
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções em câmeras
Sistema de posicionamento por IP Esprit® Enhanced
CÂMERAS SUREVISION 3.0 EM MODELOS STANDARD E PRESSURIZADOS

Características do produto
• Tecnologia SureVision 3.0, incluindo:

– Faixa dinâmica ampla (WDR) de 130 dB 
– Luz fraca avançada de 0,03 lux, Tecnologia anti-bloom, Filtragem 

de ruídos 3D, Mapeamento de tons aprimorado
• Até Full HD 1080p e até 60 imagens por segundo
• Pacote completo de análise integrada, incluindo AutoTracker, 

deteção de movimento adaptativa, objeto abandonado e muito mais.
• O modo de eliminação de névoa fornece três níveis de remoção de 

névoa da imagem para proporcionar maior qualidade de imagem 
durante más condições meteorológicas

• O modo nítido pode ser ativado/desativado para melhorar 
substancialmente o contraste de imagem e a saturação de cores

• Estabilização de Imagem Eletrônica (EIS)
• Panorâmica/inclinação e caixa de proteção com Pacote Óptico 

Integrado (IOP) ou Cartucho Óptico Integrado (IOC) pressurizado
• Vídeo de transmissão dupla H.264 IP com compressão inteligente
• Iluminador IV de Zoom Variável Opcional com gama de medidor 200
• 16 Turnês predefinidas, 256 Predefinições, 32 grelhas de janela, 

8 Padrões, 8 Varrimentos

• Limpador de Janela Integrado com Retardo e Desligamento 
Configuráveis (Modelos ES6230-1x)

• Em conformidade com ONVIF Profile S, Profile G e Profile Q 
• Rotação panorâmica contínua 360° a 140° por segundo
• 2 portas SFP

Performance IP de primeira linha
O ícone do sistema de posicionamento da série Esprit® da Pelco
providencia qualidade de imagem com a maior qualidade e performance
de panorâmica/inclinação. Esprit Enhanced providencia o pacote total de
impressionante qualidade de imagem, recursos de software valiosos e
performance de panorâmica/inclinação, testada pelo tempo, para
qualquer ambiente de instalação.

Câmeras SureVision 3.0 de alta definição total
O Esprit Enhanced há muito providencia uma câmera de zoom óptico 30x
Full HD 1080p, mas com a mais recente evolução de produtos da Pelco,
uma potente nova câmera equipada com SureVision 3.0 está agora
disponível, que inclui 130dB de Ampla Faixa Dinâmica e desempenho de
pouca luz vinte vezes superior ao de modelos Esprit anteriores. A nova
câmera SureVision 3.0 está disponível num módulo com zoom óptico 30x
standard ou pressurizado que fornece qualidade de imagem líder de
mercado, para os ambientes de exterior mais difíceis. Equipado com a
modificação do iluminador da Pelco, a câmera assegura que a qualidade
de imagem é topo de gama, mesmo nas noites mais escuras.

Recursos de aprimoramento de imagem
O Esprit Enhanced tem equipado historicamente muitos recursos que
aprimoram o valor total do sistema, e com as novas câmeras SureVision 3.0,
foi acrescentado ainda mais valor. Desde seu início, o Esprit está equipado
com uma gama completa de análises de vídeo embutidas, 32 zonas de
privacidade de painéis de janelas, e estabilização de imagem eletrônica. 

Conexão IP Ethernet standard e transmissão embutida
Opcional via dois pequenos tranceptores plugáveis fatores de forma
(2 portas SFP). Isso pode incluir fibra, Ethernet over Coax e extensão UTP.
Além da vastamente aprimorada luz fraca e da performance de ampla
faixa dinâmica, as novas câmeras SureVision 3.0 agora providenciam
equilíbrio de imagem, cinco novos modos de balanceamento de brancos,
e o popular Modo de Imagem Nítida. Três níveis de Desembaciamento de
Imagem estão agora disponíveis, que permitem aprimorar as imagens
em dias de neblina ou chuva. Os novos modos Equilíbrio de Branco
permitem ao usuário superar condições de luz difíceis causadas por
fontes externas, como lâmpadas de vapor de sódio, e o modo Imagem
Vívida providencia uma opção para saturação de cor automaticamente
incrementada e aprimoramento, quando está habilitada.

