
CÂMERA H5A-PTZ
COBERTURA DE ÁREAS AMPLAS E ZOOM POTENTE

1  A verdadeira Faixa Dinâmica Ampla (WDR) está disponível em câmeras de 2 MP. A WDR digital está disponível em câmeras de 4 e 8 MP. 

As imagens e interfaces de usuário foram simuladas para fins ilustrativos.
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A câmera Avigilon H5A Pan-Tilt-Zoom (PTZ) capacita operadores de segurança com visualizações em 360° e imagens 
claras de alta qualidade para monitorar grandes áreas com facilidade. Essa câmera de alto desempenho proporciona 
um zoom de até 36x para detalhes probatórios e de longo alcance, ideal para infraestruturas essenciais, segurança 
pública, esportes e lazer, edifícios comerciais, transportes e áreas abertas (por exemplo, estacionamentos).

TRANSIÇÃO FÁCIL 
DA H4 PTZ PARA A 
H5A-PTZ 
As partes substituíveis 
em campo permitem 
uma transição fácil das 
câmeras H4 PTZ para as 
H5A-PTZ

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 IP66/67 para resistência a 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

COBERTURA DE 
ÁREAS AMPLAS
Oferece visualizações em 
360° com zoom e em alta 
resolução para monitorar 
áreas grandes com 
facilidade

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

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

DETALHES DE LONGO 
ALCANCE
As resoluções de 2, 4 e 
8 MP com capacidade 
de zoom de até 36x 
fornecem mais detalhes 
probatórios

FAIXA DINÂMICA 
AMPLA1

Captura detalhes em 
cenas tanto em áreas 
muito claras quanto muito 
escuras
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