
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções em câmeras
Câmeras IP fixas e térmicas da série Sarix TI
CÂMERA IP TÉRMICA COM RESOLUÇÃO DE 720P EM USO DIURNO

Características do Produto
• Luz visível em HD e canais térmicos em VGA/QVGA em uma única

unidade compacta

• Ótica térmica avançada com lentes de 14 mm, 35 mm e 50 mm
disponíveis

• Análise e algoritmos de processamento de imagem integrados

• Opções de energia flexíveis de PoE e VCC

• Design robusto para suportar as condições ambientais mais severas

• Fácil de instalar em infraestruturas novas e existentes

• Conectividade IP

• Conformidade com ONVIF S

• 3 anos de suporte e garantia completos

Câmera
A câmera fixa e térmica da série Sarix TI é o sistema IP de geração de
imagens térmicas mais avançado da Pelco, projetado para oferecer fácil
integração a qualquer aplicação de segurança de vídeo IP, nova ou
existente. O sistema foi projetado para detectar, reconhecer e identificar
pessoas e veículos em quaisquer condições de iluminação, incluindo
total escuridão. Cada câmera fixa e térmica da série Sarix TI oferece
canais de luz visível e térmicos em um compartimento de classificação
IP66 protegido contra condições climáticas. Além disso, a câmera fixa e
térmica da série Sarix TI oferece geração de imagens térmicas de análise
de movimento de vídeo.

Geração de imagens térmicas
No centro da Câmera Sarix TI há um sensor microbolômetro ASi não
resfriado e com 17 µ de densidade de pixels que fornece vídeo térmico de
até 640 x 480 (VGA) ou 384 x 288 (QVGA+).

A câmera Sarix TI fornece uma excelente sensibilidade abaixo de 40 mK.
A câmera Sarix TI está disponível nas opções de lentes atermalizadas de
14 mm, 35 mm ou 50 mm para oferecer uma implantação eficaz em
diversos tipos de aplicações.

Recursos completos
Imagem HD e canais térmicos em VGA/QVGA estão incluídos em uma
única unidade compacta. O canal visual tem uma câmera de 720p para
uso diurno com uma lente de foco automático HFoV fixa de 52° para
oferecer uma percepção situacional completa.

A câmera tem uma entrada de energia de 12 a 32 VCC ou PoE+
(IEEE802.3at). As câmeras Sarix TI foram projetadas para oferecer
opções de energia flexíveis entre as fontes de alimentação. Conecte o
PoE+ e a 24 VCC à câmera simultaneamente.

A câmera fixa e térmica da série Sarix TI usa um navegador padrão da
Web para oferecer configuração e administração avançadas
remotamente.

Com a câmera Sarix TI, é possível fazer duas transmissões de vídeos
simultâneas. As transmissões podem ser compactadas nos formatos
MJPEG ou H.264 em diversas configurações de resolução para fornecer
uma variedade de taxas de bits e quadros.

O compartimento torna a câmera fixa e térmica da série Sarix TI ideal para
aplicações internas ou externas. O sistema tem uma faixa de temperatura
de operação constante de - 40 a 55 °C (-40 a 131 °F) e é tem a
classificação IP66 de proteção contra penetração de pó e água.

Análise integrada
O processamento de imagem avançada e a análise de borda aprimoram
a flexibilidade e o desempenho da câmera Sarix TI.

Integrados à câmera Sarix TI há seis algoritmos de processamento de
imagem altamente personalizáveis que criam imagens otimizadas a cada
cena para análise, fornecendo melhorias de detecção, classificação e
reconhecimento. Eles incluem: polaridade, brilho, filtro contra ruídos
temporais, contraste, nitidez e ROI.

Os recursos de análise da câmera Sarix TI foram projetados para
funcionar 24 horas por dia. A análise é precisa e capaz de monitorar e
examinar pessoas, veículos ou objetos pré-conhecidos por visualização.
Entre os recursos de análise estão a autoaprendizagem de cena, a
análise de cena em tempo real e os alarmes baseados em configuração
definível pelo usuário. Também há regiões de interesse e cercas (até 15
por cena), ambas definidas por usuário. A análise é fácil de configurar
para notificação por alarme quando usada com o VideoXpert ou com um
sistema de terceiros compatível alarmes que usam ONVIF S.
C4096S / Novo 19-11-19



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CÂMERA

Especificação Série fixa e térmica

Câmera visual

Gerador de imagem CMOS HD a cores de 1/4 polegada

Resoluções 640 x 480, 1024 x 768 ou 1280 x 720

Campo de visão 52° (H) x 42° (V) em 102 x 768

Foco Foco automático

Relação sinal/ruído 36 dB

Recursos adicionais Resoluções configuráveis, zoom digital

Câmera térmica

Gerador de imagem Microbolômetro de 17µ com 7,5 a 14 µm

Tipo térmico Não resfriado

Resoluções disponíveis
VGA, 640 x 480 (TI2614, TI2635, TI2650),
QVGA, 384 x 288 (TI2314, TI2335, TI2350)

