
H5A ROBUUSTE PTZ
GEBOUWD VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN

2 MP 4 MP 8 MP

1 Analytische mogelijkheden zijn alleen op de Home-instelling gebaseerd.
2 Optionele aankoop van de cameralicentie voor FIPS-niveau 1 of de CRYPTR microSD-hardwareversleuteling en het sleutelbeheer voor ondersteuning en certificering op FIPS-niveau 3.

Ga voor meer informatie naar avigilon.com/h5a-rugged-ptz

De Avigilon H5A robuuste PTZ-camera (pan-tilt-zoom) presteert continu en betrouwbaar in de meest barre omgevingen en is ontworpen om lang mee te gaan 
voor missiekritieke toepassingen. Deze camera combineert beeldvorming met hoge resolutie, 360°-weergaven en een krachtige zoom van maximaal 36x met een 
extreem robuust ontwerp dat gegarandeerd wordt door toonaangevende beveiligingsbeoordelingen. Het brede dynamische bereik legt details vast in scènes met 
zowel zeer heldere als zeer donkere gebieden, en optionele IR en wit licht-illuminators zorgen voor een ideale helderheid in scènes met weinig licht. Hierdoor kan 
de H5A robuuste PTZ de meest uitdagende buiteninstallaties aan op het gebied van stadsbeveiliging, kritieke infrastructuur, transport, productie en havens.

UITZONDERLIJKE STERKTE  
EN DUURZAAMHEID
Getest volgens MIL-STD-167-
1A en 810G voor extreme 
schok- en trillingstolerantie. 
IK10-classificatie voor 
slagvastheid.

BESCHERMING TEGEN 
WATER, CORROSIE EN STOF
Type 4X/6P- en IP66/67/68-
classificatie voor optimale 
bescherming tegen water, 
corrosie en stof.

HOGE WINDWEERSTAND
Weerstaat windsnelheden tot 
230 km/u terwijl de PTZ op 
maximale snelheid beweegt.

GROOT 
TEMPERATUURBEREIK
Neemt continu op tussen -40 
°C tot +65 °C.

OPERATIONELE BETROUW-
BAARHEID VOOR VERKEERS-
BEWAKING
Voldoet aan de NEMA 
TS2-omgevingseisen  
voor gebruik in verkeersbe-
wakingstoepassingen.

FLEXIBELE INSTALLATIE- 
MOGELIJKHEDEN
Wordt geleverd met veel 
opties voor accessoires om de 
meest veeleisende installaties 
aan te pakken, zoals montage-
beugels, stroomvoorziening, 
waterpompen, IR en wit 
licht-illuminators.

H.264- EN H.265 HDSM 
SMARTCODEC™-
TECHNOLOGIE
Optimaliseert 
compressieniveaus voor het 
delen van scènes door de 
bandbreedte zo veel mogelijk 
te beperken en de kosten voor 
de internetverbinding zo laag 
mogelijk te houden.

VIDEO-ANALYSE VAN DE 
VOLGENDE GENERATIE1

Detecteert meer objecten 
dankzij uitgebreide 
objectclassificatie en een 
verbeterde nauwkeurigheid 
voor snellere reacties, zelfs 
op drukke plekken.

FIPS 140-2-COMPLIANCE
Verbeterde 
gegevensbeveiliging dankzij 
camera's die uitgerust 
zijn met FIPS-compliance 
cryptografie. 2

ONVIF®-COMPLIANCE
De compliance met de 
ONVIF Profiles S en T maakt 
integreren met bestaande 
ONVIF-infrastructuren 
mogelijk. Profile 
G-compliance ondersteunt 
het zoeken, afspelen en 
ophalen van opnamen 
opgeslagen op de camera. 
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