Performance e Confiabilidade Aprimoradas
O Esprit Enhanced reúne o melhor em termos de design de caixas de
proteção, mecânica PTZ e tecnologias de recetor para produzir o sistema de
câmera de alta velocidade líder de indústria. Instalado no mundo todo há
mais de 16 anos, o Esprit Enhanced tem sido constantemente atualizado para
providenciar a mais recente panorâmica/inclinação e performance de
imagem. A câmera é fácil de instalar, fácil de usar e altamente confiável.

Integração com VMS
O Esprit Enhanced é facilmente conectado 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.
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SISTEMA DE POSICIONAMENTO ESPRIT ENHANCED

O Sistema de posicionamento Esprit® Enhanced da Pelco inclui
panorâmica/inclinação, caixa e um Pacote Óptico Integrado (IOP) ou
um Cartucho Óptico Integrado (IOC) pressurizado em um sistema
único fácil de instalar. Opções incluem IOP com ou sem limpador e
modelos IOC com limpador. 

Uma construção de alumínio pintado a pó torna a Série Esprit Enhanced
ideal para aplicações em ambiente interno ou externo. O sistema tem
uma faixa de temperatura de operação absoluta de –45° a 60°C (–50° a
140°F). Duas horas após aquecer, a unidade pode descongelar-se por
inteiro e ser operada a partir de uma temperatura de -25°C (-13°F). 

As velocidades variáveis de panorâmica e de inclinação da Série
Esprit Enhanced vão de 0,1 a 80 graus por segundos no modo de
panorâmica manual e de 0,1 a 40 graus por segundo na inclinação
manual. As velocidades predefinidas e de turbo panorâmicas são de
140 graus por segundo. A velocidade de pré-posicionamento de
inclinação é de 140 graus por segundo. 

O IOC do sistema da Série Esprit Enhanced contém nitrogênio seco
pressurizado a 10 psig, que protege o ambiente dentro do cartucho
eliminando condensação interna e corrosão. Os sensores estão
estrategicamente colocados no cartucho para monitorar a pressão,
que são exibidos na UI da web. O IOC está montado e instalado de
fábrica em sistemas da Série Esprit  Enhanced. Todos os
procedimentos exaustivos de ajuste da câmera, da lente e da carga
da unidade com nitrogênio seco são eliminados. O tamanho
miniaturizado do cartucho reduz a necessidade futura de manutenção
e aumenta a confiabilidade total da unidade pressurizada.

Esprit Enhanced está disponível com um limpador de janela. O
limpador é completamente embutido à caixa de proteção e não
interfere no alcance de visualização do sistema. O limpador pode ser
conf igurado  para  ad ia r  as  l impezas  e  para  des l igar -se
automaticamente após um determinado período. O projeto do
limpador permite também uma fácil substituição da lâmina do
limpador. Um aquecedor -, descongelador/desembaciador de janela e
protetor solar incorporado são recursos standard nas unidades Esprit
Enhanced, que também inclui uma saída auxiliar com coletor aberto
para controlar dispositivos externos. 

Os sistemas estão disponíveis com uma fonte de força de corrente
universal. A Série Esprit Enhanced também possui um modo de
recuperação de conexão que permite ao usuário especificar em qual
operação o sistema será reiniciado sempre que a alimentação oscilar.

Estabilização de Imagem Eletrônica (EIS)
A estabilização de imagem eletrônica (EIS, Electronic Image
Stabilization) é um recurso da câmera que pode ajudar a compensar
algumas frequências de vibração. Em todos os casos, deve-se ter
cuidado para garantir que qualquer sistema de posicionamento seja
montado em um local rígido.

O padrão para EIS é OFF (Desligado). O usuário poderá ligar a EIS se
a vibração estiver afetando a qualidade da imagem. Embora a EIS
possa reduzir o impacto da vibração na qualidade da imagem, ela
não pode corrigir todos os níveis de vibração. Outras medidas
deverão ser tomadas para isolar a câmera da fonte da vibração ou
deve-se procurar um local de montagem mais rígido.

