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Illustra Insight-camera
Intelligente, vlotte toegang

Belangrijke kenmerken
• Geharmoniseerd 

videosysteem voor vlotte 
toegangscontrole 

• Herkenning in minder dan een 
seconde

• Merkt levendigheid op 
• Gestroomlijnde ondersteuning 

dankzij toegangscontrole en 
video van één fabrikant 

• Ingebouwde luidspreker 
en microfoon voor 
tweewegcommunicatie

• Cyberbeveiliging zonder 
Ethernet bij de deur

Slimme verplaatsing van mensen in gebouwen en ruimtes
De Illustra Insight koppelt het hoogwaardige toezicht van een ultramoderne camera met 
gezichtsherkenning aan uitgebreide toegangscontrole. Het systeem is uitgerust met Deep 
Learning-algoritmes en protocollen voor cyberbeveiliging en waarborgt voor iedereen een 
vlotte, discrete ervaring. Voor directe feedback is er voorzien in geïntegreerde led-lampjes 
en hoorbare “verwelkomen/weigeren”-meldingen.

Gezichtsherkenning dankzij Tyco AI 
Door kunstmatige intelligentie aan toezicht en toegangscontrole toe te voegen, brengt 
Tyco AI het beveiligingsecosysteem op een hoger niveau. Samen met Tyco AI zorgt Illustra 
Insight voor uitbreiding van Tyco’s ongeëvenaarde videobewaking en toegangscontrole 
met leidende gezichtsherkenning om bumperkleven vast te stellen en de beveiliging te 
waarschuwen, en het doorgeven of simuleren van kaarten te elimineren.

Illustra Insight onderscheidt met behulp van twee lenzen en een combinatie van IR- en 
RGB-video echte mensen van foto's of video's, zodat de nauwkeurigheid sterk toeneemt 
en het aantal fout-positieven daalt. Dankzij het bredere gezichtsveld kunnen gezichten op 
verschillende hoogtes worden gedetecteerd, zoals die van rolstoelers en lange mensen.



Tyco's systemen voor vlotte toegang

Tyco-architectuur voor vlotte toegang

Tyco-systeem voor vlotte toegang

Illustra Insight

Toegangscontrole

Oplossing van 
derde voor 

toegangscontrole
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Wiegand/OSDP van Insight-regeleenheid naar toegangscontrole-eenheid

Gezichtsherkennings-
netwerk

Toegangs-
controle-
netwerk

Deurstatus van toegangscontrole-eenheid naar Insight-regeleenheid

Auteursrechtelijk beschermd protocol (geen ethernet bij de deur) Toegangscontrolenetwerk

Integratie van toegangscontrole
Ontworpen en ondersteund door een en dezelfde fabrikant, werkt de Insight via ingebedde integratie in C•CURE 9000 en CEM Systems 
AC2000 (v10.3) toegangscontrole met een eigen grafische gebruikersinterface. Installatie is dankzij de ingebouwde Weigand en OSDP 
mogelijk in zones met zowel traditionele als moderne bedradingsprotocollen. Aan C•CURE klanten biedt de Duo mobiele authenticatie 
een extra beveiligingslaag wanneer de perimeter strikt moet worden beveiligd. 

Ontwikkeld met cyberveiligheid voor ogen
De Illustra Insight is ontworpen om cyberaanvallen te kunnen weerstaan. Deze oplossing voor toegangscontrole gebruikt uitsluitend de 
biometrische gegevens die nodig zijn om overeenstemming vast te stellen. De Illustra Insight voldoet tevens aan de strenge normen van 
het programma voor cyberbeveiliging van Johnson Controls. De cyberbeveiliging is holistisch opgezet om onze klanten gemoedsrust 
te bieden. Onze beveiliging bestrijkt dan ook de volledige cyclus, van eerste ontwerpconcept tot en met ondersteuning in de praktijk, 
inclusief een snelle reactie bij incidenten, om te voldoen aan de uiteenlopende, veranderende omgevingen van cyberbeveiliging.
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Technische specificaties
Operationeel
Videocompressie H.264 & MJPEG
Max. framesnelheid 20 fps
Resolutie & beeldverhouding 1920 x 1080 (1080p) 16:9 stereo of 3840 x 1080
Videostreams Enkel- of tweevoudig aan elkaar gekoppeld
Imager Progressieve scan, CMOS, 1/3,2” 13 MP (4:3)
Instellingen beeldoriëntatie Geen, gespiegeld, omgekeerd, omgekeerd en gespiegeld
Lenstype Vast, vaste iris/diafragma 2,8 mm
Scherpteregeling Vast
Brandpuntafstand 2,8 mm
Gezichtsveld (HxV) 85°/63°
Sluitersnelheid 1/4 - 1/10.000
Diafragma F2,8
IR-verlichting Ja
IR-afstand 2 m
IR-filter 850 nm
Dynamisch bereik 69 dB
Dag/nacht Alleen tweevoudig aan elkaar gekoppeld
Privacyzones 3
Gezichtsherkenning Via Tyco AI of cloudservice
Audio Bidirectioneel, full-duplex
Gelijktijdige gebruikers 3

