
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO soluções para câmeras
Sistema de minidome com rede IP Spectra®

DIGITAL, INTERNO, SUPORTE DE SUPERFÍCIE/EMBUTIDO NO TETO

Características do produto     
• Capacidade de controlar e monitorar vídeos em rede IP

• 3 transmissões de vídeo simultâneas

– MPEG-4 duplo (30 ips)

– MJPEG escalonável

• Protocolos suportados: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 
UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP

• Compatível com o Power over Ethernet (PoE)

• Modelo exclusivo para suporte de superfície e aplicações embutidas 
no teto

• Pacote integrado colorido de câmera/óptica com foco automático e 
alta resolução

• Zoom de 80X (10X óptico, 8X digital)

• Inibição de zona

• 64 pré-posicionamentos

• 0,5° de precisão de pré-posicionamento

• 140°/segundo de velocidade de panorâmica

• 360° de panorâmica contínua

• Revestimento discreto giratório

• Áudio full-duplex bidirecional

Os sistemas de dome Spectra® Mini IP incorporam todos os recursos 
e funções do Spectra Mini, enquanto permitem o controle e o monito-
ramento de vídeos de uma rede IP em qualquer lugar do mundo.

O Spectra Mini IP é um dome em miniatura com uma interface de 
rede 100Base-TX embutida para transmissões ao vivo para um 
navegador da Web padrão. O sistema de dome possui uma 
conectividade de arquitetura aberta para soluções de gravação de 
softwares de terceiros, permitindo uma integração com praticamente 
todos os sistemas baseados no IP. 

O Spectra Mini IP é compatível com com os sistemas de 
gerenciamento de vídeo Integral Digital Sentry®. O sistema de dome 
também é Endura Enabled™ para gravar, gerenciar, configurar e 
visualizar várias transmissões ao vivo. Quando está conectado a um 
sistema de segurança baseado em rede Endura®, o sistema de dome 
tem acesso ao EnduraStor™ e ao EnduraView™ para proporcionar 
qualidade de imagem otimizada e eficiência da largura de banda.

O Spectra Mini IP possui as mesmas facilidades de instalação e de 
manutenção que você espera do Spectra Mini. O  sistema de dome 
de fácil instalação pode ser montado na superfície de tetos, em tetos 
sólidos recuados e em placas de teto (forro) suspensas. O Spectra 
Mini IP é compatível com o IEEE 802.3af PoE, que fornece a 
alimentação para o sistema do dome através da rede. Se o PoE não 
estiver disponível, a unidade é pré-cabeada para 24 VCA. 

As capacidades de velocidades variáveis do Spectra Mini IP oscilam 
de um movimento de panoramização rápido de 140 graus por segundo 
a uma velocidade “furtiva” e suave de 0,4 grau por segundo. O sistema 
é capaz de girar 360° contínuos e possui um recurso “auto flip” que faz 
o dome girar 180° e reposicionar-se, para proporcionar uma visão
ininterrupta de qualquer objeto ou pessoa que passe diretamente
sob ele. 
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Este documento pode ter sido atualizado desde a última 
tradução. Consulte o documento em inglês como a fonte 
absoluta das informações mais atuais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO PRODUTO
• 64 pré-posicionamentos 53 definidos pelo usuário e 11 predefinidos
• Menus multilíngues (inglês, espanhol, português, italiano, francês e alemão)
• Arquivos de idiomas alternativos (inclui russo, polonês, turco e tcheco) 

disponíveis como upload opcional de software
• Bússola na tela e mostrador de tilt e zoom
• Proteção de senha
• 140°/seg de velocidade de pré-posicionamento de panorâmica e 80°/seg de 

velocidade pré-posicionamento de inclinação
• Revestimento discreto giratório 
• 4 zonas (programáveis em tamanho) podem ser identificadas com até 

20 caracteres cada e ajustadas para produzir vídeo em branco
• Localização programável de rótulos e mostradores na tela
• 1 padrão na tela, programável e definido pelo usuário. Inclui pan, tilt, 

inclinação, zoom e funções de pré-posicionamento
• 1 área de inibição programável de janela
• Panorâmica e inclinação proporcionais: diminui continuamente as velocidades

de panoramização/ inclinação em proporção à profundidade do zoom 
• Velocidade de varredura variável: a velocidade de varredura pode ser de

