
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções em câmeras
Minidomes ecológicos e para ambientes internos 
Sarix® IME
ATÉ 3 MPX, COM WDR E DESEMPENHO EM POUCA LUMINOSIDADE, H.264, IK10, IP66

Características do produto  
• Tecnologia SureVision 3.0, incluindo:

– Faixa dinâmica ampla (WDR) de 130 dB
– Desempenho avançado em condições de pouca 

luminosidade, 0,05 lux
– Tecnologia antiofuscamento
– Filtragem de ruídos 3D
– Mapeamento de tons avançado

• Resolução de até 3 megapixels (MPx)
• Até 60 quadros por segundo (fps)
• Lente varifocal de foco automático de 3 ~ 9 mm ou 9 ~ 22 mm
• Power over Ethernet (PoE), 24 VCA, 12 VCC
• Pacote de análise integrada
• Iluminação IV adaptativa integrada de até 30 m (opcional)
• Até 128 GB de armazenamento de borda com cartão SD

• Compatível com sistemas de vídeo da Pelco e de terceiros-

• Em conformidade com ONVIF Profile S, Profile G e Profile Q
• 3 anos de suporte e garantia completos

Câmera da linha Sarix Enhanced com SureVision 3.0
As câmeras da linha Sarix® Enhanced (E) possuem a tecnologia
SureVision, oferecendo resolução de alta definição (HD), ciência de
cores consistentes, capacidade de processamento rápido e
desempenho avançado e simultâneo em condições de pouca
luminosidade com faixa dinâmica ampla (WDR) e tecnologias
antiofuscamento.- Novos avanços incluem filtragem de ruídos 3D,
resposta uniforme a mudanças de iluminação e mapeamento
aprimorado de tons para manter a precisão de cores e o contraste
geral da imagem.

Desenvolvidas para instalação rápida, as câmeras incluem foco
automático, zoom motorizado, análise integrada e outros recursos
avançados necessários para aplicações exigentes de segurança. 

Câmera
A série IME contém uma lente MPx varifocal de foco automático
integrada (3 ~ 9 mm ou 9 ~ 22 mm). Os formatos incluem domes para
ambientes internos e externos. Todos os modelos possuem um
design robusto que é resistente a vandalismo e violações.-- O
modelo ecológico foi projetado para uso sem preocupações em uma
ampla variedade de condições ambientais de operação.

As câmeras da linha Sarix Enhanced incluem quatro opções
exclusivas de foco automático avançado: alteração de temperatura
(a cada 5°C / 9°F), transição dia/noite, uma rotina diária de foco
automático e foco automático manual. Esses benefícios garantem
imagens claras e nítidas, independentemente da cena ou do
ambiente. Todas as opções de ajuste de foco automático são
disponibilizadas por meio de uma interface do usuário da Web.

A opção de iluminação IV integrada e adaptativa está
disponível em todos os modelos externos.

Vídeo
A série IME permite duas transmissões de vídeos com configuração
independente, além de uma transmissão de vídeos de serviço. As
transmissões podem ser compactadas nos formatos MJPEG e H.264
em várias configurações de resolução. A série IME oferece vídeos
em tempo real (60 fps) com alta resolução máxima (até 3 MPx) usando
a compactação H.264 para otimizar a largura de banda e a eficiência
de armazenamento.-

As transmissões podem ser configuradas para várias taxas de
quadros, taxas de bits e estruturas de grupo de imagens (GOP) para
a obtenção de flexibilidade adicional para a administração da largura
de banda. Além disso, as transmissões podem ser codificadas como
taxa de bits variável restrita (CVBR) ou taxa de bits constante (CBR).