Ondersteunde talen
Arabisch, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Deens, Duits, Engels (standaard), Frans, Hongaars, 

Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds

Netwerk
Ethernetverbinding 10/100/1000 Mbit/s (BaseT), RJ45, auto-negotiation

Ondersteunde protocollen
TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FSTP, 

UPnP™, SIP
Aansluiting satellietcamera Cat6 beschermde patchtkabel, max. afstand 10 meter, auteursrechtelijk beschermd protocol
Toegangscontrole-interface 1 Wiegand (D0, D1, LED Rd,Yel,Gn) Cable Type - Belden 6543PA of gelijkwaardig
Toegangscontrole-interface 2 OSDP V2 (RS485 half-duplex) kabeltype - Belden 82723 of gelijkwaardig

Configuratiebeheer
Webbrowsers IE9 & hoger, Firefox, Safari, Chrome

Beveiliging
Secure Boot, TLS 1.2 (min. 256-bit codering);

RTSP-authenticatie; toegangscontrole op basis van functie

Elektrisch
Vermogen

Power over Ethernet IEEE 802.3bt type 3 klasse 5
Max. afname: 40 W

Fysiek
Afmetingen (h x b x d)

Satellietcameramodule: 104 x 104 x 56 mm
Regeleenheid: 260 x 187 x 109 mm

Gewicht
Satellietcameramodule: 0,37 kg

Regeleenheid: 2,2 kg

Kleur behuizing
Satellietcameramodule: Zwart

Regeleenheid: Beige

Bedrijfstemperatuur
Satellietcameramodule: -20 °C tot en met 40 °C

Regeleenheid: -4 °C tot en met 40 °C
Vochtigheid 0 tot 90 % niet-condenserend
Plenumklasse – regeleenheid Ja

Buitenwaarden
Satellietcameramodule: IP40

Regeleenheid: IP40



Voorschriften
Veiligheid EN62368-1
Emissies FCC CFR 47 deel 15 klasse A; EN55032 klasse A; ICES-003
Immuniteit EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Brandplenumklasse UL-2043; CAN/ULC S142
Omgeving RoHS; WEEE
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Over Johnson Controls
Johnson Controls is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat zich met diverse technologieën richt op verschillende industrieën 
en allerlei klanten bedient in meer dan 150 landen. Onze 120.000 medewerkers maken intelligente gebouwen, efficiënte 
energieoplossingen, geïntegreerde infrastructurele en innovatieve transportsystemen die naadloos samenwerken om de belofte van 
slimme steden en gemeenschappen waar te maken. Onze toewijding aan duurzaamheid bleek al bij onze oprichting in 1885, met de 
uitvinding van de eerste elektrische kamerthermostaat.

Ga voor meer informatie naar www.illustracameras.net of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.

© 2020 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden. De productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder bekendmaking 
worden gewijzigd.
De daadwerkelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten bezitten alle eigenschappen. De beschikbaarheid 
varieert per regio; neem hiervoor contact op met uw verkoper.
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Bestelinformatie
Model Beschrijving

II-AN00INT01
Illustra Insight-camera en -regeleenheid in metalen behuizing. Benodigde voeding via PoE IEEE 802.3bt standaard (max. 
afname: 40 W). 10 m Cat6-kabel voor Illustra Insight-camera inbegrepen.

AI-FA-01 Tyco AI Frictionless-licentie
SSA-AI-FA-01 Tyco AI Software Support Agreement, voor continuïteit in ondersteuning, firmware- en software-upgrades.

Voor Tyco's oplossing voor vlotte toegang moet zowel de Illustra Insight (II-AN00INT01) als een Tyco AI Frictionless-licentie (AI-FA-01) 
worden aangeschaft. Bij elke ingang is één camera nodig, samen met één Tyco AI Frictionless-licentie. Opgemerkt zij dat de server die 
nodig is om Tyco AI te draaien, niet is opgenomen of wordt geleverd door Tyco. Neem contact op met uw accountmanager of kijk op 
https://illustracameras.com/insight/ voor informatie over de specificaties waaraan de server minimaal moet voldoen.


