Tecnologia de compactação inteligente da Pelco H.264 e H.265

• Três opções automáticas de eliminação de névoa

• Cúpula fumê ou transparente e carcaça IK10 resistentes a vandalismo

• Slot para cartão SD compatível com cartões SDXC

• Compatível com sistemas de vídeo da Pelco e de terceiros
• Em conformidade com ONVIF Profile S, Profile G e Profile T

• Suporte e garantia de 3 anos 

Performance IP de primeira linha
A série Spectra® de domes PTZ IP de alta velocidade da Pelco oferece
qualidade de imagem e desempenho superiores, além de recursos
integrados e inteligentes para soluções de vigilância modernas. O
controle e o vídeo de baixa latência tornam a câmera incrivelmente fácil
de controlar. Com o controle de circuito fechado, é possível posicionar a
câmera no alvo com velocidades incríveis de inclinação e panorâmica de
até 700 graus/segundo. Isso evita atrasos aparentes e possibilita a
captura de evidências forenses cruciais. Os sistemas de controle de
circuito fechado têm vantagens como posicionamento bastante preciso e
manutenção e desgaste limitados. Além disso, a câmera conhece a sua
posição correta.

A redundância de energia entre PoE a 48 VCC/24 VCA garante uma
operação contínua 24 horas por dia, mesmo em situações com
instabilidade na fonte de energia.

Câmeras SureVision Full HD
Os domes PTZ IP série Spectra Enhanced incluem zoom óptico 4K de até
30x. Eles são executados em até 60 quadros por segundo e contam com
até 130 dB de faixa dinâmica ampla (WDR) com o desempenho em baixa
luminosidade do SureVision mais recente da Pelco. 

Recursos de imagem inteligentes
Os domes PTZ série Spectra Enhanced têm a capacidade de executar
análise DNN de Deep Learning. Incluído em todos os modelos está um
pacote completo de análise integrada, como: Objeto abandonado,
Detecção de movimento adaptativa, AutoTracker, Sabotagem da câmera,
Movimento direcional, Detecção de permanência prolongada, Contagem
de objetos, Remoção de objetos e Veículo parado. Spectra Enhanced
também permite até 16 zonas de privacidade de painéis de janelas que

são configuráveis com opções de embaçamento personalizado. Os três
níveis de Eliminação de névoa da imagem contam com opções para
aprimorar a imagem em dias de neblina ou chuva. Estão disponíveis
cinco modos de Equilíbrio de branco para superar condições de
iluminação difíceis durante o dia e a noite. O modo Imagem Vívida pode
ser habilitado para automaticamente aumentar a saturação de cor e o
aprimoramento. Spectra Enhanced suporta até 2 TB de armazenamento
local integrado (não fornecido) que é facilmente acessível através do
protocolo ONVIF Profile G ou FTP.

Design intuitivo
A série Spectra Enhanced inclui as mesmas facilidades de instalação e
manutenção que o setor já espera da Spectra. Cada sistema dome
consiste em uma caixa traseira, uma unidade dome e um dome inferior
com a classificação IK10. Você pode escolher entre três opções de
formato: embutido no teto, embutido no teto ecológico e suspenso
ecológico.

Integração com VMS
A série Spectra Enhanced é facilmente conectada ao IP da Pelco e a
sistemas de vídeo híbridos como o VideoXpert, o Endura 2.0 (ou superior)
e Digital Sentry 7.3 (ou superior). A câmera também é compatível com
Digital Sentry NVS (DS NVS), software completo de gerenciamento de
vídeo, disponível para download gratuito em www.pelco.com. O DS NVS
inclui quatro licenças IP Pelco e permite o gerenciamento de vídeo a
partir de até 64 câmeras. 

A Pelco busca ser o provedor de câmera mais aberto e integrado na
indústria e, como parte desse esforço, a Spectra Enhanced está
integrada com uma longa e cada vez maior lista de software terceiro e
Sistemas de Gerenciamento de Vídeo (VMS). 
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RECURSOS DA CAIXA TRASEIRA

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; TODOS 
OS DEMAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

Embutido no teto (4K, para ambientes
internos) 

• Caixa traseira única para aplicações 
suspensas ou no teto com anel 
adaptador branco, RAL9003

• Exige espaço de 13,35 cm (5,25 pol.) 
acima do teto e 8,25 cm (3,25 pol.) 
abaixo

• Espessura mínima do teto de 1,27 cm 
(0,50 pol.); máxima de 4,45 cm (1,75 pol.)