Abertas e integradas
As câmeras da linha Sarix Enhanced se conectam facilmente a
sistemas de gerenciamento de vídeo da Pelco, como VideoXpert™,
Endura® versão 2.0 (ou posterior) e Digital Sentry® versão 7.3 (ou
posterior). As câmeras da linha Sarix Enhanced se integram aos
principais sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros por meio
da API da Pelco e de outros softwares e sistemas de terceiros, com
os padrões ONVIF Profile S, Profile G e Profile Q.
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Padrões Internacionais
Empresa de Organização Registrada;

 Sistema de qualidade ISO 9001



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Análise integrada
A análise aprimora a flexibilidade e o desempenho das câmeras da
linha Sarix Enhanced. Oito comportamentos são pré-carregados e
incluídos como recursos padrão. Esses comportamentos podem ser
configurados e habilitados usando um navegador padrão da Web,
além de serem compatíveis com o VideoXpert e o Endura ou um
sistema de terceiros que ofereça suporte a alarmes com uso da API
da Pelco.

POTÊNCIA CONVENIENTE
As câmeras da linha Sarix Enhanced são projetadas com Power
over Ethernet (PoE), 24 VCA e 12 VCC para reduzir custos e simplificar
o planejamento, a ligação e a instalação. A funcionalidade PoE opera
com switches de rede ativados para PoE ou injetores de energia,
eliminando a necessidade de separar fontes de força e cabeamento,
e aumentando a segurança contra falha da câmera por meio de uma
fonte de força ininterrupta (UPS).

ANÁLISE
As câmeras da linha Sarix Enhanced incluem oito
comportamentos que podem ser configurados pelo usuário. A
câmera é capaz de executar até dois comportamentos ao mesmo
tempo.

Para cada comportamento, você pode criar vários perfis
personalizados que contenham configurações de câmera diferentes.
Com esses perfis, você pode definir cenários diferentes para o
comportamento, que irão detectar e disparar alarmes
automaticamente quando atividades específicas forem detectadas. 

A análise pode ser configurada e habilitada usando um navegador
padrão da Web e os alarmes de comportamento são compatíveis com
o VideoXpert ou um sistema de terceiros que ofereça suporte ao
sistema da API da Pelco.-

Os comportamentos da análise podem ser programados para
trabalharem durante um determinado tempo ou condição. Por
exemplo, durante o dia, a câmera pode ser configurada com
Contagem de objetos para contar o número de pessoas que entra
pela porta de um saguão. À noite, o operador pode mudar o perfil
para Sabotagem da câmera para disparar um alarme se uma câmera
for movida ou obstruída. Os comportamentos disponíveis incluem:

• Objeto abandonado: detecta objetos colocados dentro de uma zona
definida e dispara um alarme se o objeto permanecer desacompanhado 
na zona. 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.

• Detecção de intrusos: 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.

• 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.

• Direção errada: gera um alarme em uma área de tráfego intenso 
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.

• Detecção de permanência prolongada: identifica quando pessoas ou 
veículos permanecem em uma zona definida por muito tempo. 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 cruzaram uma 
linha 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 queiram detectar a 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 rampas de aeroporto, supervisão de 
estacionamento, estacionamento suspeito, deterioração nas pistas de 
tráfego e veículos esperando em portões.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RECURSOS DO COMPONENTE

CÂMERA
Dispositivo de imagem 1/2,8-polegadas
Tipo de imager CMOS
Leitura de imager Varredura progressiva
A mais alta resolução

3 MPx 2048 x 1536
2 MPx 1920- x 1080
1.3 MPx 1280 x 960

Relação Sinal-/-Ruído >60 dB
Faixa do obturador eletrônico 1/20000 segundos (ou menos) até 2 

segundos
Ampla Faixa Dinâmica 130 dB
Faixa de equilíbrio de branco 2.000° a 10.000°K
Sensibilidade 3 ~ 9 mm f/1.3; 2.850°K; SNR >20 dB

Cor (33 ms) 0,050 lux
Cor (500 ms) 0,005 lux
Mono (33 ms) 0,010 lux
Mono (500 ms) 0,001 lux
Mono (IV ligado) 0,000 lux