COMPORTAMENTOS DE ANÁLISES DA PELCO
A Série Esprit Enhanced inclui nove comportamentos configurados
pelo usuário. A câmera é capaz de realizar até três comportamentos
em simultâneo, embora o número de comportamentos seja limitado
à potência de processamento da câmera e ao tipo de análise em
utilização.

• Objeto abandonado: detecta objetos colocados em uma zona definida e 
dispara um alarme se o objeto permanecer nessa zona por mais tempo do 
que o período definido pelo usuário. 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.

• Deteção 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.

• 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.

• 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.

• Deteção de permanência prolongada: identifica quando pessoas ou 
veículos permanecem na zona definida por um período superior ao 
especificado pelo usuário. 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
CÂMERA/ÓPTICA

CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE
• 256 predefinições
• 16 tours
• ±0,1° de precisão predefinida
• Varrimento de quadros (8 varrimentos configuráveis)
• Padrões (8 padrões registrados, 5 minutos cada)
• Menus Multilíngues (inglês, espanhol, português, italiano, alemão, 

francês, russo, turco, árabe, chinês e coreano)
• Proteção com senha
• 32 painéis de janelas, de tamanho configurável, com 5 borrões de janela 

opcionais
• 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

• Modos de desembaciamento de imagem

VÍDEO
Codificador de vídeo Perfil alto, principal ou de base H.264 e MJPEG
Transmissões de vídeo Até 2 transmissões de vídeo simultâneas; 

a segunda transmissão é variável com base 
na configuração da transmissão principal.

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

Resoluções disponíveis

REDE
Interface Ethernet (100Base-TX)

Auto MDI/MDI-X
Negociar automaticamente

Tipo de cabeamento Ethernet Cat5e ou melhor
Interface SFP Suporta transreceptores SFP
Protocolos com suporte TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 

UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6*, 
SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, 
SMTP, FTP e 802.1x (EAP), NTCIP 1205

Usuários
Unicast Até 20 usuários simultâneos, dependendo 

das configurações da resolução 
(2 transmissões garantidas)

Multicast Usuários ilimitados H.264 
Acesso de segurança Protegido por senha, 802.1x, HTTPS
Interface do software Visualização e configuração do navegador da 

web
Integração do sistemas Pelco VideoXpert Enterprise e VideoXpert 2.0 ou 

superior
Endura 2.0 (ou superior) 
Digital Sentry 7.3 (ou superior)

API aberta API da Pelco ou ONVIF Profile S, Profile G e 
Profile Q

Aplicativo móvel Integrado ao aplicativo móvel da Pelco
Deteção de Movimento Deteção de movimento simples e sabotagem
de Vídeo de câmera
Armazenamento Local Captura de clipes de vídeo de 1, 5 ou 

10 segundos em sabotagem de câmera, 
deteção de movimento ou entrada de alarme; 
gravação contínua de vídeo em caso de 
interrupção da rede com opção para 
sobrescrever; acesso a vídeo por meio do 
protocolo FTP e ONVIF Profile G

SDXC Cartão Endereçável até 2TB

Especificação ES6230

Tipo de sensor Sensor CMOS do Tipo Exmor de 1/2,8 pol.

Zoom Óptico 30X

Zoom Digital 12X

Resolução máxima 1920- x 1080

Lente
f/1,6 ~ f/4,7, 

distância focal 4,3 mm (largura) ~
129,0 mm (tele)

Ângulo horizontal de visão 63,7°(largura) - 2.3° (tele)

Relação do aspecto 16:9

Sensibilidade 
de Luz

Cor (33 ms) 0,03 lux

Cor (250 ms) 0,008 lux

Mono (33 ms) 0,004 lux

Mono (250 ms) 0,001 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

Intervalo do obturador 1/1 ~ 1/10.000 s

Relação Sinal/Ruído >50 dB

Filtro corte IV Sim

Ampla Faixa Dinâmica 130 dB

Controle de íris Íris automática com cancelamento manual

Compensação de luz de fundo Sim

Controle de ganho automático Sim

Filtragem de ruído ativa Filtragem de ruídos 3D

Estabilização de Imagem 
Eletrônica (EIS)

