
PZ8111/11W/21/21W
Câmera de Rede Rotação/Inclinação/Zoom

VIVOTEK PZ8111/21(PoE), PZ8111W/21W(WLAN) é uma câmera de 
rede de alta performance que apresenta zoom óptico de 10x e função 
rotação/inclinação. A câmera foi planejada para aplicações de vigilância 
interna tais como varejistas, escritórios ou bancos. O módulo de zoom 
óptico 10x incorporado proporciona maior profundidade de campo quando 
ampliado. Por isso, ela pode exibir imagens claras de objetops próximos 
ou distantes. 

Com ro tação f lex íve l  a  300 graus e  inc l inação a  135 graus,  
PZ8111/11W/21/21W pode dar aos usuários mais controle abrangente 
sobre o local monitorado. O PZ8111/11W/21/21W suporta tecnologia de 
compressão H.264 de padrão industrial, reduzindo drasticamente os 
tamanhos de arquivo e conservando largura de banda de rede. Com a 
compatibilidade MPEG-4 e MJPEG também incluída, os streams de vídeo 
também podem ser transmitidos em qualquer um destes formatos para 
aplicações versáteis. Os streams podem ser também configurados 
individualmente para satisfazer limites diferentes, reduzindo ainda mais a 
largura de banda e os requisitos de armazenamento. Os usuários podem 
assim receber múltiplos streams simultâneamente em resoluções 
diferentes, velocidades de quadro, e qualidades de imagem para 
visualização em diferentes plataformas. 

Além disso, PZ8111/21 está integrado com a função POE enquanto que 
PZ8111W/21W está equipado com conexão sem fio compatível 
802.11b/g/n, tornando a instalação mais fácil e com custo mais eficiente. 
O software de gravação com 32 canais multi-idioma, incorporado 
gratuitamente, ajuda os usuários a configurarem um sistema de vigilância 
IP fácil de usar.

10x Zoom · Stream Múltiplo · PoE (PZ81x1) · 802.11b/g/n Wifi (PZ81x1W)

Características do Produto
> Lentes de Zoom Óptico 10x 
> Rotação /Inclinação Motorizada 
   (Rotação: -150° ~ +150°; Inclinação: -45° ~ +90°)
> Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo 
   real (Codec Triplo)
> Streams Múltiplos Simultâneos
> 3GPP vigilância móvel
> 802.3af PoE incorporado (PZ8111/21)
> WLAN 802.11b/g/n Incluída (PZ8111W/21W)
> Suporta áudio bidirecional
> Switch para microfone interno/externo



Especificações Técnicas

Ve
r. 

1.
0

．PZ8111 (NTSC CCD, PoE)
．PZ8121 (PAL CCD, PoE)
．PZ8111W (NTSC CCD, WLAN)
．PZ8121W (PAL CCD, WLAN)

Modelos

．Limite de Rotação: 300° (-150° ~ +150°)
．Limite de Inclinação: 135° (-45° ~ +90°)
．10x zoom óptico, 10x zoom digital
．Modo de rotação automática
．Modo de patrulhamento automático

Pan/Tilt/Zoom

．10x lente de zoom óptico, f = 4.2 ~ 42 mm, 
    F1.8 (amplo), F2.9 (tele), auto-iris, auto foco

Lentes

．4.15°~48.93° (horizontal)
．2.77°~33.75° (vertical)

Ângulo de Visão

．1/60 seg. à 1/10,000 seg. (PZ8111/11W)
．1/50 seg. à 1/10,000 seg. (PZ8121/21W)

Shutter Time

． 1/4” sensor CCD em resolução D1Sensor de Imagem

．2.76 Lux @ F1.8 (típico)
．0.05 Lux @ F1.8 (modo com luz baixa)

Iluminação Mínima

．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 Streaming de Atividade Adaptativa para 
    controle de velocidade de quadros dinâmico 
．Suporta 3GPP vigilância móvel
．Velocidade de Quadros:
    H.264:
    Até 30/25 fps a 720x480/720x576
    MPEG-4:
    Até 30/25 fps a 720x480/720x576
    MJPEG: 
    Até 30/25 fps a 720x480/720x576
．Interface:
    Saída de Áudio/Vídeo

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
．BLC (Compensação de luz de fundo)
．Suporta máscaras de privacidade

Configurações de 
Imagem

．Compressão:
    Codificação de áudio GSM-AMR, bit rate: 4.75 kbps 
    até 12.2 kbps
    Codificação de áudio MPEG-4 AAC, bit rate: 16 kbps 
    até 128 kbps
    Codificação de áudio G.711, bit rate: 64 kbps, 
    modos de  μ-Law ou A-Law selecionável
．Interface:
    Microfone incorporado
    Entrada de microfone externo
    Saída de áudio
    Switch para microfone interno/externo
．Suporta áudio bidirecional
．Suporta silenciar áudio

Áudio

．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．WLAN 802.11b/g/n Incluída (PZ8111W/21W)
．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

Gestão de Alarmes e 
Eventos

．Detecção de movimento (3 áreas simultâneas)
．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

Segurança ．Acesso de de usuários multi-nível com proteção de 
    senha 
．Filtro de endereço IP
．Sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA2 (PZ8111W/21W)
．Transmissão de dados criptografados através de 
    HTTPS 
．Autenticação 802.1X para protecao de rede

Usuários ．Monitoramento ao vivo para até 10 usuários

Dimensões ．Ø 105 mm x 124 mm

Peso ．Net: 391 g (PZ8111/21)
．Net: 408 g (PZ8111W/21W)

Indicador LED ．Indicador para fonte de alimentação e status
．Indicador para atividade do sistema e conexão à rede

Alimentação ．12V DC
．Consumo de energia:  
    Máx. 11.16 W (PZ8111/21)  
    Máx. 12 W (PZ8111W/21W)
．802.3af POE Classe 3 (PZ8111/21)

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

Ambiente 
Operacional

．Temperatura: 0 ° ~ 50 °C ( 32 ~ 122 °F)
．Humidade: 20% ~ 80% 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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