3, 6 ou 12°/seg
• Movimento panorâmico permite 0,4 a 140°/seg de velocidade panorâmica
• Paradas de limite programáveis para os modos de varredura automático/

aleatório/de quadro
• Sistema com menu integrado para configuração das funções programáveis
• O “Auto Flip” gira o dome em 180° na parte inferior do curso de inclinação
• Velocidades programáveis do zoom
• 1 entrada de alarme
• 1 saída de relé auxiliar

VÍDEO
Compactação digital MJPEG, MPEG-4 (disponível apenas com o 

Microsoft® Internet Explorer®)
Transmissões de vídeo 3, simultâneas
Resoluções de vídeo NTSC PAL

4CIF 704 x 480 704 x 576
2CIF 704 x 240 704 x 288
CIF 352 x 240 352 x 288
QCIF 176 x 120 176 x 144

Taxa de bits configurável
MPEG-4 30 ips, 2 Mbps para transmissão primária, 

1 Mbps para transmissão secundária; 
implementa o EnduraView

MJPEG 15 ips, 3 Mbps, MJPEG
Interface de usuário da Web 

Utilitário de 
dispositivo Pelco Para exibição de HTTP, requer Java Runtime 

Environment (JRE™)
Internet Explorer Para exibição e controle, requer ActiveX®

Firefox® Para exibição e controle
Usuários 5 usuários simultâneos MJPEG ou MPEG-4 

unicast; número ilimitado de usuários usando 
multicast (apenas MPEG-4)

Exigências Mínimas do Sistema
Processador Intel® Pentium® 4 microprocessador, 1,6 GHz
Sistema operacional Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, 

Windows XP (ou superior), ou Mac® OS X 10.4 
(ou superior)

Memória 512 MB de RAM
Placa de interface de rede 100 megabits no mínimo
Monitor Resolução mínima de 1024 x 768, resolução das 

cores de pixel de 16- ou 32-bits
Navegador da Web Internet Explorer® 5.5 (ou superior) ou Mozilla® 

Firefox® 1.5 (ou superior)
Atualização de firmware Utilitários de Dispositivos Pelco ou Aplicativo 

Endura
Protocolos suportados TCP/IP, UDP/IP (unicast, multicast IGMP), UPnP, 

DNS, DHCP, RTP, NTP

GERAL
Estrutura

Tampa superior Alumínio fundido anodizado
Dome Drive Plástico ABS
Anel de acabamento e
anel de montagem 
da superfície Plástico ABS
Globo Acrílico

Acabamento Branco ou preto
Atenuação de luz

Fumê Perda de luz de f/0.5
Transparente Perda de luz zero

Entrada do cabo Conector RJ 45-10 para PoE e 100Base-TX, MDI/
MDI-X automático, autonegociação; conector 
terminal de entrada de 24 VCA de 2 posições

Tipo de cabo Cat5 ou melhor para 100Base-TX
Ambiente Interno
Temperatura de operação 32 a 122°F (0 a 50°C)
Peso da unidade 1,88 lb (0,85 kg)
Peso com embalagem 4 lb (1,81 kg)

MECÂNICA
Movimento de panorâmica 360° de rotação panorâmica contínua
Inclinação vertical Desobstruída +2° a -92°
Velocidades de 
panorâmica/ inclinação manual

Pan 0,4 a 80°/seg de operação manual, 
100°/seg turbo

Inclinação 0,7 a 40°/seg de operação manual
Velocidades de 
pré-posicionamento

Pan 140°/seg
Inclinação 80°/seg

Observação:  para operação com velocidade 
variável é necessário um  controlador 
apropriado. 

