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A Johnson Controls incorporou dois novos modelos PTZ Pro à sua gama de câmeras IP Illustra Pro da 
Tyco. Essa quarta geração de câmeras PTZ Pro para ambientes externos substitui a segunda geração 
da linha PTZ Pro e oferece um excelente desempenho. 
 
Mantenha o controle e capture todos os detalhes com uma câmera PTZ precisa e responsiva 
A velocidade e o silêncio excepcionais da câmera PTZ Illustra Pro, combinados com o desempenho com latência ultrabaixa, permitem 
à equipe de segurança rastrear pessoas com precisão em aplicações críticas. A câmera utiliza a tecnologia de zoom ajustado para 
controlar automaticamente sua velocidade de movimentação horizontal e vertical proporcionalmente ao nível de zoom utilizado, 
oferecendo um controle preciso de movimentação. Ao utilizar presets e rondas programadas, a câmera PTZ Illustra Pro se movimenta 
a 700° por segundo. 

Proteção contra ataques cibernéticos entre dispositivos 
As câmeras Illustra Pro foram projetadas para oferecer resiliência contra ameaças cibernéticas. A cada lançamento de uma nova 
versão, nossos produtos são analisados, testados e verificados a fim de atender ou exceder os rigorosos padrões do Programa de 
Proteção Cibernética de Produtos de Segurança da Johnson Controls. Essa abordagem holística visa proporcionar tranquilidade aos 
nossos clientes. Nossa mentalidade de segurança começa com o conceito inicial de design e se concretiza com a implementação, o 
que inclui uma resposta rápida a incidentes para atender a ambientes de cibersegurança amplos e em constante evolução. 
 

Cenas nítidas em qualquer condição de iluminação 
A PTZ Illustra Pro Gen4 é projetada para oferecer uma série de vantagens que permitem que os operadores aproveitem um melhor 
controle situacional e respondam mais rapidamente a potenciais ameaças e outras situações. Com a tecnologia mais recente de chips, a 
câmera conta com funções analíticas inteligentes automatizadas (AI) integradas, como a identificação de pessoas e objetos, que 
também podem ser usadas para rastreamento automatizado. 
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Recurso Benefício Valor 

• Classificação de objetos por 
AI 

Pesquisas forenses ou acionadores de 
eventos mais precisos para um melhor 
controle situacional.  

Filtre os eventos por categorias, como pessoas, 
bicicletas, ônibus, carros, motocicletas.  

• Rastreamento automático  

Ativação do rastreamento automático 
quando um rosto ou uma pessoa são 
detectados dentro do campo de visão.  

Otimize o trabalho da equipe e garanta que a 
atividade em áreas prioritárias não seja ignorada.     

• Zoom óptico de até 42x 
Identificação de recursos importantes a 
uma maior distância de dia e de noite. 

Obtenha maior controle e resposta mais rápida a 
incidentes ou potenciais incidentes de dia e de noite.  

• Distância IR de até 200 m 

• Dispersão antichuva  Imagens mais nítidas. 
Reduza a distorção e maximize os detalhes das 
imagens, facilitando investigações mais precisas.  

• Estabilização de imagem  
Nitidez de imagem em ajustes de zoom 
amplo. 

• Configuração Wi-Fi 
Possibilita instalações mais rápidas e 
mais fáceis.  

Reduza os custos de instalação e agilize o início de 
operação. 

• Streaming de vídeo 
criptografado  

Streaming de vídeo criptografado de 
ponta a ponta para segurança de vídeo. 

Previna violações de segurança e proteja a 
privacidade dos dados.   

• IntelliZip 

Compressão de vídeo poderosa que 
facilita o gerenciamento de largura de 
banda.  

Gerencie larguras de banda e demandas de 
capacidade de armazenamento de vídeo.  

• TrickleStor 
Oferece redundância de failover nas 
bordas. 

Proteja-se contra a perda das gravações durante 
falhas na rede; envie os dados ao gravador assim 
que a comunicação for reestabelecida. 