• Construção de alumínio, cúpula de nylon 
com a classificação IK10 

• Adequado para Uso em Espaços com 
Ar Ambiental

• Temperatura operacional constante: −10
a 55 °C (14 a 131 °F)

Embutido no teto (2MP, para ambientes
internos) 

• Caixa traseira única para aplicações 
suspensas ou no teto com anel 
adaptador branco, RAL9003

• Exige espaço de 13,35 cm (5,25 pol.) 
acima do teto e 8,25 cm (3,25 pol.) 
abaixo

• Espessura mínima do teto de 1,27 cm 
(0,50 pol.); máxima de 4,45 cm (1,75 pol.)

• Construção de alumínio, cúpula de nylon 
e carcaça com classificação IK10 

• Adequado para Uso em Espaços com 
Ar Ambiental

• Temperatura operacional constante: −10
a 55 °C (14 a 131 °F)



Suspenso ecológico (4K)

• Suspenso ecológico disponível com 
acabamento em branco (RAL9003) ou 
preto (RAL9017)

• Construção de alumínio, cúpula de nylon 
com a classificação IK10 

• Compatível com IP66 e IP67

• Compatível com Tipo 4X

• Usa Rosca NPT de 1 1/2 polegadas

• Inclui aquecedor, ventilador e protetor 
contra o sol 

• Temperatura de operação constante de 
−50 a 60 °C (−58 a 140 °F)

Suspenso ecológico (2MP)

• Suspenso ecológico disponível com 
acabamento em branco (RAL9003) ou 
preto (RAL9017)

• Construção de alumínio, cúpula de nylon 
e carcaça com classificação IK10 

• Compatível com IP66 e IP67

• Compatível com Tipo 4X

• Usa Rosca NPT de 1 1/2 polegadas

• Inclui aquecedor, ventilador e protetor 
contra o sol 

• Temperatura de operação constante de 
−50 a 60 °C (−58 a 140 °F)



Embutido no teto (4K, ecológico) 

• Caixa traseira única para aplicações 
suspensas ou no teto com anel 
adaptador preto, RAL9017

• Exige espaço de 13,35 cm (5,25 pol.) 
acima do teto e 8,25 cm (3,25 pol.) 
abaixo

• Espessura mínima do teto de 1,27 cm 
(0,50 pol.); máxima de 4,45 cm (1,75 pol.)

• Construção de alumínio, cúpula de nylon 
com a classificação IK10

• Compatível com IP66 e IP67

• Compatível com Tipo 4X

• Inclui aquecedor e ventoinha 

• Temperatura de operação constante de 
−50 a 60 °C (−58 a 140 °F)

Embutido no teto (2 MP, ecológico) 

• Caixa traseira única para aplicações 
suspensas ou no teto com anel 
adaptador preto, RAL9017

• Exige espaço de 13,35 cm (5,25 pol.) 
acima do teto e 8,25 cm (3,25 pol.) 
abaixo

• Espessura mínima do teto de 1,27 cm 
(0,50 pol.); máxima de 4,45 cm (1,75 pol.)

• Construção de alumínio, cúpula de nylon 
e carcaça com classificação IK10

• Compatível com IP66 e IP67

• Compatível com Tipo 4X

• Inclui aquecedor e ventoinha 

• Temperatura de operação constante de 
−50 a 60 °C (−58 a 140 °F)



CÂMERA/ÓPTICA

Especificação 30X de baixa luminosidade 18X de baixa luminosidade

Tipo de sensor Sensor CMOS de 1/2,8 polegadas progressivo tipo Exmor Sensor CMOS de 1/1,8 polegadas progressivo