NETD VGA < 40° mK, QVGA+: < 50° mK

Tipo de lente Atermalizada, foco fixo

Taxa de quadros 9 Hz ou 25 Hz

Zoom digital 1x, 2x, 4x

Modos de vídeo Ondas de calor em preto e branco

Operação de controle Polaridade, NUC, inversão de imagem, rotação de imagem e zoom digital

Interfaces do Sistema

Controle ONVIF, configurador WebGUI

Comportamentos
5 regiões de interesse, filtro direcional, 15 cercas virtuais definida por usuário, VMD,
autoaprendizagem de cena, região fora de interesse

Ambiental

Temperatura de operação - 40 a 55 °C (- 40 a 131 °F)

Classificação IP IP66

Umidade operacional 95%

Temperatura de armazenamento - 40 a 71 °C (- 40 a 159,8 °F)

Umidade para Armazenagem 95%

Vídeo

Canal duplo 2 canais, vídeo IP

Transmissões de vídeos H.264 primário, H.264 secundário e MJPEG

Taxa de quadros 8,3 Hz ou 25 Hz

Codificação de vídeos H.264 e MJPEG

Controle de taxa de bits 64 Kbps - 6 Mbps

Transmissão RTSP, Unicast, Multicast

Configurações de imagem Brilho, nitidez, contraste, rotação: inversão horizontal ou vertical de 0°, 90°, 180°, 270°



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ELÉTRICAS
Entrada de energia 24 VCC nominal (12 a 32 VCC) ou PoE+

(IEEE802.3at)
Consumo de energia 7 W
Entrada de alarme Sim

MECÂNICAS
Construção Alumínio
Acabamento RAL 9002
Dimensões 13,45 cm (L), 20,2 cm (C), 16.9 cm (A);

5,30 pol. (L), 8,00 pol. (C), 6,67 pol. (A)
Peso 14 e 35 mm: 2,2 kg (4,85 lb)

50 mm: 2,4 kg (5,29 lb)

REDE
Protocolos com suporte IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, DHCP
Porta RTSP 8554
Sistema Interfaces
de integração ONVIF Profile S, WebGUI

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA
Sistema operacional Windows
Porta de rede Porta Ethernet 10/100 Base-T padrão

*O campo de visão pode variar de acordo com mudanças nas configurações
de resolução.

OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; TODOS OS DE-
MAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

CÂMERA FIXA E TÉRMICA DA SÉRIE SARIX TI

Campo de visão*
Ângulo de

visão
TI2614 TI2635 TI2650 TI2314 TI2335 TI2350

Distância focal da
lente

14 mm 35 mm 50 mm 14 mm 35 mm 50 mm

Diagonal 52,2° 10,7° 15,5° 31,9° 13,3° 9,3°

Horizontal 42,1° 17,7° 12,4° 25,7° 10,7° 7,5°

Vertical 31,9° 13,3° 9,3° 19,4° 8° 5,6°

SÉRIE SARIX TI TÉRMICA E FIXA COM PROTEÇÃO SOLAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, Califórnia 93711 Estados Unidos
EUA e CanadáTel.: (800) 289-9100 Fax: (800) 289-9150
Internacional Tel.: +1 (559) 292-1981 Fax: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

MODELOS FIXOS E TÉRMICOS

*Todos os pedidos incluem um conector de cabo de 18 pinos. Cabos de
integração devem ser pedidos separadamente.

ACESSÓRIOS
TICAB-P50 Cabo IP/PoE. Conector de câmera terminado

em uma extremidade, plugue RJ-45 na outra
extremidade (comprimento de 15 metros/50
pés).

MONTAGENS RECOMENDADAS
TIWM Montagem na parede
TIPM Adaptador de montagem em poste (também

requer montagem na parede)

CERTIFICAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES
• CE, Classe A
• FCC, Classe A
• MET
• IP66

Resolução FPS máximo Lente Número da peça Descrição

QVGA
384 x 288

25 Hz

14 mm TI2314

Câmera fixa e térmica da
série Sarix TI

35 mm TI2335

50 mm TI2350

9 Hz

14 mm TI2314-1

35 mm TI2335-1

50 mm TI2350-1

VGA
640 x 480

25 Hz

14 mm TI2614

35 mm TI2635

50 mm TI2650

9 Hz

14 mm TI2614-1

35 mm TI2635-1

50 mm TI2650-1

Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos
Pelco, mencionados nesta publicação, são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de
suas afiliadas. ONVIF e o logotipo da ONVIF são marcas registradas da ONVIF Inc.

Todos os outros nomes de produtos e
serviços são de propriedade de suas respectivas empresas.

As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alterações sem


