
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

Câmera PTZ 4MP 37x 500m Laser AI 
IPX-8843IM (WP/37M/VL50) 
A IPX-8843IM uitliza o chip CMOS de varredura progressiva de 

1 / 1,8 ", com uma poderosa lente de zoom óptico de 37x e 

desempenho preciso de pan / tilt / zoom, oferece uma ampla 

faixa de monitoramento e uma imagem muito mais 

detalhada.  

A câmera oferece resolução de ultra alta definição de 4MP a 
50 / 60 fps. Com controle suave, imagem de alta qualidade e 

boa proteção, ele visa aplicações de vigilância por vídeo de 

alta qualidade, como rios, florestas, rodovias, ferrovias, 
aeroportos, praças, parques, pontos turísticos, estações e 

grandes locais. 

 
Inteligência Artificial  

Integrada com o motor de aprendizagem profunda 2.0 Tops CNN e o poderoso  CV & Video 

DSP, esta câmera pode alternar entre quatro cenários - reconhecimento facial (FR), 
reconhecimento de placas veiculares (LPR), detecção de pessoas e detecção de veículos. 

Até 30 alvos podem ser detectados simultaneamente. Além disso, a PTZ suporta 
reconhecimento humano /veículo e rastreamento automático com zoom em tempo real. 

 

Qualidade de imagem superior 
A câmera adota lente de zoom MTF 37x, sensor de imagem aprimorado Near-IR de 1 / 1.8 

retroiluminado e processador de sinal de imagem de 3ª geração, para que a melhor 

qualidade de imagem possa ser alcançada. Na maioria dos cenários noturnos, uma 
imagem de cores vivas é obtida sem alternar para o modo W/B. A maioria das manchas de 

lâmpadas de rua e de carros podem ser suprimidas por sua ampla faixa dinâmica. 

 
Lente Ótica Deffog 

Geralmente, a luz visível pode passar através de gotas de chuva, neblina e névoa no ar 

apenas em um curto alcance. Com o filtro deffog integrado, a câmera pode alternar para 
imagens infravermelhas de onda média de 900nm-1150nm em um dia nublado / chuvoso. 



 

 

Como a luz MWIR do alvo tem mais chance de passar por gotas de chuva, neblina e neblina 
no ar, a visibilidade da câmera é o dobro das câmeras normais. 

 

Iluminador a laser VCSEL com zoom sincronizado 
O iluminador a laser VCSEL (emissão de superfície de cavidade vertical) com zoom óptico 

de sincronização incorporado na câmera tem uma vida útil mais eficiente e mais longa do 

que a fonte de luz laser tradicional. A lente de laser faz zoom sincronizadamente com a 
lente de imagem, de modo que o efeito de imagem IR (W/B) pode ser mais uniforme e sem 

interrupção nas ações de zoom da câmera. Mesmo em uma noite sem lua, a câmera ainda 
pode distinguir um rosto humano a 400m ou uma placa veicular a 500m de distância. 

 

Codificação H.265 
O padrão de compactação de vídeo H.265 (ITU-T VCEG) oferece o dobro da taxa de 

compactação de dados no mesmo nível de qualidade de vídeo e melhora 

substancialmente a qualidade de vídeo na mesma taxa de bits, em comparação com 
tecnologias de compactação de vídeo mais antigas. 

 

Smart Thermal Management 1.0 
A câmera possui sensor de temperatura embutido turbofan de alta eficiência, bem como 

aquecedor de alta potência. O algoritmo de detecção e controle de temperatura em tempo 

real faz com que a câmera funcione bem em uma ampla faixa de temperatura de -50 ° C a 
65 ° C (-58 ° F ~ 149 ° F). Ela também oferece suporte a temperaturas de inicialização a frio 

acima de -40 ° C (-40 ° F), por isso é adequado para áreas extremamente frias como Rússia, 

Canadá, Suécia, etc. 