Zoom Óptico 30X 18X

Zoom Digital 12X 12X

Resolução máxima 1920 x 1080 3840 x 2160

Lente
f/1.6 ~ f/4.7, distância focal 4,5 mm (largura) ~ 135 mm 

(tele)
f/1.5 ~ f/3.4, distância focal 6,36 mm (largura) ~ 138,5 mm 

(tele)

Ângulo horizontal de visão  59,8°, largura - 2,3°, tele 57,9°, largura - 3,0°, tele

Relação do aspecto 16:9 16:9

Sensibilidade de 
Luz

Cor (33 ms) 0,02 lux (cor) 0,10 lux

Cor (250 ms) 0,0025 lux (cor) 0,0125 lux

Mono (33 ms) 0,013 lux (monocromático) 0,066 lux

Monocromático 
(250 ms)

0,0016 lux (monocromático) 0,0085 lux

Observação: sensibilidade em lux para 90% de refletância, f/1,6 (ângulo de largura), 50 dB de ganho a 30 IRE (30% de 
nível de sinal) com Aumento de sensibilidade DESLIGADO; melhoria de sensibilidade 4 vezes maior com Aumento de 
sensibilidade LIGADO

Recursos Dia/noite Sim Sim

Intervalo do obturador 1/1 ~ 1/10.000 s 1/10.000 ~ 1 s

Relação sinal/ruído \>50 dB \>50 dB

Filtro corte IV Sim Sim

Ampla Faixa Dinâmica Máx. até 130 dB; 120 dB de acordo com IEC 62676-5 Máx. até 130 dB; 120 dB de acordo com IEC 62676-5 

Controle de íris Íris automática com cancelamento manual Íris automática com cancelamento manual

Compensação de luz de fundo Sim Sim

Controle de ganho automático Sim Sim

Filtragem de ruído ativa Filtragem de ruídos 3D Filtragem de ruídos 3D

Estabilização de Imagem Eletrônica 
(EIS)

Sim Sim

Controle de taxa de bits Taxa de bits variável restrita (CVBR) e taxa de bits restrita (CBR)

Instantâneo de vídeo Captura JPEG na mesma resolução da maior transmissão configurada

Inibição de janela 16 janelas configuráveis

Sobreposição de vídeo
Nome da câmera, hora, data e texto personalizável com vários idiomas compatíveis. É possível incorporar imagens e 

logotipos personalizados.

Correção de cintilação Opções ligado/desligado automáticas; modos 50 Hz ou 60 Hz



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE
• 256 predefinições
• 32 turnês
• ±0,05° de precisão predefinida
• 8 varrimentos configuráveis
• Padrões – 8 padrões regraváveis (até 5 minutos cada)
• Menus multilíngues (inglês, espanhol, português, italiano, alemão, 

francês, russo, turco, chinês simplificado e coreano)
• Proteção com senha
• 16 bloqueios de janela, de tamanho configurável
• O recurso “giro automático” gira o dome em 180° na parte inferior do 

curso de inclinação
• Parada programável com ações
• A panorâmica/inclinação proporcional diminui continuamente as 

velocidades de panorâmica/inclinação em proporção à profundidade do 
zoom

• Análises da Pelco, incluindo nove comportamentos que podem ser 
configurados pelo usuário

• Vários comportamentos de análise DNN
• Modos de eliminação de névoa da imagem

PACOTE PELCO ENHANCED ANALYTICS
As câmeras da linha Spectra Enhanced incluem
comportamentos configuráveis pelo usuário, dois básicos e oito
aprimorados, para melhor flexibilidade e desempenho. A câmera
pode executar até dois comportamentos Enhanced além dos dois
Basic, ao mesmo tempo.

Para cada comportamento, você pode definir cenários diferentes,
que vão detectar e disparar alarmes automaticamente quando
atividades específicas forem detectadas. 

A análise pode ser configurada e habilitada usando um navegador
padrão da Web e os alarmes de comportamento são compatíveis com
o VideoXpert ou um sistema de terceiros que ofereça suporte ao
sistema da API da Pelco.-

Os comportamentos de análise básicos disponíveis incluem:

• Sabotagem da câmera: detecta alterações de contraste no campo de 
visão. Um alarme é disparado se a lente for obstruída por tinta em spray, 
pano ou por uma tampa de lente. Qualquer reposicionamento não 
autorizado da câmera também dispara um alarme.

