
Monitoramento em várias direções de forma simultânea a
partir de uma única câmera
A câmera multissensor Illustra Flex é ideal para as situações que exigem 
uma solução em videovigilância que seja flexível e econômica e ofereça 
uma área de cobertura ampla além de imagens detalhadas.
Com um endereço IP e um cabo de rede, as quatro cabeças (4 de 4 MP) 
da câmera multidirecional oferecem uma solução flexível e econômica 
para a videovigilância multidirecional. As cabeças da câmera podem ser 
colocadas em posições e ângulos diferentes para garantir uma cobertura 
de 360° em quatro fluxos independentes.

Posicionamento e instalação de câmera fáceis,
flexíveis e independentes
A base magnética da câmera multissensor Flex permite que cada sensor 
seja posicionado de maneira independente, dando aos operadores uma 
variedade de opções de configuração. O eixo cardã triplo em cada sensor 
permite que a configuração do campo de visão seja ajustado em até 60° 
de inclinação e que o campo visual total seja de 180°, 270° ou 360°.
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Ficha técnica

Flex multissensor
Câmera multidirecional com 4 sensores                 
de 4 MP para uma cobertura de 360°

Image Placeholder

Principais recursos

• Ampla área de cobertura com uma única câmera

• Câmera multidirecional com 4 cabeças de 4 MP        
para uma cobertura de 360°

• Cada cabeça da câmera suporta até três fluxos

• Com H.264 para resolver questões de custo  
relacionadas à rede e ao armazenamento

• Flexibilidade para escolher entre visão geral e     
imagens detalhadas em cada fluxo

• Configuração independente da posição,                 
ângulo e rotação de cada cabeça da câmera

• Módulos de lentes removíveis em campo

• TWDR (Obturador múltiplo)

• Classificação IP66

• Proteção antivandalismo IK10

• PoE+ / 12V CC
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Situações de uso flexíveis
As câmeras multissensor Illustra Flex foram desenvolvidas para 
possibilitar a personalização a fim de atender a uma variedade 
de situações de uso e permitir qualquer campo de visão. A 
instalação pode ser tanto interna em um corredor ou em um 
estacionamento com uma visão de 360°, como em um canto 
externo para obter uma visão de 270°, ou ainda com uma visão 
de 180° em uma linha de montagem.

Segurança contra ataques cibernéticos em todos
os dispositivos
A câmera multissensor Illustra Flex foi desenvolvida com 
segurança cibernética pioneira. Nossos produtos vão além 
dos requisitos mínimos dos padrões do Programa de Proteção 
Cibernética de Produtos de Segurança da Johnson Controls. Para 
nós, a segurança deve ser abordada de maneira abrangente, 
incluindo resposta rápida a incidentes para atender as demandas 
de ambientes de cibersegurança amplos e em constante 
evolução.
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Tecnologia poderosa para aumentar a confiança
e a economia
A linha de câmeras Flex oferece tecnologia integrada que garante 
uma gravação eficiente. Os fluxos múltiplos de compressão de 
vídeo H.264 e MJPEG fornecem excelente clareza de imagem, 
ao mesmo tempo em que gerenciam a largura de banda 
eficientemente para reduzir os custos de armazenamento.

Integração
A câmera multissensor Illustra Flex é compatível com o 
VideoEdge NVR, VideoEdge Hybrid, cliente unificado victor, 
gravadores e clientes ExacqVision.
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Especificações operacionais
Compressão de vídeo H.264, MJPEG

Taxa máxima de quadros 30 fps

Resolução e Proporção
H264: Fluxo 1 a 30 fps

2560 x 1440 16:9
2304 x 1296 16:9
1920 x 1080 16:9 (1080p)
1280 x 720 16:9 (720p)

Resolução e Proporção
H264: Fluxo 2 a 30 fps

640 x 480 4:3 (VGA)
704 x 576 D1 PAL
704 x 480 D1 NTSC
352 x 288 CIF PAL
352 x 240 CIF NTSC

Resolução e Proporção 
MJPEG: Fluxo 3 a 10 fps

1280 x 720 16:9 (720p)
800 x 600 4:3
640 x 480 4:3 (VGA)
768 x 432 16:9
704 x 576 D1 PAL
704 x 480 D1 NTSC
352 x 288 CIF PAL
352 x 240 CIF NTSC

Fluxos de vídeo Fluxo triplo

Dispositivo de imagem 4 sensores CMOS de 4MP 1/3”

Tipo de lente Fixa

Abertura f/2

Distância focal 2,8 mm

Campo de visão (H/V) 90°/55°

Velocidade do obturador
Automático/manual (1/15 ~ 1/32000), estabilizador de tremulação,
obturador lento (1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5,1/10)

