
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções em câmeras
Sistema dome mini Spectra®, série SD5
AMBIENTE INTERNO, MINIATURA, SUPORTE DE SUPERFÍCIE/EMBUTIDO NO TETO

Características do produto
• Estrutura de menu familiar da câmera Spectra®

• Modelo exclusivo para suporte de superfície e aplicações embutidas 
no teto

• Pacote integrado colorido de câmera/óptica com foco automático 
e alta resolução

• Zoom de 80X (10X óptico, 8X digital)

• Inibição de zona

• 64 pré-posicionamentos

• 0,5° de Precisão de Pré-ajuste

• 140°/segundo de velocidade de panorâmica

• Revestimento discreto giratório

• 1 padrão

• 1 área de inibição dinâmica de janela

• Panorâmica e inclinação proporcionais

• Velocidades programáveis do zoom

• Suporte multilíngüe

• Receptor integral de multiprotocolos com detecção automática

• Rotação do dome “Auto Flip”

• Circuito UTP integrado

• Cabo de conexão rápida para força, vídeo (coaxial ou UTP) e dados

• Disponível com dome fumê ou transparente

O Spectra® Mini incorpora muitos recursos conhecidos do sistema
dome completo Spectra da Pelco-em um fator discreto e econômico.
O sistema dome é fácil de instalar e pode ser montado na superfície
do teto ou recuado em tetos rígidos ou suspensos. Uma câmera de
alta resolução transmite o vídeo pelo cabo coaxial ou o cabo de par
trançado não-blindado (PTN). Quando emparelhado com receptores
ativos UTP, o Spectra Mini é capaz de transmitir vídeos de alta
qualidade por distâncias de até 4.000 pés (1.219 m). A operação de
panorâmica/inclinação pode ser executada com os controladores da
Pelco que transmitem os protocolos Pelco D, Pelco P, ou Coaxitron.
A programação na tela facilita a configuração dos diversos recursos
do dome em miniatura.

As capacidades de velocidades variáveis do Spectra Mini oscilam
de um movimento de panoramização rápido de 140 graus por
segundo a uma velocidade “furtiva” e suave de 0,4 grau por
segundo. O sistema é capaz de uma rotação contínua de 360 graus e
possui o recurso auto flip. Esse recurso permite que o domo gire em
180 e se reposicione para visualização ininterrupta de qualquer
objeto ou pessoa que passe diretamente sob ele.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• 64 pré-posicionamentos: 53 definíveis pelo usuário e 11 pré-determinados
• ±0,5° de Precisão de Pré-ajuste
• Menus multilíngues (inglês, espanhol, português, italiano, francês 

e alemão)
• Porta de dados para atualização e configuração de software
• Mostrador de bússola e inclinação na tela
• Proteção de senha.
• 140°/s de Velocidade Pré-ajustada de Panorâmica e 80°/s de Velocidade 

Pré-ajustada de Inclinação
• Revestimento discreto giratório 
• 4 zonas (programáveis em tamanho) podem ser identificadas com até 

20 caracteres cada e ajustadas para vídeo em branco
• Localização programável de rótulos e mostradores na tela
• 1 padrão na tela, programável e definido pelo usuário. Inclui pan, tilt, 

inclinação, zoom e funções de pré-posicionamento
• 1 área de inibição programável de janela
• Pan & Tilt proporcional: diminui continuamente as velocidades de 

panoramização e inclinação em proporção à profundidade do zoom 
• Velocidade de varredura variável: A velocidade de varredura pode ser 3, 

6, ou 12°/seg
• Movimento Panorâmico Permite 0,4-140°/s de Velocidade Panorâmica
• Paradas de limite programáveis para os modos de varredura automático/

aleatório/de quadro
• Protocolo de deteção automática (Coaxitron, RS-422 Pelco P e Pelco D)
• Posição digital, controle de zoom e retorno através do protocolo D da Pelco
• Sistema com menu embutido para configuração das funções programáveis
• O “Auto Flip” gira o dome em 180° na parte inferior do curso de inclinação
• Velocidades programáveis do zoom

GERAL
Construção

Tampa superior Alumínio fundido anodizado
Dome Drive Plástico ABS

Atenuação de luz
Fumê Perda de iluminação de f/0,5
Limpar Perda de luz zero

Entrada de Cabo Conector de rabicho RJ45-10 para vídeo 
(UTP), energia, e dados (providenciado)
conector BNC para vídeo (coaxial)

Ambiente Ambiente interno
Temperatura de operação 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Temperatura de 
armazenamento –4° a 140 °F (–20° a 60 °C)
Umidade de operação 
e armazenagem RH de 20 a 80% sem condensação
Peso da unidade 1,75 lb (0,79 kg)
Peso com a embalagem 4 lb (1,81 kg)

MECÂNICA 
Movimento de panorâmica Rotação de panorâmica contínua de 360°
Inclinação Vertical Sem obstrução +2° a -92°
Velocidades Manuais de Pan/Tilt

Panorâmica 0,4° a 80°/seg de operação manual, 
100°/seg turbo

Inclinação 0,7º a 40°/seg de operação manual
Velocidades de pré-posicionamento

Panorâmica 140°/seg
Inclinação 80°/seg

Para operação com velocidade variável 
é necessário um controlador apropriado. 