• Detecção de movimento simples com base na região: baseada na 
sensibilidade, a câmera determina se foi detectado movimento suficiente 
em uma região configurável.

Os comportamentos de análise aprimorados disponíveis incluem:

• Objeto abandonado: detecta objetos colocados dentro de uma zona 
definida e dispara um alarme se o objeto permanecer desacompanhado 
na zona. Um terminal de aeroporto é uma instalação típica para esse 
comportamento. Esse comportamento também pode detectar objetos 
deixados para trás em um caixa eletrônico, sinalizando uma possível 
clonagem de cartão.

• Detecção de movimento adaptativa: detecta e rastreia objetos que 
entram em uma cena e, em seguida, dispara um alarme quando os 
objetos entram em uma zona definida pelo usuário. Esse comportamento 
é usado principalmente em ambientes externos com pouco tráfego para 
reduzir o número de alarmes falsos causados por mudanças ambientais.

• AutoTracker: detecta e rastreia o movimento no campo de visão. 
Quando o comportamento de AutoTracker está configurado, o sistema é 
panoramizado e inclinado automaticamente para acompanhar o objeto 
em movimento até que este pare ou desapareça da área monitorada.

• Movimento direcional: gera um alarme em uma área de alto tráfego 
quando uma pessoa ou um objeto se movem em uma direção específica. 
As instalações típicas para esse comportamento incluem portões ou 
túneis de aeroportos onde as câmeras podem detectar objetos movendo-
se na direção oposta ao fluxo normal do tráfego ou um indivíduo entrando 
por uma porta de saída.

• Detecção de permanência prolongada: identifica quando pessoas ou 
veículos permanecem em uma zona definida por muito tempo. Esse 
comportamento é eficiente para notificação em tempo real de 
comportamentos suspeitos em caixas eletrônicos, escadarias e pátios de 
escolas.

• Contagem de objetos: conta o número de objetos que entraram em 
uma zona definida. Esse comportamento pode ser usado para contar o 
número de pessoas na entrada/saída de uma loja ou dentro de uma loja 
cujo tráfego é leve. Esse comportamento é baseado em rastreamento e 
não conta pessoas em locais lotados.

• Remoção de objetos: dispara um alarme se um objeto for removido de 
uma zona-definida pelo usuário. Esse comportamento é ideal para 
clientes que desejam detectar remoção de objetos de alto valor, como 
uma pintura da parede ou uma estátua de um pedestal.

• Veículo parado: detecta veículos parados perto de uma área sensível 
por um período superior ao especificado pelo usuário. Esse 
comportamento é ideal para áreas de desembarque na calçada do 
aeroporto, supervisão de estacionamentos, estacionamento suspeito, 
faixas pavimentadas de tráfego e veículos parados em portões.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VÍDEO
Codificação de vídeos Perfil alto, principal ou de base H.264,

perfil principal H.265
e MJPEG

Transmissões de vídeos Até três transmissões de vídeo simultâneas; 
a segunda transmissão é variável com base 
na configuração da transmissão principal.

Velocidade de quadros Até 60, 50, 30, 25, 20, 15, 12.5, 10, 8.333, 7.5, 
6, 5, 3, 2.5, 2, 1 (dependendo da codificação, 
resolução e configuração da transmissão)

Resolução mais alta
Modelos 4K 3840 x 2160
Modelos de 2 MP 1920 x 1080

REDE
Protocolos com suporte TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 

UPnP, DNS, DHCP, autoconf, estático, RTP, 
RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6*, SNMP v2c/v3, 
QoS, HTTP, HTTPS, SNMP v2, v3, SSL, SSH, 
TLS, TTLS, WS-discovery, SMTP, FTP, 
802.1x (EAP), ARP, ICMP e NTCIP 1205 

Usuários
Unicast Até 20 usuários simultâneos, dependendo 

das configurações da resolução (2 
transmissões garantidas)

