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Iluminadores de LED infravermelhos 
IR850L-220/IR940L-110
SEMIOCULTO/OCULTO

Recursos do produto 
• Distâncias de até 220 m (722 pés)

• Tecnologia de LED de platina; alta eficiência e confiabilidade

• Fotocélula integrada para operação automática On/Off (Ligado/
Desligado); saída seguinte da fotocélula

• Sistema difusor intercambiável (IDS) que usa lentes com ângulos de 
até 120 graus 

• Sistemas de gerenciamento de vida útil e feedback de estado do LED

• Resistente a vandalismo com resistência de impacto mecânico IK9

• Óptica avançada para melhor distribuição de luz

• Funções de configuração de controle remoto opcional:

– Ajuste da energia

– Ajuste da sensibilidade da fotocélula

– Função de temporizador

– Entrada de telemetria ou função de escurecimento remoto

– Restauração de fábrica 

A série IR850L-220/IR940L-110 da Pelco de iluminadores 
infravermelhos foi projetada para aplicações de vigilância em 
vídeo. Os iluminadores IR850L-220/IR940L-110 são a solução 
perfeita de iluminação global, combinando tecnologia óptica de 
LED de platina com recursos únicos de produto, como controle 
remoto e sistema de feedback de estado do LED, proporcionando 
uma solução de iluminação controlada e com economia de energia.

A série IR850L-220/IR940L-110 apresenta um exclusivo sistema 
difusor intercambiável (IDS) que permite que os usuários alterem, 
de forma rápida e fácil, o ângulo de iluminação no local para 
coincidir com o campo de visão necessário. O IDS utiliza a mais 
recente tecnologia de difusão de luz holográfica que produz um 
padrão de feixe direcionado e preciso, direcionando a luz para onde 
for mais necessário. Essa técnica permite distâncias de maior 
iluminação e impede a superexposição de objetos em primeiro 
p lano,  fornecendo uma imagem de v ig i lânc ia em v ídeo 
uniformemente iluminada e estável.

O controle remoto RC-LED opcional com uma variedade de recursos 
avançados permite a configuração do iluminador rapidamente e com 
segurança a partir do nível do solo. 

O sistema de gerenciamento da vida útil do LED garante alta 
confiabilidade e saída óptica consistente, o que permite aos 
iluminadores IR850L-220/IR940L-110  fornecer excelente 
desempenho com mínimo impacto ambiental. O sistema de 
feedback de estado do LED IR850L-220/IR940L-110 fornece 
resposta imediata sobre o desempenho operacional do iluminador, 
facilitando as verificações de manutenção e comissionamento. 

As lentes intercambiáveis incluídas com as unidades IR850L-220/
IR940L-110 fornecem ângulos de 35 e 60 graus, oferecendo a 
flexibilidade suficiente para a maioria das aplicações. Um pacote 
opcional de lente grande angular LENSPKL-LED aumenta o ângulo 
de visão para 80 ou 120 graus.

Os iluminadores IR850L-220/IR940L-110 são fornecidos completos com 
suporte e operam diretamente de uma entrada de 12 VCC ou 24 VCA.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MODELOS 
Iluminador de LED 
infravermelho IR850L-220 semioculto de 850 nm; distância máxima de 

220 m (722 pés) 
Iluminador de LED 
infravermelho IR940L-110 oculto de 940 nm; distância máxima de 

110 m (361 pés)

ELÉTRICO
Tensão de entrada 12 VCC ± 10%; 

24 VCA ± 10%
Consumo de energia 48 W máximo
Cabo de força 2,5 m 12 ou 24 VCA/CC

GERAL
Comprimento de onda 850 nm/940 nm 
Vida média (lâmpada) 10 anos
Estrutura Corpo de alumínio, suporte de aço inoxidável, 

tampa de policarbonato
Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza
Temperatura de operação -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
Temperatura de armazenamento -50 °C a 75 °C (-58 °F a 167 °F)
Peso Unidade Com a embalagem 

1,9 kg (4,1 lb) 2,2 kg (4,7 lb)

MECÂNICA
Montagem do suporte Diâmetro de orifício de 6,50 mm (0,25 pol.)
Ajuste do suporte 2,4 mm AF sex (cabeça tipo botão sextavado M6)

CERTIFICAÇÕES/PATENTES
• CE
• FCC, Classe B
• Listado por UL/cUL
• Atende à classificação IP66 (ambiental) e IK9 (resistente a vandalismo)

ACESSÓRIOS FORNECIDOS
As unidades são instaladas de fábrica com um sistema difusor 
intercambiável de 35 x 10° (IDS); um IDS adicional de 60 x 25° é fornecido.

SISTEMA DIFUSOR INTERCAMBIÁVEL (IDS)
Ângulos com difusor Distância do IR850L-220 Distância do IR940L-110

10° x 10° (sem difusor) 220 m (722 pés) 110 m (361 pés)
35° x 10° (padrão) 120 m (394 pés) 60 m (197 pés)
60° x 25° (incluído) 65 m (213 pés) 30 m (98 pés)
80° x 30° (opcional) 45 m (148 pés) 20 m (66 pés)
120° x 50° (opcional) 30 m (98 pés) 15 m (49 pés)

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
RC-LED Controle remoto para iluminadores WLED, 

IR940 ou IR850
LENSPKL-LED Pacote de lente grande angular (80° e 120°) 

para IR850L-220, IR940L-110, ou WLEDL-150
LBKT-LED Suporte de montagem para instalação dos 

iluminadores IR850, IR940 ou WLED em 
paredes ou superfícies planas

CONTROLE E COMANDO INTEGRADO
Padrão Fotocélula integrada para operação 

automática On/Off (Ligado/Desligado); 
sistema de feedback de estado do LED 
fornece o estado sobre o desempenho da 
unidade; saída seguinte da fotocélula

Avançado Acessado com controle remoto: 
– Ajuste de energia de 20 a 100%
– Ajuste de sensibilidade à fotocélula
– Função de temporizador (até 30 minutos)
– Controle de telemetria ou escurecimento 
 remoto

– Sistema de feedback de estado do LED On/ 
 Off (Ligado/Desligado)

– Restauração das configurações padrão de 
 fábrica

 Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos Pelco mencionados 
nesta publicação são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas afiliadas. ONVIF e o logotipo da 

ONVIF são marcas registradas da ONVIF Inc. Todos os outros nomes de produtos e 
serviços são de propriedade de suas respectivas empresas. 

As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.
© Copyright 2013, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.

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