 

Ambiente de Trabalho e Interoperabilidade 
Sujeita a rigorosos testes de imersão em poeira e água e certificada para a classificação de 

proteção de entrada IP67 e teste de impacto Ik10, essa câmera permite uma classificação 

de 6KV, que fornece proteção eficaz contra raios. Portanto, o produto pode se utilizado em 
ambientes com alta concentração de sal e atmosfera corrosiva alcalina, como em países do 

mar interior, áreas desérticas e assim por diante. 

A câmera está em conformidade com as especificações ONVIF e GB/T28181 chinês, 
garantindo a interoperabilidade entre produtos de vídeo em rede, independentemente do 

fabricante. 



 

 

 

 1/1.8 "4MP CMOS 

 120dB WDR, 3D DNR, HLC 

 Lluz suplementar inteligente  

 Mínimo de iluminação  Cor: 0,005 lux (F1.5, AGC ON);  P&B: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); 0 

lux com laser  

 Potente zoom óptico de 37x; Zoom digital 16x  

 Distância do laser VCSEL IR de 500 m 

 Quatro modos de cenário: Proteção de Perímetro, Reconhecimento Facial, 
Reconhecimento de Placas, detecção e rastreio de humanos e veículos 

 Limpador inteligente 
 

Câmera 

Sensor de imagem CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 " 

Min. Iluminação Color: 0.0005 lux @ (F1.5 AGC ON) 

B/W: 0.0005 lux@ (F1.5 AGC ON) 

Obturador Eletrônico B / W: 0,001 lux @ F1,5, AGC LIGADO 

Tipo Íris 0 lux com laser 

Tempo do obturador 50 Hz: 1/1 s ~ 1/25, 000 s; 60 Hz: 1/1 s ~ 1/30, 000 s 

Balanço de Branco Auto / Manual / ATW (Auto-tracking White Balance) / Interior / Exterior / Lâmpada 

fluorescente / Lâmpada de sódio 

Ganho Auto / Manual 

Dia noite Filtro de corte ICR 

Zoom digital 16x 

Máscara de privacidade 24 máscaras de privacidade programáveis 

Modo de foco Auto / Manual 

DNR 3D Auto / Manual 

BLC sim 

HLC sim 

WDR 120dB 

Desembaçamento Ótico sim 

EIS sim 

Exposição Regional sim 

Foco Regional sim 

Lente 

Comprimento focal 

Velocidade de zoom 

Íris Automática 

f = 5,6-208 mm, zoom óptico de 37x 

Aproximadamente. 4.4s (lente ótica, Wide-TELE) 

sim 

Campo de visão Campo de visão horizontal: 59,8 ° ~ 2,0 ° (Wide-TELE) 

Resolução Campo de visão vertical: 33,6 ° ~ 1,1 ° (Wide-TELE) 



 

 

 Campo de visão diagonal: 68,6 ° ~ 2,3 ° (Wide-TELE) 

Distância de trabalho Largo: 1,0m ~ INF 

Tele: 1,5m ~ INF 

Faixa de abertura F1.55 (Wide) a F4.5 (TELE) 

PTZ 

Pan Range 360 ° infinito 

Velocidade Pan Configurável, de 0,1 ° / s ~ 180 ° / s; Velocidade predefinida: 180 ° / s 

Alcance de inclinação De -20 ° a 90 ° (inversão automática) 

Velocidade de inclinação Configurável, de 0,1 ° / sa 150 ° / s; Velocidade predefinida: 150 ° / s 

Zoom Proporcional sim 

Preset 360 

Ronda 8 rondas, até 32 predefinições para cada ronda 

Patrulha 4 patrulhas, tempo de gravação de 10 minutos + para cada patrulha 

Memória de desligamento sim 

Modo de Ação Predefinição / Ronda / Rastreamento / Varredura automática / Varredura aleatória 

PTZ Position Display sim 

Congelamento 

predefinido 
sim 

Tarefa agendada Predefinição / Ronda / Rastreamento / Varredura aleatória / Varredura de limite 

Intelligent Analytics (eventos inteligentes) 

Proteção de Perímetro Intrusão, cruzamento de linha, entrada de região, saída de região, acionamento de 
alarme de suporte por tipos de alvos especificados (humano e veículo) Filtragem de 

alarmes errados causados por tipos de alvos, como folha, luz, animal, bandeira, etc. 

