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Karta charakterystyki

Kamera Illustra Insight
Inteligentny, sprawny dostęp

Kluczowe funkcje
• Zharmonizowane,
bezproblemowe rozwiązanie
kontroli dostępu i wideo
• Czas rozpoznania krótszy niż
jedna sekunda
• Wyczuwanie żywych osób
• Kontrola dostępu i wideo od
jednego producenta w celu
usprawnienia obsługi
• Wbudowany głośnik
i mikrofon umożliwiają
dwukierunkową komunikację
• Cyberbezpieczna ochrona bez
sieci Ethernet przy drzwiach

Inteligentne przemieszczanie się ludzi w budynkach, miejscach
i przestrzeniach
System Illustra Insight łączy w sobie wysokiej jakości monitoring przy użyciu
najnowocześniejszej kamery z funkcją rozpoznawania twarzy, zintegrowanej z kompleksowym
urządzeniem kontroli dostępu. Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o algorytmy
głębokiego uczenia się i protokoły cyberbezpieczeństwa, zapewniając sprawną,
bezproblemową obsługę dla wszystkich użytkowników. Zintegrowane diody LED w połączeniu
z dźwiękiem "powitania/odmowy” pozwalają uzyskać natychmiastową informację zwrotną.

Rozpoznawanie twarzy dzięki Tyco AI
Sztuczna inteligencja Tyco AI to silnik inteligentny, którego możliwości wykraczają poza
nadzór i dostęp w celu wzmocnienia ekosystemu bezpieczeństwa. Kamera Illustra Insight
integruje się z Tyco AI, aby ulepszyć najlepsze w swojej klasie rozwiązania do nadzoru wideo
i kontroli dostępu firmy Tyco o najnowocześniejsze rozpoznawanie twarzy, zaprojektowane
w celu identyfikacji i ostrzegania ochrony o tailgatingu i eliminowania ryzyka przekazania
karty lub fałszowania za pomocą zdjęcia fotograficznego.
Kamera Illustra Insight wykorzystuje dwa obiektywy oraz kombinację wideo IR i RGB,
aby odróżnić rzeczywistą osobę od drukowanego obrazu lub filmu, znacznie zwiększając
dokładność przy jednoczesnym ograniczeniu fałszywych trafień. Szersze pole widzenia
pozwala na wykrywanie twarzy na różnych wysokościach, w tym u osób na wózkach
inwalidzkich czy osób wyższych.

Integracje kontroli dostępu
Zaprojektowana i obsługiwana przez jednego producenta, kamera Insight jest wykorzystywana poprzez wbudowaną integrację
z systemem kontroli dostępu C•CURE 9000 i CEM Systems AC2000 (v10.3) z natywnym graficznym interfejsem użytkownika. Można
ją instalować przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych protokołów okablowania Wiegand i OSDP. Dla klientów C•CURE
uwierzytelnianie mobilne Duo zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, gdy konieczne jest zachowanie ścisłych granic.

Zaprojektowana z myślą o cyberbezpieczeństwie
Kamera Illustra Insight została zaprojektowana tak, aby była odporna na cyberzagrożenia. To rozwiązanie kontroli dostępu nie udostępnia
danych osobowych poza wymaganymi danymi biometrycznymi, aby zapewnić pozytywne dopasowanie. Kamera Illustra Insight spełniają
rygorystyczne standardy programu Johnson Controls Cyber Solutions Product Security Program. Holistyczne podejście do cyberochrony
ma na celu zapewnienie naszym klientom spokoju ducha. Nasze podejście do zabezpieczeń zaczyna się od początkowej koncepcji
projektu oraz jest wspierane przez wdrożenie, w tym szybką reakcję na incydenty w celu spełnienia wszechstronnych i zmieniających się
środowisk cyberochrony.

Bezproblemowe opcje wdrażania dostępu Tyco
Bezproblemowe rozwiązanie dostępu Tyco
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Specyfikacja techniczna
Obsługa
Kompresja wideo
Maks. częstotliwość klatek
Rozdzielczość i proporcje obrazu
Strumienie wideo
Przetwornik obrazu
Ustawienie orientacji obrazu
Rodzaj obiektywu
Sterowanie ostrością
Długość ogniskowej
Pole widzenia (poziom x pion)
Prędkość migawki
Otwór obiektywu
Oświetlenie IR
Odległość IR
Filtr IR
Zakres dynamiczny
Dzień/noc
Strefy prywatności
Rozpoznawanie twarzy
Dźwięk
Liczba jednoczesnych użytkowników
Obsługiwane języki