ELÉTRICO
Tensão de entrada 25 a 32 VDC, 29 VDC nominal; 18 a 30 VAC, 

24 VAC nominal
Potência de entrada 21 VA /15 W nominal
Fusível 1,6 A

Anel adaptador e
Anel de montagem 
de superfície Plástico ABS
Globo Acrílico

Acabamento Branco ou preto

SÉRIE SPECTRA MINI SD5

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS; TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CÂMERA
Formato do sinal NTSC/PAL
Sistema de varredura Progressivo
Sensor de imagem CMOS de 1/3 polegadas
Pixels efetivos 1305 (H) x 1049 (V)
Resolução horizontal >700 LTV
Iluminação Mínima 1,0 lux
Equilíbrio de branco Automático, com cancelamento manual 
Vel. do obturador Automático (íris eletrônica)/manual

1/60 ~1/60.000 
Controle de ganho Automático, com cancelamento manual 
Saída de vídeo

Composto 1,0 a 1,2 Vp-p, 75 ohms, ajustável
DA UTP 1,0 a 1,2 Vp-p, 100 ohms, ajustável

Relação sinal/ruído de vídeo >50 dB 

SUPORTES OPCIONAIS
SPM5-W Suporte pendente, branco
SPM5-B Suporte pendente, preto
SWM5-W Montagem na parede pendente, branco
SWM5-B Suporte pendente, branco

LENTE
Lente f/1,6 (f= 5,1~51 mm óptico) zoom óptico de 

10X, zoom digital de 8X 
Velocidades do Zoom 
(faixa óptica) 4,1/2,6/2,1 segundos 
Horizontal Ângulo de Visão 54° zoom grande angular; 4,9° zoom telefoto 
Foco Automático, com cancelamento manual 
Controle de íris Automático, com cancelamento manual 

CERTIFICAÇÕES
• CE, Classe A
• FCC, Classe A
• ICES-003, Classe A
• Listado por UL/cUL
• RCM
• ROHS

SPM5-W/SPM5-B

Método de Montagem Encaixe o suporte no tubo NPT de 0,75" ou no 
conduíte com rosca de 20 mm; encaixe o 
dome Spectra Mini com as ferramentas 
fornecidas junto com o suporte

Construção Plástico ABS
Acabamento

SPM5-W Branco
SPM5-B Preto

Peso da unidade 0,30 lb (0,14 kg)
Peso com a embalagem 2 lb (0,91 kg)

SWM5-W/SWM5-B

Método de Montagem Instale a placa adaptadora na parede ou na 
caixa de passagem usando as ferramentas 
adequadas; encaixe o suporte de parede na 
placa adaptadora; encaixe o dome Spectra Mini 
com as ferramentas fornecidas com o suporte

Construção Plástico ABS, alumínio
Acabamento

SWM5-W Branco
SWM5-B Preto

Peso da unidade 0,72 lb (0,33 kg)
Peso com a embalagem 2 lb (0,91 kg)

MINI DOME SPECTRA MOSTRADO COM O 
SUPORTE PENDENTE OPCIONAL SPM5-W

MINI DOME SPECTRA MOSTRADO COM O SUPORTE 
PENDENTE PARA PAREDE OPCIONAL SWM5-W

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS; TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.
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MODELOS E PRODUTOS RELACIONADOS
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
SD5-B0 Sistema de dome interno, preto, globo fumê, NTSC
SD5-B1 Sistema de dome interno, preto, globo transparente, 

NTSC
SD5-B0-X Sistema de dome interno, preto, globo fumê, PAL
SD5-B1-X Sistema de dome interno, preto, cúpula 

transparente, PAL
SD5-W0 Sistema de dome interno, branco, globo fumê, NTSC
SD5-W1 Sistema de dome interno, branco, globo 

transparente, NTSC
SD5-W0-X Sistema de dome interno, branco, globo fumê, PAL
SD5-W1-X Sistema de dome interno, branco, globo 

transparente, PAL

 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.

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 2018, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.
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