Detecção de Eventos Captura de rosto, intrusão de região, cruzamento de linha, entrada de região, saída 
de região, detecção prolongada, densidade de multidão, detecção de movimento 

rápido, detecção de estacionamento, detecção de remoção de objeto, detecção de 
bagagem desacompanhada, detecção de exceção de áudio, detecção de 

movimento, detecção de adulteração de vídeo 

Rastreamento Inteligente Rastreamento manual, rastreamento automático (suporta rastreamento de tipos de 
alvos específicos, como humanos e veículos), rastreamento de eventos 

Registro Inteligente ANR (Reposição Automática de Rede), pesquisa inteligente 

ROI Oito regiões fixas para cada fluxo 

Distância do laser 500m 

IR inteligente sim 

Rede 

Máx. Resolução 2560 × 1440 

Convencional  50 Hz: 25 fps (2560 × 1440,2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) 

50 fps (2560 × 1440,2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) 

60 Hz: 30 fps (2560 × 1440,2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) 

60 fps (2560 × 1440,2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) 

Sub Stream  50 Hz: 25 fps (704 × 576.640 × 480.352 × 288) 

60 Hz: 30 fps (704 × 576.640 × 480.352 × 288) 

Terceira Corrente 50 Hz: 25 fps (640 × 480.480 × 240.352 × 288) 



 

 

 60 Hz: 30 fps (640 × 480.480 × 240.352 × 288) 

SVC sim 

Compressão de Vídeo H.265 / H.264 / MJPEG 

CBR/VRB bit rate 450Kbps a 8190Kbp 

Protocolos HTTP, HTTPS, IPv4 / IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, 
RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE 

Visualização ao vivo 

simultânea 

Até 6 canais 

Usuário / Host Até 16 usuários, 3 níveis: Administrador, Usuário Avançado e Usuário Normal 

Monitoramento 

Simultâneo 

Até 20 usuários 

Navegadores Suportados Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari 

Dispositivos Móveis IOS e Android 

Medidas de segurança Autenticação de usuário (ID e PW), autenticação de host (endereço MAC); criptografia 

HTTPS, controle de acesso de rede baseado em porta IEEE802.1x; filtragem de 
endereço IP 

Integração do Sistema 

interface de Alarme Entrada de alarme 7CH; Saída de alarme 2CH 

Interface de áudio Entrada de áudio 1CH, 2 a 2,4 V [pp] 1kΩ ± 10%; 

Ambiente operacional Saída de áudio 1CH (saída de linha), impedância: 600Ω 

Interface de rede 1 Ethernet RJ45 10M / 100M; (Hi-PoE opcional) 

CVBS Opcional 

RS 485 Protocolo Pelco-D / P, protocolos personalizados disponíveis 

Armazenar Slot de cartão de memória embutido, suporte microSD / SDHC / SDXC, até 256G , ANR 

API ONVIF, suporte TVT SDK e plataforma de gerenciamento de terceiros 

Cliente VMS-90000 e o cliente de terceiros 

Em geral 

Energia  PoE++ e AC24V / DC24V 5A (máx. 23 W)  

Temperatura de trabalho Externo: -50 ° C ~ 65 ° C (-58 ° F ~ 149 ° F) 

Temperatura de 

inicialização a frio 
≥ -40 ° C (-40 ° F) 

Umidade de Trabalho ≤ 90% 

Nível de proteção IP 67, IK 10, proteção contra raios de 6000V, proteção contra surtos e proteção contra 

transientes de tensão 

Material ADC12 ,  PC, PC + GF 

Dimensões Φ 278 mm × 435 mm (Φ 1094 "× 17,12") 

Peso (líquido) Aproximadamente. 8,8 kg (19,4 lb) 

 

 

 



 

 

Dimensões 

 