Multicast Ilimitado usuários 
Acesso de segurança Protegido por senha
Interface do software Visualização e configuração do navegador da 

web
Integração do sistemas Pelco Endura 2.0 (ou superior) 

Digital Sentry 7.3 (ou superior)
API aberta API da Pelco ou ONVIF Profile S, G e T
Aplicativo móvel Integrado ao aplicativo móvel da Pelco

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA
Processador Processador Intel® Core™ i3, 2,4 GHz
Sistema operacional Windows® 10, Windows® 7 (32 e 64 bits), ou 

Mac® OS X 10.4 (ou posterior)
Memória 4 GB de RAM
Placa de interface de rede 100 megabits (ou superior)
Navegador da Web Internet Explorer® 8.0 (ou superior) ou Firefox 

71 (ou superior); Chrome 81 (ou superior); o 
Internet Explorer 8.0 (ou superior) é 
recomendado para configuração de análises.

ANALÍTICA
Sistemas necessários para Análises da Pelco 

Interface da Pelco VideoXpert;
VX Toolbox;
Endura 2.0 (ou posterior);
Digital Sentry 7.3 (ou superior)

API aberta A API da Pelco pode transmitir dados de 
alarmes de comportamento para aplicativos 
de terceiros, disponível em pdn.pelco.com

GERAL
Construção

Caixa traseira Alumínio
Unidade dome Alumínio, termoplástico
Dome inferior Nylon para modelos de 2 MP, policarbonato 

para modelos 4K

Atenuação de luz
Fumê Perda de iluminação de f/0,5
Limpar Perda de iluminação de f/0,0

Entrada do Cabo (caixa traseira)
Embutido no teto Adaptador de conduíte de 0,75”
Pendente Através de montagem de pendente com rosca 

1,5" NPT
Peso da unidade (modelos de 1080p) (modelos 4K)

Embutido no teto, 
para ambientes internos 3 kg (6,6 lb) 3,2 kg (7,05 lb)

Embutido no teto, 
ecológico 3,4 kg (7,5 lb) 3,6 kg (7,94 lb)

Suspenso, ecológico 3,9 kg (8,6 lb) 4,1 kg (9.04 lb)
Área projetada efetiva (EPA)

Suspenso Sem montagem, com protetor contra o sol, 47 
polegadas quadradas
Com montagem série IWM e protetor contra 
o sol, 96,5 polegadas quadradas

ALARME
Sem supervisão Detecta o estado de alarme aberto ou 

fechado
Supervisionado Detecta o estado de alarme aberto e curto 

com resistor externo de 1-kohm 
Tensãos (4) 3,5 VDC no máximo, 3,5 mA no máximo
Saída de Relés (2) ±32 VDC no máximo, 150 mA no máximo

ÁUDIO
Áudio Bidirecional, full duplex
Entrada Nível de linha; impedância diferencial de 

3-kOhm, nível de sinal máximo de 1 Vp-p
Saída Nível de linha; impedância diferencial de 600 

ohm, 1 Vp-p
Transmissão Áudio incorporado

ARMAZENAMENTO
Armazenamento local Slot de cartão SD compatível com cartões 

SDXC
Capture videoclipes de 1, 5 e 10 segundos em 
caso de sabotagem da câmera, detecção de 
movimento ou entrada de alarme; grave 
vídeos sem interrupções em caso de falha de 
rede com a opção de substituição; acesse 
vídeos pelo protocolo FTP e pelo ONVIF
 Profile G.

* Oferece suporte para instalações mistas de IPv4 e IPv6, mas não para 
implantações apenas com IPv6.