Iluminação mínima
Cor

 0,4 lux

Tecnologia WDR Tecnologia WDR real 120DB

Dia/Noite Dia/Noite Real

Conformidade com ONVIF Perfil S

Zonas de detecção de movimento Até quatro áreas por sensor

Zonas privadas 16 por sensor

Entrada/saída de alarme 1/1

Saída de vídeo analógica CVBS 1Vp-p, proporção 4:3 (Apenas porta de teste)

Áudio bidirecional 1/1

Usuários simultâneos 5

Idiomas compatíveis Inglês, japonês, coreano

Buffer de eventos em cartão SD Sim

Download de eventos em cartão SD Sim

Gravação contínua em cartão SD Sim

Especificações



Rede
Interface Ethernet 1000 Base-T (1 Gbps)

Protocolos compatíveis
TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, 
FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF

Gerenciamento de configuração
Servidor Web Sim

Segurança HTTPS (SSL), filtro de IP, 802.1x, autenticação Digest

Armazenamento incorporado
Suporte para cartão Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC (máx. 128 GB)

Gravação pré-alarme Até 5 segundos

Formato de gravação TS

Ativação de gravação Data, hora, evento (Movimento, Alarme, Rede desconectada, Temperatura crítica)

Especificações elétricas
Alimentação Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, 12 V CC

Consumo máximo de 
energia

PoE 17,5W, 12V CC 16,5W

Especificações físicas
Dimensões (L x A) Ø7,6” x 3,3” (Ø 192 mm x 84 mm)

Peso 4,4 lb (2,0 kg)

Cor do alojamento Branco (Pantone RAL 9003)

Temperatura operacional -4°F a 122°F (-20°C a 50°C)

Umidade 10 a 90% (sem condensação)

Classe de proteção para uso 
externo

IP66

Proteção antivandalismo IK10

Especificações normativas

Emissões
FCC, Classe A
EN 55032, Classe A

Imunidade EN 55130-4

Gabinete IP66, IK10

Ambiente RoHS
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Flex Gen 2 multissensor

Medidas en mm



Tipo de 
acessório Imagem Número do 

modelo Descrição Dimensões Cor

Montagem em 
parede

IBWS-M-ISWB-0

Suporte para 
montagem em 
parede da câmera 
multissensor Illustra 
Flex , branco

8,90 x 4,49 
polegadas
226 x 114 mm

RAL 9003

Caixa elétrica IBJB-M-ISWB-0

Gabinete para caixa 
elétrica da câmera 
multissensor Illustra 
Flex, branca

8,86 x 2,36 
polegadas
225 x 60 mm

RAL 9003

Montagem 
embutida em teto

IBCR-M-ISWT-0

Adaptador para 
montagem embutida 
em teto da câmera 
multissensor Illustra 
Flex, branco

12,40 x 4,76 
polegadas
315 x 121 mm

RAL 9003

Montagem 
suspensa em teto

IBPN-M-IS12-0

Adaptador para 
montagem suspensa 
em teto da câmera 
multissensor Illustra 
Flex, branco

7,99 x 10,94 
polegadas
203 x 278 mm

RAL 9003

Bolha de reposição 
(transparente)

IABL-M-ISC-0

Bolha de reposição da 
câmera multissensor 
Illustra Flex, 
transparente com 
acabamento branco

RAL 9003

Número do modelo Descrição

IFS16-M10-BT03
Câmera com 4 sensores de 4MP Illustra Flex, 2,8 mm, para ambientes interos/externos, 
IP66, IK10, TDN, TWDR

Número do modelo Descrição
IBWS-M-ISWB-0 Suporte para montagem em parede da câmera multissensor Illustra Flex, branco

IBJB-M-ISWB-0 Gabinete para caixa elétrica da câmera multissensor Illustra Flex, branca

IBCR-M-ISWT-0 Adaptador para montagem embutida em teto da câmera multissensor Illustra Flex, branco

IBPN-M-IS12-0 Adaptador para montagem suspensa em teto da câmera multissensor Illustra Flex, branco

IABL-M-ISC-0
Bolha de reposição da câmera multissensor Illustra Flex, transparente com acabamento 
branco

Informações para pedidos

Acessórios
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Sobre a Johnson Controls
A Johnson Controls é uma empresa de tecnologia diversificada e líder global em vários setores que atende a uma ampla 

variedade de clientes em mais de 150 países. Nossos 120.000 funcionários desenvolvem edifícios inteligentes, soluções 

de eficiência energética, infraestruturas integradas e sistemas de transporte de última geração que operam de forma 

conjunta para cumprir com a nossa promessa de promover cidades e comunidades inteligentes. Nosso comprometimento 

com a sustentabilidade existe desde a nossa fundação, em 1885, com a invenção do primeiro termostato elétrico.

Para obter mais informações, acesse o site www.illustracameras.com ou siga-nos no Facebook, Twitter e LinkedIn.

© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados.
Os produtos oferecidos e suas especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Os produtos reais podem variar em relação às imagens 
apresentadas. Nem todos os produtos contêm todos os recursos. A disponibilidade dos produtos varia por região; consulte seu representante de vendas.
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