Sensibilidade 9 ~ 22 mm f/1,6; 2.850°K; SNR >20 dB
Cor (33 ms) 0,200 lux
Cor (500 ms) 0,010 lux
Mono (33 ms) 0,100 lux
Mono (500 ms) 0,0025 lux
Mono (IV ligado) 0,000 lux

Recursos Dia/noite Sim
Filtro de corte de IV mecânico Sim, (opções selecionáveis LIGADO/

DESLIGADO/AUTOMÁTICO) com pontos de 
ajuste em lux

Iluminação IV adaptativa Comprimento de onda de 850 nm, distância 
máxima de 
30 metros (100 pés), iluminação IV a 0 lux

Compatível com Cartão SD Até 128 GB
Compatível com cartões SDHC/SDXCSim

LENTE
Tipo de lente Integrada; varifocal
Distância focal f/1.3, 3 ~ 9 mm, f/1.6, 9 ~ 22 mm
Foco Foco automático, motorizado
Zoom Remoto
Tipo de íris automática Lente com íris P de acionamento CC
Campo de visão em graus

OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; TODOS OS 
DEMAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

Interno/resistente a vandalismo, montagem 
de superfície
• Conecta-se ao adaptador de caixa elétrica 4S
• Compatível com IP66
• Compatível com IK10 (20J)
• Base de alumínio e anel adaptador de plástico
• SE White 3, RAL 9003
• Back Box de classificação plena

Câmera ecológica/antivandalismo, montagem 
de superfície
• Conecta-se à caixa elétrica 4S com adaptador
• Compatível com IP66
• Compatível com Tipo 4X (com acessório de placa 

adaptador IMEEBAP e acessório de montagem 
suspensa IMEPM-E)

• Compatível com IK10 (20J)
• Construção em alumínio
• Telegray 4, RAL 7047
• Aquecedor
• Iluminador IV opcional
• Back Box de classificação plena

Ø 13.38 (5.27)

13.38 (5.27)

5.46
(2.15)

NPT 3/4”-14

NPT 3/4”-14

11.74
(4.62)

11.70 (4.60)

Ø 13.38 (5.27)

13.38 (5.27)

5.46
(2.15)

NPT 3/4”-14

NPT 3/4”-14

11.74
(4.62)

11.70 (4.60)

Lente Distância Focal
3 MPx 1,3 e 2 MPx

Horiz Vert Horiz Vert

3 ~ 9 mm
Ampla 100° 74° 93° 52°

Tele 39° 29° 37° 21°

9 ~ 22 mm
Ampla 33° 24° 30° 14°

Tele 14° 10° 13° 7°



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ÁUDIO
Transmissão Bidirecional: full duplex ou semiduplex
Entrada/Saída Entrada de microfone em nível de linha/

externa;
extremidade única, nível de sinal 
máximo de 1 Vp-p

Compressão G.711 PCM de 8 bits, 8 kHz mono a 
64 kbit/s

MECÂNICA
Atenuação do dome

Transparente Perda de iluminação de f/0,0
Ajuste de panorâmica/inclinação Manual

Panorâmica 355°
Inclinação 75°
Rotação 340°

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Peso Com embalagem

Ambiente interno, 
montagem de superfície 1020 g (2,25 lb)
Câmera ecológica, 
montagem de superfície 1020 g (2,25 lb)

Dimensões da caixa do 
produto (aproximadas) 6,75 x 6,75 x 6,75 polegadas

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura de operação

Câmera interna/resistente 
a vandalismo -10° a 55°C (14° a 131°F)†

Câmera ecológica -40° a 55°C (-40° a 131°F)†

Temperatura de início
Ambiente interno -10°C (14°F)
Câmera ecológica Com aquecedor, -40°C (-40°F)

Temperatura de armazenamento
Câmera interna e ecológica -40° a 60°C (-40° a 140°F)

Umidade operacional
Câmera interna/resistente 
a vandalismo RH de 10 a 90% sem condensação
Câmera ecológica RH de 5 a 95% sem condensação