† O Pelco Media Player é recomendado para controle, suavidade e latência 
reduzida em comparação com o QuickTime.

http://www.pdn.pelco.com 
pdn.pelco.com
http://pdn.pelco.com


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TEMPERATURA OPERACIONAL
Embutido no teto (para ambientes internos):

Temperatura operacional −10 a 55 °C (14 a 131 °F)
Inicialização a frio −10 °C

Unidades ecológicas:
Temperatura operacional 
constante −51 a 60 °C (−59,8 a 140 °F)
Temperatura operacional máxima
absoluta 65 °C (4 horas por dia)
Arranque a frio -40 °C (-40 °F)
Sem gelo −20 °C (−4 °F)
Derretimento de gelo -20°C (-4°F)

Temperatura de armazenamento−20 a 65 °C (−4 a 149 °F)
Umidade de armazenamento 5 a 95% (sem condensação)

UMIDADE OPERACIONAL
Embutido no teto (para 
ambientes internos) RH de 10 a 90% (sem condensação)
Embutido no teto do ambiente
Suspenso ecológico RH de 10 a 100%

MECÂNICA
(Somente a unidade dome)
Velocidade Variável 0,05 a 100°/s (velocidade de panorâmica 

manual)
Precisão predefinida ±0,05°
Movimento de panorâmica Rotação de panorâmica contínua de 360°
Inclinação Vertical +1° a -90°
Velocidade máxima 
de panorâmica Até 700°/s
Velocidade máxima 
de inclinação Até 500°/s
Velocidades Manuais de Pan/Tilt

Panorâmica 0,05 a 100°/s de operação manual
Inclinação 0,05 a 50°/s de operação manual

Velocidades de pré-posicionamento
Panorâmica 700°/s
Inclinação 500°/s

ESPECIFICAÇÕES DO VENTO
Controlo de movimento total 0 a 130 nós (150 mph/241 kmh)

TECNOLOGIA DE COMPACTAÇÃO INTELIGENTE DA 
PELCO
A Tecnologia de compactação inteligente da Pelco reduz os requisitos de
largura de banda e armazenamento.em até 70%, reduzindo os requisitos de
armazenamento. 

A tecnologia de compactação inteligente da Pelco analisa de forma dinâmica
o movimento que ocorre no vídeo ao vivo em tempo real para compactar de
forma inteligente as informações desnecessárias, enquanto retém detalhes
com qualidade nítida nas áreas importantes da cena. Com o Dynamic GOP, um
recurso adicional da compactação inteligente, o número de quadros I é
reduzido automaticamente em cenas com pouco movimento. Com base na
complexidade das cenas e no movimento que ocorre, como em um
almoxarifado com entrada e saída limitadas, é possível atingir até 70% de
economia de largura de banda.

LIGAÇÃO DA CÂMERA PELCO

A tecnologia Ligação da câmera Pelco une o melhor dos dois
principais produtos da Pelco: você obtém a percepção situacional
contínua do Optera em um espaço amplo, além da capacidade de
aumentar o zoom automaticamente com o Spectra Enhanced para
ver mais detalhes e acompanhar pessoas e veículos de perto.

REDUNDÂNCIA DE ENERGIA

As câmeras da linha Spectra Enhanced 7 foram projetadas com
Power over Ethernet (PoE), 24 VCA e 48 VCC para reduzir custos e
simplificar o planejamento, o cabeamento e a instalação. A
funcionalidade PoE opera com comutadores de rede ativados para
PoE ou injetores de energia, eliminando a necessidade de separar
fontes de força e cabeamento, e aumentando a segurança contra
falha da câmera por meio de uma fonte de energia ininterrupta (UPS).

As câmeras também são compatíveis com o failover de fonte de
energia entre PoE e 48 VCC/24 VCA e permitem a seleção da fonte
de energia principal a ser usada. Se a câmera for utilizada com as
fontes de energia PoE e 48 VCC/24 VCA e ocorrer uma falha na fonte
de energia principal, a câmera alternará para a fonte alternativa sem
interrupção ou perda de vídeo. Assim que a energia principal voltar
a funcionar, a câmera passará a usar a fonte principal novamente.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ELÉTRICO
Portas Conector RJ-45 para 100Base-TX e 

1000Base-TX
Auto MDI/MDI-X
Autonegociação/configuração manual

Tipo de cabeamento Cat5e ou melhor
Interface SFP/FSFP Compatível com transceptores da série FSFP 

da Pelco e transceptores de terceiros 
compatíveis com MSA

Tensão de entrada 20 a 32 VCA; 24 VCA nominal
42 a 53 VCC; 48 VCC nominal

Potência de entrada
24 VCA Máximo de 2 A (30 VA) para unidades 

ecológicas ou para ambientes internos sem 
aquecedor
Máximo de 4,8 A (71 VA) para unidades 
ecológicas com aquecedor