Sim

Comprimento de onda IV 850 nm

Resolução
H.264 de alto perfil 
(Estrutura GOP IP)

MPx Largura Altura
Relação do 

aspecto
IPS

Máximo

Taxa de bits 
(Mbps)

Recomendada

2,07 1920 1080 16:9 60 8,00

2,07 1920 1080 16:9 30 6,05

0,92 1280 720 16:9 30 3,00

0,36 800 448 16:9 30 2,00

0,23 640 352 16:9 30 1,80

1,23 1280 960 4:3 30 3,80

0,49 800 608 4:3 30 2,00

0,31 640 480 4:3 30 1,45

0,08 320 240 4:3 30 0,50



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

DirectX® 11, Windows XP Service Pack 3 com 
DirectX 9.0c ou Mac® OS X 10.4 (ou superior)

Memória 4 GB de RAM
Placa de interface de rede 100 megabits (ou superior)
Monitor Resolução mínima de 1024 x 768, resolução 

de cores em pixel de 16 ou 32-bits
Navegador da Web Internet Explorer 10.0 (ou superior) ou Firefox 

3.5 (ou superior); Internet Explorer 8.0 (ou 
superior) é recomendado para configuração 
de análises

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

ANALÍTICA
Sistemas necessários para Análises da Pelco 

Interface da Pelco VideoXpert Enterprise e VideoXpert Pro 2.0 ou 
posterior
Software de gerenciamento de sistemas 
avançado WS5200 em um sistema Endura 2.0 
(ou superior)

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

GERAL
Construção Folha de Alumínio fundida e extrudada; 

hardware de aço inoxidável
Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza
Temperatura de operação –45° a 60°C (–50° a 140°F) ambiente para 

a operação contínua do sistema ou máximo 
absoluto de 74°C (165,2°F) de acordo com 
NEMA TS-2; com duas horas de aquecimento, 
a unidade pode descongelar-se por inteiro 
e ser operada a partir de uma temperatura de 
–25°C (–13°F). Arranque frio a partir de –40°C.

Vento
Controlo de movimento total 0 a 65 nós (75 mph/120 kph)
Controlo de velocidade 65 a 78 nós (90 mph/145 kph)
limitada
Resistência* 78 a 130 nós (150 mph/240 kph)

*Sem protetor contra o sol
Temperatura de armazenamento-20° a 60°C (-4° a 140°F)
Umidade operacional

Unidade Standard com IOP: 10 a 90% de umidade 
relativa (sem condensação)
Standard com IOC: 10 a 100% de umidade 
relativa (com condensação)

Peso  

Área Projetada Efetiva Sem IV Com IV
193 polegadas^2 243 polegadas^2

CARTUCHO ÓPTICO INTEGRADO PRESSURIZADO (IOC) 
• Pressurizado para 10 psig, nominal (nível do mar, 21°C [70°F])
• Sensor interno para leitura de pressão
• Projetado de acordo com os standards IP66
• Patente Americana D472,260

MECÂNICA
Velocidade Variável 0,1° a 140°
Precisão predefinida ±0,1°
Movimento de panorâmica Rotação de panorâmica contínua de 360°
Inclinação Vertical Sem obstrução +40° a -90°
Velocidades Manuais de Panorâmica/inclinação

Panorâmica 0,1° a 80°/seg
Inclinação 0,1° a 40°/seg

Velocidades de 140°/seg.
pré-posicionamento

ELÉTRICO
Tensão de entrada HPoE, 24 VAC, 48 VDC

Corrente 100 a 240 VAC
Taxa de Tensão de Entrada ±10%
Consumo máx. de potência

Aquecedor e Descongelador Termostaticamente controlado 
Conexões Elétricas

24 VCA, 48 VDC,
100 a 240 VCA Terminais para parafuso para potência 

Alarmes Quatro; Detecta o estado de alarme aberto ou 
fechado

Tensão 3,5 VDC no máximo, 3,5 mA no máximo
Sem supervisão Detecta o estado de alarme aberto ou 

fechado
Supervisionado Detecta o estado de alarme aberto e curto 

com resistor externo de 1k-ohm
Saída de Relés Dois; 30 VDC no máximo, 1A no máximo