Umidade para Armazenagem RH de 20 a 80% sem condensação
Resistência ao impacto IK10 (20J), todas as superfícies, 

por IEC 62262

ELÉTRICA
Porta de rede Conector RJ-45 para 100Base-TX 

Auto MDI/MDI-X
Tipo de cabo Cat5 ou superior para 100Base-TX
Entrada de energia PoE, 24 VCA, 12 VCC
Consumo de energia Até 12 W nominal
Consumo de corrente 330 mA a POE; 0,5 A a 24 VCA;

1A a 12 VCC
Armazenamento local SD, SDHC, SDXC
Alarme Detecta o estado de alarme aberto 

ou fechado
Tensão 5 VDC no máximo, 0,5 mA no máximo

Saída de relé ±350 VCC no máximo, ±130 mA no 
máximo

REDE
Protocolos com suporte TCP/IP, UDP/IP (IGMP unicast e multicast), 

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

Usuários
Unicast Até 20 usuários simultâneos, dependendo 

das configurações de resolução
Multicast Usuários ilimitados H.264

Acesso de segurança Protegido por senha
Interface do software Visualização e configuração do navegador da 

web

VÍDEO
Transmissões de vídeos Transmissões primária e secundária 

configuráveis de forma independente, além 
de transmissão de serviço

Resoluções disponíveis Duas transmissões configuráveis da seguinte 
maneira:

Taxa de quadros máxima Até 60 fps, 30 fps com WDR
Codificação de vídeos Perfil alto, principal ou de base H.264 e 

MJPEG
Controle de taxa de bits Taxa de bits variável restrita (CVBR) e taxa de 

bits constante (CBR)
Modo de corretor Inversão e espelhamento eletrônico de 

imagens: 180°, 90° e 270° (somente H.264)
Transmissão de serviço Transmissão JPEG; 640 x 480 ou 640 x 360, 

até 15 fps

 Modelo da Câmera
Taxa de 

proporção
MPx Largura Altura

3 MPx

4:3

3 2048 1536

2,95 1984 1488

1,8 1600 1200

2 MPx e 
1 MPx 1,2 1280  960

0,5 
MPx

0,5 800 600

0,3 704  480

0,3 (480p) 640 480

0,07 320  240

3 MPx e 2 MPx

16:9

2 (1080p) 1920 1080

1 MPx 0,9 (720p) 1280  720

0,6 1024 576

0,5 960 544

0,5 
MPx

0,3 800 448

0,2 640 360

0,06 320 192



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

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

Memória 4 GB de RAM
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® 8.0 (ou superior), Google 

Chrome™ (51 ou superior) ou Mozilla® 
Firefox® 3.5 (ou superior); Internet Explorer 
8.0 (ou superior) são recomendados para a 
configuração da análise

Player de mídia Pelco Media Player para Windows 7, XP ou 
Vista; ou QuickTime 7.6.4 para Mac OS X 10.4 
(ou superior)

ANÁLISE
Sistemas necessários para a análise
Interface da Pelco 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

INTEGRAÇÃO
Integração do sistemas Pelco VideoXpert;

Endura 2.0 (ou posterior);
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

CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE
• Menus da interface do usuário em vários idiomas: árabe, inglês, francês, 

italiano, alemão, coreano, espanhol, português, russo, chinês 
simplificado, turco

• 16 bloqueios de janela, de tamanho configurável
• Proteção com senha
• Snapshot com captura JPEG   na mesma resolução da maior transmissão 

configurada
• Sobreposições de texto para o nome da câmera, hora, data ou texto 

personalizado
• Sobreposições de imagem

CERTIFICAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES*
• CE (Classe A)
• FCC (Classe A)
• ICES-003 (Classe A)
• UL/cUL listados
• UL/IEC 60950-22
• KC
• RCM
• RoHS
• Atende às classificações IP66 e IK10 e Tipo 4X (modelos ecológicos)
• Em conformidade com ONVIF Profile S, Profile G e Profile Q
*No momento desta publicação, as certificações estão pendentes. 
Consulte a  fábrica ou o site www.pelco.com para saber o status 
atual das certificações.