48 VCC Máximo de 1 A (40 W) para unidades 
ecológicas ou para ambientes internos sem 
aquecedor
Máximo de 1,9 A (80 W) para unidades 
ecológicas com aquecedor

PoE (802.3bt) Máximo de 0,7 A (32 W) para unidades 
ecológicas ou de ambiente interno sem 
aquecedor
Máximo de 1,3 A (70 W) para unidades 
ecológicas com aquecedor

PoE (802.3at) Máximo de 0,5 A (25 W) somente para 
modelos para ambientes internos, 
temperatura ambiente acima de −10 °C

CERTIFICAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES/PATENTES
• CE (Classe A)
• FCC (Classe A)
• ICES-003 (Classe A)
• Listado por UL /cUL
• UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
• KC
• NOM
• RCM
• EAC*
• BIS
• Modelos ecológicos:

– Tipo 4X
– EN 50155 (EN 61373 Categoria 1, Classe B)
– IEC/EN 60068-2-1 Frio
– IEC/EN 60068-2-2 Calor seco
– IEC/EN 60068-2-6 Vibração do produto
– IEC/EN 60068-2-14 Mudança de temperatura
– IEC/EN 60068-2-27 Impacto no produto
– IEC/EN 60068-2-30 Calor úmido (cíclico)
– IEC/EN 60068-2-78 Calor úmido (estável)
– IEC/EN 62262 Impacto (IK10)
– IEC/EN 60529 (IP66, IP67)

• IEC 62676-5 Especificações de dados e desempenho da qualidade de 
imagem para dispositivos de câmera

• Compatível com NEMA TS2 para 2.2.7 - 2.2.9 (modelos ecológicos)
• FDOT (modelos ecológicos)*
• Compatível com Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0
• Em conformidade com ONVIF Profile S, Profile G e Profile T
• Patentes dos EUA 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2; 6,821,222 B2; 

7,161,615 B2 
*No momento desta publicação, as certificações estão pendentes. 
Consulte a    fábrica ou o site www.pelco.com para saber o status 
atual das certificações.

http://www.pelco.com
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NÚMEROS DE MODELO DO SISTEMA

NÚMEROS DE MODELOS DO COMPONENTE

SUPORTES RECOMENDADOS
Domes suspensos
Série IWM Montagem na parede, acabamento em branco ou 

preto; pode ser adaptado em aplicações de canto, 
parapeito ou poste.

IWM-MKIT O kit marítimo foi projetado para proteger o sistema 
dome série Spectra montado no braço IWM contra 
corrosão galvânica.

Série IWM24 Montagem na parede, com transformador de 24 
VCA, 100 VA; acabamento em branco ou preto; pode 
ser adaptado em aplicações de canto, parapeito ou 
poste.

PP350/PP351 Suporte de parede de parapeito/terraço
Série SWM Montagem na parede compacta, acabamento em 

branco ou preto; pode ser adaptado em aplicações 
de canto ou poste.

IDM4012SS-SW Braço de montagem com feed-thru, aço inoxidável, 
RAL 9003

IDM4018-SW Braço de montagem com feed-thru, branco, RAL 
9003

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
POE90U1BT-EUK Injetor de porta única HPoE 802.3BT de 90 W para 

UE e Reino Unido, cabo de alimentação incluído
POE90U1BT-US Injetor de porta única HPoE 802.3BT de 90 W para 

EUA, cabo de alimentação incluído
POE90U1BT Injetor de porta única HPoE 802.3BT de 90 W, cabo 

de alimentação não incluído
Modelo WCS1-4 (série WCS) Para ambientes externos, fonte de alimentação de 

24 VCA, cabo de alimentação não incluído
ECPS-48VDC-5A Fonte de força para interior 48 VDC

Domes no teto
SD5-P Painel de embutir no teto de 2 pés x 2 pés, 

construção em alumínio, substitui a placa de 
embutir no teto de 2 pés x 2 pés.