 

Situações de uso flexíveis 
O excepcional zoom óptico e a distância IR de 200 m (656 pés) permitem que a câmera seja 
implantada em uma ampla gama de situações, de parques solares a centros de distribuição, nas 
quais a velocidade, a precisão e a nitidez são fundamentais. Com a classificação integral de objetos 
por AI e as análises avançadas, as ameaças e as situações podem ser rapidamente identificadas ou 
analisadas para que as medidas necessárias sejam tomadas.  Todos esses recursos podem ser 
utilizados de forma simultânea para monitorar regiões perimetrais e outras áreas vulneráveis, como 
telhados de edifícios.  
 
 

Compatibilidade 
Compatível com ExacqVision e Victor/Video Edge através da Illustra API. As câmeras PTZ Pro Gen4 
também oferecem compatibilidade integral com Onvif por meio do Perfil S e estão em conformidade 
com a NDAA. 
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Informações para pedidos 
Números de modelo Descrição 

IPS02-P24-OI04 PTZ Illustra Pro Gen4 de 2 MP, ambientes externos, zoom óptico de 42x, zoom digital de 12x, Dia/Noite 
Real com IR, tecnologia WDR real, IK10, IP66 PoE 802.3bt Tipo4/22-30 VCA 

IPS08-P25-OI04  
PTZ Illustra Pro Gen4 de 8 MP, ambientes externos, zoom óptico de 22x, zoom digital de 12x, Dia/Noite 
Real com IR, tecnologia WDR real, IK10, IP66 PoE 802.3bt Tipo4/22-30 VCA 

Acessórios    

Tipo de 
acessório  

Imagem 
Número do 

modelo 
Descrição Dimensões 

Suporte para 
montagem em 

parede 
 

RHOSW 

Suporte curto para 
montagem em parede com 

tampa na extremidade. 
Para uso com adaptador de 
cinta para poste RHOWPA 
e adaptador para suporte 

de canto RHOWCA 

Com dome instalada 
366 x 218 x 282 mm 

(14 x 9 x 11”) 

Suporte para 
montagem em 

parede 
 

RHOLW 
Suporte longo para 

montagem em parede com 
tampa na extremidade 

Com dome instalada 
366 x 218 x 587 mm 

(14 x 9 x 23”) 

Adaptador para 
montagem no 
piso sobre teto 

 

RHOTR 

É colocada diretamente na 
parede vertical do teto ou 
parapeito, posicionando a 

dome longe da parede 

1098 x 243 x 473 mm 
(43 x 10 x 19”) 

Montagem sobre 
o teto 

 

ROTRF 

Permite que a montagem 
RHOTR sobre o teto seja 

feita em superfícies 
horizontais e verticais de 

telhado/parapeito 

369 x 240 x 240 mm (15 
x 10 x 10”) 

Adaptador para 
suporte de canto  

 

RHOWCA 

Permite montagem em 
paredes altas e baixas 

(RHOSW e RHOLW) para 
colocação em cantos 

externos 

185 x 210 x 125 mm 
(7 x 8 x 5”) 

Adaptador de 
cinta para poste  

 

RHOWPA 
Permite RHOSW e RHOLW 
para colocação em postes 

Suporte para cintas: 138 
x 79 x 27 mm (5 x 3 x 
1”) Diâmetro do poste: 
53 a 951 mm (2 a 38”)  

Conjunto de 
tampa de 

extremidade  
 

ROENDC 
Montagem de adaptador de 

cabeça para ambientes 
internos e externos 

64 x 103 x 194 mm 
(3 x 4 x 8”) 

Alimentação 

 

IA-POE-90-
U00 

Injetor PoE IEEE 802.3bt 
Gigabit de 90 W 

84 x 80 x 25 mm  
(3,307 x 3,15 x 0,984”)  

Alimentação 

 

IA-POE-90-
U00EU 

Injetor PoE IEEE 802.3bt 
Gigabit de 90 W EU 

84 x 80 x 25 mm  
(3,307 x 3,15 x 0,984”) 
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Informações para contato no Brasil 
 
 

Vendas Entre em contato com seu representante de vendas   

Suporte técnico e 
entrada de pedidos 

Brasil/São Paulo 55 11 3181 7377 
E-mail: ics@tycoint.com  

Gerente de Produtos Antonio Olmedo | antonio.olmedo.morales@jci.com 

 
 

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

 
© 2021 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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