MONTAGENS RECOMENDADAS
WMVE-SR Montagem na parede, 1,5 polegadas, NPT, externo, 

RAL 7047
WMVE-SW Montagem na parede, 1,5 polegadas, NPT, interno, 

RAL 9003
IMEICM-E Montagem no teto ecológica, RAL 7047
IMEICM-I Montagem no teto interna, RAL 9003
IMEPMB-I Suporte de montagem na parede, carga leve, 

interno, 
RAL 9003

IMEPM-I Montagem suspensa interna, RAL 9003
IMEPM-E Montagem suspensa ecológica, RAL 7047
IMEEBAP-I Adaptador de caixa elétrica interno
IMEEBAP-E Adaptador de caixa elétrica ecológico e Tipo 4X

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
PA101 Adaptador de poste para uso com montagem 

suspensa WMVE-SR
IMELD2-0I Dome inferior fumê (ambientes internos)
IMELD2-0E Dome inferior fumê (modelo ecológico)
IMELD2-1E Dome inferior transparente (modelo ecológico)

Ø 16.00
(6.30)

Ø 10.30
(4.05)

Ø 18.90
(7.44)

13.48
(5.30)

13.48
(5.30)

7.59
(2.99)

6.79
(2.67) 4.11

(1.62)
0.95

(0.37)

5.80
(2.28)

IN-CEILING
HOLE SIZE

MONTAGEM NO TETO IMEICM-I E IMEICM-E

15.14
(5.96)

7.75
(3.05)

Ø 14.62 (5.75)

6.25
(2.46)

3.81 (1.50) NPT

10.10 (3.98)

7.38
(2.90)

MONTAGEM SUSPENSA IMEICM-I E IMEICM-E

Ø 0.48
(0.19)

Ø 13.38
(5.27)

Ø 2.74
(1.08)

0.30
(0.12)

0.55
(0.22)

Ø 0.42
(0.16)

Ø 0.33
(0.13)

ADAPTADOR DE CAIXA ELÉTRICA IMEEBAP-I E IMEEBAP-E 4S



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, 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*

*As opções do sistema contêm uma caixa traseira/suporte, uma câmera e
um dome transparente.

 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.

Caixa traseira Resolução
Número do 

modelo 
Lente Descrição

Suporte de

1.3 MPx IME129-1ES 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome ecológica

1.3 MPx IME129-1IS 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome para ambientes internos

1.3 MPx IME129-1RS 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome ecológica com IV

1.3 MPx IME122-1ES 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome ecológica

2 MPx IME229-1ES 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome ecológica

2 MPx IME229-1IS 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome para ambientes internos

2 MPx IME229-1RS 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome ecológica com IV

2 MPx IME222-1ES 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome ecológica

2 MPx IME222-1IS 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome para ambientes internos

2 MPx IME222-1RS 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome ecológica com IV

3 MPx IME329-1ES 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome ecológica

3 MPx IME329-1IS 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome para ambientes internos

3 MPx IME329-1RS 3 ~ 9 mm Sarix Enhanced de dome ecológica com IV

3 MPx IME322-1ES 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome ecológica

3 MPx IME322-1IS 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome para ambientes internos

3 MPx IME322-1RS 9 ~ 22 mm Sarix Enhanced de dome ecológica com IV

8.35
(3.29)

15.69 (6.18)

2.90
(1.14)

0.64
(0.25) 4.05

(1.59)

4.05
(1.59)

2x Ø 0.42 (0.16)

16.59 (6.53) 7.42 (2.92)

9.
40

 (3
.7

0)

MONTAGEM NA PAREDE WMVE-SR (EXTERNA) E WMVE-SW (INTERNA)

MONTAGEM NA PAREDE PARA AMBIENTES INTERNOS IMEPMB-I