SCA1 Grade de apoio para B7-F; para uso em aplicações 
de telhados

Tipo
Cor da 
caixa 

traseira

Cor do anel 
adaptador Cúpula Resolução do 

sistema Número do modelo Descrição do dome

Embutido no teto, para 
ambientes internos, 2MP Preto Branco

Fumê 2 MP 30X S7230L-FW0 Spectra Enh7 1080p 30X branco, embutido no teto, para ambientes internos, 
cúpula fumê

Transparente 2 MP 30X S7230L-FW1 Spectra Enh7 1080p 30X branco, embutido no teto, para ambientes internos, 
cúpula transparente

Embutido no teto, 
ecológico, 2MP Preto Preto

Fumê 2 MP 30X S7230L-YB0 Spectra Enh7 1080p 30X preto, embutido no teto, ecológico, cúpula fumê

Transparente 2 MP 30X S7230L-YB1 Spectra Enh7 1080p 30X preto, embutido no teto, ecológico, cúpula transparente

Suspenso, ecológico, 
2 MP Branco Preto

Fumê 2 MP 30X S7230L-EW0 Spectra Enh7 1080p 30X branco, suspenso, ecológico, cúpula fumê

Transparente 2 MP 30X S7230L-EW1 Spectra Enh7 1080p 30X branco, suspenso, ecológico, cúpula transparente

Suspenso, ecológico, 
2 MP Preto Preto

Fumê 2 MP 30X S7230L-EB0 Spectra Enh7 1080p 30X preto, suspenso, ecológico, cúpula fumê

Transparente 2 MP 30X S7230L-EB1 Spectra Enh7 1080p 30X preto, suspenso, ecológico, cúpula transparente

Embutido no teto, para 
ambientes internos, 4K Preto Branco

Fumê 4K 18X S7818L-FW0 Spectra Enh7 4K 18X branco, embutido no teto, para ambientes internos, 
cúpula fumê

Transparente 4K 18X S7818L-FW1 Spectra Enh7 4K 18X branco, embutido no teto, para ambientes internos, cúpula 
transparente

Embutido no teto, 
ecológico, 4K Preto Preto

Fumê 4K 18X S7818L-YB0 Spectra Enh7 4K 18X preto, embutido no teto, ecológico, cúpula fumê

Transparente 4 K 18X S7818L-YB1 Spectra Enh7 4K 18X preto, embutido no teto, ecológico, cúpula transparente

Suspenso, ecológico, 4K Branco Preto
Fumê 4K 18X S7818L-EW0 Spectra Enh7 4K 18X branco, suspenso, ecológico, cúpula fumê

Transparente 4K 18X S7818L-EW1 Spectra Enh7 4K 18X branco, suspenso, ecológico, cúpula transparente

Suspenso, ecológico, 4K Preto Preto
Fumê 4 K 18X S7818L-EB0 Spectra Enh7 4K 18X preto, suspenso, ecológico, cúpula fumê

Transparente 4 K 18X S7818L-EB1 Spectra Enh7 4K 18X preto, suspenso, ecológico, cúpula transparente

Caixa traseira de 2 MP e 4K Dome inferior de alta definição (HD)* Unidade dome

B7-F Embutido no teto, para ambientes internos LD7F-0 Para ambientes internos, branco, fumê, 
1080p D7230L  1080p 30X

B7-F-E Embutido no teto, ecológico LD7F-1 Para ambientes internos, branco, 
transparente, 1080p D7818L 4K 18X

B7-PW-E Suspenso ecológico, branco LD7PB-0 Ecológico, preto, fumê, 1080p

B7-PB-E Suspenso ecológico, preto LD7PB-1 Ecológico, preto, transparente, 1080p

*Use os domes inferiores ecológicos com as caixas traseiras 
ecológicas para teto e suspenso.

LD7AF-0 Para ambientes internos, branco, fumê, 4K

LD7AF-1 Para ambientes internos, branco, 
transparente, 4K

LD7APB-0 Ecológico, preto, fumê, 4K

LD7APB-1 Ecológico, preto, transparente, 4K


