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A câmera de canto H5A da Avigilon é uma solução antiligadura e sem aderência desenvolvida para resistir às tentativas 
mais agressivas de destruir, desafixar, prender ou desativar a câmera. Instalações em busca de uma câmera resistente a 
vandalismo, como prisões, hospitais ou aplicações gerais (por exemplo, escolas do ensino médio) podem aproveitar o amplo 
campo de visão e a qualidade de imagem superior da câmera para uma percepção situacional ideal.

FÁCIL DE LIMPAR E 
REPARAR
A variante de aço inoxidável 
e o design resistente à água 
facilitam a limpeza, e as 
substituições de peças são 
simplificadas pelo uso de 
ferramentas convencionais, 
sem a necessidade de remover 
toda a câmera, minimizando o 
tempo de inatividade

VÍDEO ANALÍTICO 
DE PRÓXIMA GERAÇÃO
Detecta mais objetos com 
classificações expandidas e 
maior precisão para respostas 
mais rápidas, mesmo em 
cenas com multidões

TECNOLOGIA 
LIGHTCATCHER™
Oferece excelente 
detalhamento de imagem em 
configurações com pouca luz

GABINETE COM PROTEÇÃO 
CONTRA ÁGUA E IMPACTOS
Classificação IP67 para 
resistência à água, 
classificação de impacto IK10+ 
para resistência a vandalismo 
e classificação de gabinete 
NEMA 4X para resistência a 
poeira soprada pelo vento, 
água (por exemplo, chuva, 
água de mangueira) e corrosão

RECURSOS DE GRAVAÇÃO 
DE ÁUDIO
Grava evidências de áudio 
por meio de um microfone 
integrado que pode ser 
desativado, se desejado

COMPATÍVEL COM FIPS 140-2
Permite que a câmera seja 
implantada em locais que 
exigem criptografia compatível 
com FIPS

CONFORMIDADE COM O 
PADRÃO ONVIF®
A conformidade de fábrica com 
os Profiles S, T e G da ONVIF 
possibilita fácil integração 
com infraestruturas ONVIF já 
existentes

LUZ LED IV INVISÍVEL
Garante que não haja brilho 
visível para gerar atenção  
em áreas escuras

H.264 E H.265 COM 
TECNOLOGIA HDSM 
SMARTCODEC™
Otimiza níveis de compressão 
para regiões em uma cena a 
fim de maximizar a economia 
de largura de banda e manter 
os custos de conectividade 
com a Internet reduzidos

FAIXA DE TEMPERATURA  
AMPLIADA
Grava continuamente  
de -40 °C a 55 °C  
(-40 °F a 131 °F)
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