ÁUDIO
Entrada/Saída Entrada de microfone de nível de linha/

externo; diferencial de 600-ohm, nível de 
sinal máximo 1 Vp-p

Transmissão Áudio incorporado

Peso da unidade Sem IV Com IV

Padrão com IOP 12,83 kg (28 lb) N/D
Com Limpador e IOP 13,06 kg (29 lb) 15,86 kg (35 lb)
Com Limpador e IOC 13,56 kg (30 lb) 16,36 kg (36 lb)

Peso com a 
embalagem

Sem IV Com IV

Padrão com IOP 16,7 kg (37 lb) N/D
Com Limpador e IOP 16,94 kg (37 lb) 21,93 kg (48 lb)
Com Limpador e IOC 17,44 kg (38 lb) 22,43 kg (49 lb)

Com aquecedores
Modelos IV com 

aquecedores

24 VCA 72 VA —

HPoE
72 VA

(De acordo com HPoE 802.3bt classe 8)
—

48 VDC 72 VA 110 VA

Corrente 72 VA 110 VA

http://pdn.pelco.com


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CERTIFICAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES
• CE, Classe A
• FCC, Classe A
• KCC
• Listado por UL/cUL
• C-Tick
• NEMA TS-2 (Temp.) para 2.2.7.3 - 2.2.7.7
• Atende às normas NEMA Tipo 4X e IP66
• ONVIF Profile S
• ONVIF Profile G
• ONVIF Profile Q
• Teste de choque por IEC 60068-2-27 Ea
• Compatível com Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0
• Vibração por IEC60068-2-6 Fc
• Teste de choque por IEC 60068-2-27 Ea

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ES-BLADE-2 Pacote com 2 lâminas de limpador de janela 

sobresselentes
ES-BLADE-10 Pacote com 10 lâminas de limpador de janela 

sobresselentes

OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; TODOS OS 
DEMAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
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ESPRIT ENHANCED COM IV ADAPTATIVO



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

MODELOS 

SUPORTES E ADAPTADORES OPCIONAIS
EPP2 Adaptador de pedestal Esprit; para utilização 

com suporte de pedestal PM20/PM2010
EWM Suporte de parede Esprit.
EPM Adaptador do suporte de poste para uso com 

o suporte de parede EWM
ECM100 Adaptador do suporte de canto para uso com 

o suporte de parede EWM
PM2000/PM2010 Suporte de pedestal com condutor de 

passagem de cabo. Para uso com os sistemas 
Esprit com placa adaptadora de pedestal EPP. 

FONTES DE FORÇA RECOMENDADAS
Série MCS Fonte de alimentação para múltiplas câmeras 

de 24 VCA, ambiente interno 
Série WCS Fonte de alimentação múltipla/simples de 

24 VCA para câmera, exterior
ECPS-48VDC-5A Fonte de força para interior 48 VDC
POE9OU1BT-EUK Injetor de porta única HPOE 802.3BT de 90 W 

para UE e Reino Unido, cabo de força incluído
POE9OU1BT-US Injetor de porta única HPOE 802.3BT de 90 W, 

cabo de força para EUA incluído
POE9OU1BT Injetor de porta única HPOE 802.3BT de 90 W, 

cabo de força não incluído

Tipo de caixa de 
proteção

Sem IV IR de 200 m

HPoE, 24 VAC, 48 VDC 100 a 240 VCA 48 VDC 100 a 240 VCA

Padrão ES6230-02 ES6230-05 — —

Com Limpador ES6230-12 ES6230-15 ES6230-12-R2 ES6230-15-R2

Pressurizado e limpador ES6230-12P ES6230-15P ES6230-12P-R2 ES6230-15P-R2

 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 aviso prévio.
©Copyright 2017, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.