H.264 i MJPEG
20 kl./s
1920x1080 (1080p) 16:9 stereo lub 3840x1080
Pojedynczy lub podwójny łączony
Skanowanie progresywne, CMOS, 1/3,2” 13MP (4:3)
Brak, odbicie lustrzane, odwrócenie, odwrócenie i odbicie lustrzane
Stały, stała przysłona 2,8 mm
Stały
2,8 mm
85°/63°
1/4–1/10.000
F2.8
Tak
2m
850 nm
69 dB
Tylko podwójny łączony
3
Za pośrednictwem Tyco AI lub usługi w chmurze
Dwukierunkowy pełny dupleks
3
Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski (domyślny), francuski, niemiecki,
węgierski, włoski, japoński, koreański, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki

Sieć
Interfejs Ethernet
Obsługiwane protokoły
Podłączenie kamery satelitarnej
Interfejs kontroli dostępu 1
Interfejs kontroli dostępu 2

10/100/1000Mbps (BaseT), RJ45, automatyczna negocjacja
TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS,
FSTP, UPnP™, SIP
Patchcord ekranowany Cat6, maks. odległość 10 metrów, zastrzeżony protokół
Typ kabla Wiegand (D0, D1, LED Rd,Yel,Gn) — Belden 6543PA lub odpowiednik
Typ kabla OSDP V2 (RS485 półdupleks) — Belden 82723 lub odpowiednik

Zarządzanie konfiguracją
Przeglądarki internetowe
Bezpieczeństwo

IE9 i nowsza, Firefox, Safari, Chrome
Secure Boot, TLS 1.2 (minimalne szyfrowanie 256-bitowe);
Uwierzytelnianie RTSP; kontrola dostępu oparta na rolach

Elektryczne
Wzrost

Zasilanie przez Ethernet IEEE 802.3bt typu 3, klasa 5
Maks. pobór: 40W

Fizyczne
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga
Kolor obudowy
Temperatura pracy
Wilgotność
Klasa Plenum — Jednostka sterująca
Klasa ochrony zewnętrznej

Moduł kamery satelitarnej: 104 x 104 x 56 mm (4,1 x 4,1 x 2,2 cala)
Jednostka sterująca: 260 x 187 x 109 mm (10,2 x 7,3 x 4,3 cala)
Moduł kamery satelitarnej: 0,37 kg
Jednostka sterująca: 2,2 kg
Moduł kamery satelitarnej: Czarny
Jednostka sterująca: Beżowy
Moduł kamery satelitarnej: od –20°C do 40°C (od –4°F do 104°F)
Jednostka sterująca: od –4°C do 40°C (od 25°F do 104°F)
od 0 do 90% bez kondensacji
Tak
Moduł kamery satelitarnej: IP40
Jednostka sterująca: IP40

Zgodność z normami
Bezpieczeństwo
Emisje
Odporność
Klasa ochrony przeciwpożarowej
Plenium
Środowisko

EN62368-1
FCC CFR 47 część 15 klasa A; EN55032 klasa A; ICES-003
EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
UL-2043; CAN/ULC S142
RoHS; WEEE

Kamera satelitarna

60 mm

56 mm

Jednostka sterująca

187 mm

260 mm

109 mm

81 mm

Informacje dotyczące zamawiania
Model
II-AN00INT01
AI-FA-01
SSA-AI-FA-01

Opis
Kamera Illustra Insight i jednostka sterująca w metalowej obudowie. Wymaga zasilania przez standard PoE IEEE 802.3bt
(maksymalny pobór 40 W). W zestawie 10 m kabla Cat6 do kamery Illustra Insight.
Licencja Tyco AI Frictionless
Umowa wsparcia oprogramowania Tyco AI dotycząca ciągłości wsparcia, aktualizacji oprogramowania sprzętowego
i oprogramowania.

Rozwiązanie dostępu Tyco wymaga zakupu zarówno kamery Illustra Insight (II-AN00INT01), jak i licencji Tyco AI Frictionless (AI-FA-01).
Każde wejście wymaga jednej kamery i jednej licencji Tyco AI Frictionless. Należy pamiętać, że serwer do uruchamiania rozwiązania
Tyco AI nie jest uwzględniony ani dostarczony przez firmę Tyco. Skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub odwiedź stronę https://
illustracameras.com/insight/, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat minimalnej wymaganej specyfikacji serwera.

Informacje o firmie Johnson Controls
Johnson Controls jest wiodącą firmą technologiczną w wielu gałęziach przemysłu, obsługując szeroki wachlarz klientów z ponad 150
krajów. Nasz personel liczący 120.000 pracowników tworzy inteligentne budynki, wydajne energetycznie rozwiązania, zintegrowaną
infrastrukturę i systemy transportu następnej generacji, dostarczając nową obietnicę inteligentnych miast i społeczności. Nasze
zaangażowanie w zrównoważony rozwój sięga korzeni firmy w roku 1885 — kiedy został wynaleziony pierwszy elektryczny pokojowy
termostat.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę www.illustracameras.com lub śledź nas na Facebooku, Twitterze i LinkedIn.

© 2020 Johnson Controls. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje i oferty produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Nie wszystkie produkty zawierają wszystkie
funkcje. Dostępność jest różna w zależności od regionu. Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
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