ELÉTRICA
Tensão de entrada/Amps 18 a 30 VCA, 24 VCA nominal;

0,75 A, 50/60 Hz nominal
Potência de entrada 18 VA nominal
PoE IEEE 802.3af classe 3

ÁUDIO
Transmissão Bidirecional: full ou half duplex
Entrada/saída Bloco terminal, analógico para microfone e 

alto-falante; diferencial de 600-ohm; nível de 
sinal máximo de 1 Vp-p

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



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CÂMERA
Formato do sinal NTSC/PAL
Sistema de varredura 2:1 interlaçado 
Sensor de imagem CCD interlinear de 1/4" (6,4 mm) 
Pixels efetivos

NTSC 768 (H) x 494 (V) 
PAL 752 (H) x 582 (V) 

Iluminação mínima 3,0 lux
Equilíbrio de branco Automático, com cancelamento manual 
Velocidade do obturador Automática (íris eletrônica)/manual 

1/60~/30.000 
Controle de ganho Automático com cancelamento manual 

LENTE
Lente f/1.8 (f= 4,2~ 42 mm óptico) zoom óptico de 

10X, zoom digital de 8X 
Velocidades do zoom 
(faixa óptica) 1,5/2,5/4,3 segundos 
Ângulo horizontal de visão 46,4° de zoom aberto; 

5,0° de zoom telefoto 
Foco Automático, com cancelamento manual 
Controle da íris Automático, com cancelamento manual 

CERTIFICAÇÕES
• CE, Classe B
• FCC, Classe B
• Listado por UL /cUL
• C-Tick

MODELOS
SD4N-B0 Sistema de dome interno, preto, globo fumê, 

NTSC
SD4N-B1 Sistema de dome interno, preto, globo 

transparente, NTSC
SD4N-B0-X Sistema de dome interno, preto, globo fumê, PAL
SD4N-B1-X Sistema de dome interno, preto, globo 

transparente, PAL
SD4N-W0 Sistema de dome interno, branco, globo fumê, 

NTSC
SD4N-W1 Sistema de dome interno, branco, globo 

transparente, NTSC
SD4N-W0-X Sistema de dome interno, branco, globo fumê, 

PAL
SD4N-W1-X Sistema de dome interno, branco, globo 

transparente, PAL
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ETW
ORK/PoE 50/60Hz 0,40A

1, LINE OUT +

2, LINE OUT -

3, LINE IN +

4, LINE -

5, AUX +

6, AUX -

7, ALARM -

8, ALARM +

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



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SUPORTES OPCIONAIS
SPM4-W Suporte pendente, branco
SPM4-B Suporte pendente, preto
SWM4-W Suporte pendente para parede, branco
SWM4-B Suporte pendente para parede, preto

SPM4-W/SPM4-B

Método de montagem Encaixe o suporte no tubo NPT de 0,75" ou no 
conduíte com rosca de 20 mm; encaixe o 
dome Spectra Mini IP com as ferramentas 
fornecidas junto com o suporte.

Construção Plástico ABS
Acabamento

SPM4-W Branco
SPM4-B Preto

Peso da unidade 0,30 lb (0,14 kg)
Peso com embalagem 2 lb (0,91 kg)

SWM4-W/SWM4-B

Método de montagem Instale a placa adaptadora na parede 
ou na caixa de passagem usando as 
ferramentas adequadas; encaixe o 
suporte de parede na placa adaptadora; 
encaixe o dome Spectra Mini IP com as 
ferramentas fornecidas com o suporte.

Construção Plástico ABS, alumínio
Acabamento

SWM4-W Branco
SWM4-B Preto

Peso da unidade 0,72 lb (0,33 kg)
Peso com embalagem 2 lb (0,91 kg)

Pelco, o logotipo da Pelco, Coaxitron, Digital Sentry, Endura, 
Spectra e B.O.S.S. são marcas registradas da Pelco, Inc.

Endura Enabled, EnduraStor e EnduraView são marcas comerciais da Pelco, Inc.
Todos os nomes de produtos e serviços identificados ao longo deste documento são marcas comerciais ou 

marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. 
A ausência de uma marca comercial ou marca comercial registrada 

neste documento não constitui uma renúncia dos direitos de propriedade intelectual.
As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Copyright 2009, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.
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DOME SPECTRA MINI MOSTRADO COM O 
SUPORTE PENDENTE OPCIONAL SPM4-W

DOME SPECTRA MINI MOSTRADO 
COM O SUPORTE PENDENTE PARA 

PAREDE OPCIONAL SWM4-W

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

Pelco, Inc. Worldwide Headquarters:
625 W. Alluvial Avenue, Fresno, California 93711USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150 
International Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com


