
IP8331
Câmera de Rede Tipo Bala

VIVOTEK IP8331 é uma câmera de rede estilo bala de 
custo  compet i t ivo  desenvolv ido para a tender  as 
necessidades de nossos clientes em aplicações externas. 
Com seu housing IP66 resistente ao clima, a câmera é 
protegida das condições severas tais como chuva e poeira 
e proporciona solução completa sem a necessidade de 
acessórios adicionais. 

A t r a v é s  d a  i n t e g r a ç ã o  d e  c o m p o n e n t e s  p a r a  
funcionalidade de dia/noite como lente de banda dupla e 
iluminadores IR incorporados com alcance efetivo de até 
10 metros, a câmera alcança um performance superior 
com um design compacto. 

O IP8331 também suporta detecção de alterações, o qual 
p o d e  d e t e c t a r  e v e n t o s  t a i s  c o m o  b l o q u e i o ,  
redirecionamento, e pintura por spray, tornando-a em uma 
solução inteligente para possíveis obstrução da câmera. 

Incorporando um número de características avançadas da 
VIVOTEK, incluindo streams duplos simultâneos, codec 
triplo, 802.3af PoE, e nosso software gravador de 32 
canais grátis, o IP8331 é a solução ideal para suas 
necessidades de vigilância externas. 

H.264‧Resistente ao Clima‧Dia & Noite

Características do Produto
> Sensor CMOS de 1/4" em resolução VGA
> Lente de Banda Dupla para Função Dia e Noite
> Iluminadores IR incorporados, Efetivo em até 
> 10 Metros
> Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo 
> real (Codec Triplo)
> Streams Duplos Simultâneos
> Housing IP66 resistente ao clima
> 802.3af PoE incorporado



Especificações Técnicas

Ve
r. 

1.
0

．Lente de placa, banda dupla, f = 4.0 mm, F1.8, Fixa
．IR corrigido

Lentes

．71° (horizontal)
．52° (vertical)
．90° (diagonal)

Ângulo de Visão

．1/5 seg. à 1/15,000 seg.Shutter Time

．Sensor CMOS de 1/4”em resolução VGASensor de Imagem

．0.001 Lux / F1.8Iluminação Mínima

．Iluminadores IR incorporados, efetivos em até 
    10 metros
．LED IR*12

Iluminadores de IR

．Compressão: H.264, MJPEG & MPEG-4 
．Streaming:
    Múltiplos Streams Simultâneos
    H.264 streaming através de UDP, TCP, HTTP or 
    HTTPS
    MPEG-4 streaming através de UDP, TCP, HTTP or 
    HTTPS
    H.264/MPEG-4 multicast streaming
    MJPEG streaming através de HTTP or HTTPS
．Suporta 3GPP vigilância móvel
．Velocidade de Quadros:
    H.264:
    Até 30/25 fps a 640x480
    MPEG-4:
    Até 30/25 fps a 640x480
    MJPEG: 
    Até 30/25 fps a 640x480

Vídeo

．Tamanho de imagem, qualidade e bit rate ajustável
．Overlay com registro de tempo e texto
．Inversão & Espelhamento
．Brilho, contraste, saturação, nitidez, balanço de 
    brancos e controle de exposição configurável
．AGC, AWB, AES
．Modo dia/noite automático, manual ou 
    programável
．Suporta máscaras de privacidade

Configurações de 
Imagem

．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Suporta Onvif 
．Protocolos: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
    RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, 
    DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP e 802.1X

Networking

．Detecção de movimento (3 áreas simultâneas)
．Detecção de Alteração
．Um D/I e um D/O para sensor externo e alarme
．Notificação de eventos usando HTTP, SMTP ou FTP
．Gravação local em arquivo MP4

Gestão de Alarmes 
e Eventos

．Acesso de de usuários multi-nível com proteção 
    de senha 
．Filtro de endereço IP
．Transmição de dados criptografados através 
    de HTTPS 
．Autenticação 802.1X para protecao de rede

Segurança

．Monitoramento ao vivo para até 10 usuáriosUsuários

Dimensões ．Câmera: Ø 60 mm x 150 mm
．Comprimento de cabo: 400 mm
．Diâmetro de cabo: Ø 12 mm; Larg máx: Ø 18 mm

Peso ．Net: 640 g

Indicador LED ．Indicador do estado de restauração do sistema

Alimentação ．12V DC
．24V AC
．Consumo de energia: Max. 4 W
．802.3af POE Classe 2

Housing Exterior ．Housing IP66 resistente ao clima

Certificações ．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Ambiente 
Operacional

．Temperatura: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
．Humidade: 90% RH

Requerimentos do 
Sistema de 
Visualização

．OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Browser: 
    Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x ou melhor
．Celular: 3GPP player
．Real Player: 10.5 ou melhor
．Quick Time: 6.5 ou melhor

Instalação, Gestão 
e Manutenção

．Installation Wizard 2
．32-CH ST7501 software de gravação
．Supporta atualização de firmware

Aplicações ．SDK disponível para desenvolvimento de aplicação 
    e integração de sistema

Garantia ．24 meses

Dimensões
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