TV-IP430PI

Câmera de rede dome de mini velocidade IV PoE+
de 2 MP Full HD de 1080p externa
TV-IP430PI (v1.0R)
• Resolução de 2 MP Full HD de 1080p
• Zoom ótico 4x, zoom digital 16x e foco automático
• Visão noturna até 30 metros (100 pés)
• Classiﬁcação climática IP66 externa
• 360º PTZ intermináveis
• O WDR digital melhora ambientes com alto contraste de luz
• Software de gerenciamento e aplicativo móvel pro-grade gratuitos
• É necessário um suporte de montagem separado—TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400 ou TV-HN400
A Câmera de rede dome de mini velocidade IV PoE+ de 2 MP Full HD de 1080p externa da TRENDnet, modelo TV-IP430PI, dispõe de zoom ótico de
4x, visão noturna de 30 metros (100 pés), classiﬁcação climática IP66 e funcionalidade PTZ interminável de 360 graus. Gravação de vídeo em HD de 2
Megapixels (1920 x 1080) a 30 fps em formato de compressão de H.264 para poupar espaço. Gerencia até 32 câmeras da TRENDnet com software
complementar incluído e aplicativos móveis. É necessário um suporte de montagem separado—instalar com o TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400 ou
TV-HN400 da TRENDnet.

TV-IP430PI

PTZ interminável
A Interminável de 360° de rotação horizontal/
rotação horizontal/zoom, zoom 64x deﬁnido
pelo usuário e capacidades de foco automático
maximizam a cobertura de vigilância.

Projeto de rede

Vigilância em HD dia/noite
Vídeo Full 1080p HD (2 MP) em 30 fps em
compressão de H.264 e visão noturna
classiﬁcada de 30 metros fornecer vigilância
24 horas.

Pronto para uso externo
Construída para ambientes extremos, com
uma classiﬁcação de tempo IP66 e um
intervalo de temperatura de funcionamento de
-30 - 65 ° C (-22 - 149 ° F).

TV-IP430PI

2 Megapixel Full HD de 1080p
Gravação em 1920 x 1080 a 30 fps em formato de
compressão de H.264 para economia de espaço

Armazenamento
Grave vídeo para cliente Samba ou para cartão Micro
SD (até 64 GB, vendido separadamente)

Poderoso zoom
Zoom ótico de 4x e zoom digital de 16x para combinar
o fator de zoom total de 64x com foco automático

Detecção de violação
Receba clips de vídeo de detecção de violação via email, ftp, ou grave em cliente Samba ou cartão Micro
SD

IV inteligente
A visão noturna até 30 metros (100 ft.) ajusta
automaticamente o fator de zoom
PTZ interminável
Velocidade variável de 360° de PTZ e zoom 3D
deﬁnido em sua interface web
Adequado para exterior
Construída para ambientes extremos com
classiﬁcação climática IP66 e intervalo de temperatura
operacional de -30 – 65 °C (-22 – 149 °F)
PoE+
Compatível com switches ou injetores PoE+ 802.3at

Necessário suporte de montagem adicional
É necessário um suporte de montagem
separado—instalar com o TV-HC400, TV-HW400, TVHP400 ou TV-HN400 da TRENDnet
Inspeção automática
Escolha sequências de inspeção automática prédeﬁnidas ou programadas com diferentes níveis de
zoom

D-WDR
Qualidade de imagem melhorada e foco automático
em ambientes com grande contraste de luz com a
tecnologia Digital Wide Dynamic Range
Agenda de gravação
Deﬁna uma agenda de gravação semanal

IPv6
Suporta Ipv6

ONVIF
De acordo com o ONVIF

Software complementar
Software complementar pro-grade para gerenciar até
32 câmeras da TRENDnet
Aplicações complementares
Vídeo em tempo real em dispositivo móvel com
aplicativos gratuitos para iOS® e Android ™

TV-IP430PI

Especiﬁcações
Lente
• Distância focal: 2,8 - 12 mm
• Profundidade focal: 10 – 1,500 mm (Wide-Tele)
• Abertura: F1,6 – 2,7 (Wide - Tele)
• Sensor: 1/2,8” Progressive Scan CMOS
• Foco: automático, semi-automático e manual
• Controle de Iris: automático e manual

Interface do dispositivo
• Porta PoE+ de 10/100 Mbps
• Conector de alimentação (para instalação nãoPoE)
• Fios de áudio (entrada/saída/terra)
• Slot para cartão Micro SD (64 GB máx.)
• Fios I/O de alarme
• Cabo de suspensão que protege a câmera durante
a instalação

Ângulo de visão
• Horizontal: 115 - 33,8° (Wide – Tele)

Entrada/saída
• Entrada de alarme: 1 ( 0 – 5v DC)
• Saída de alarme: 1 saída de relé
• Entrada de áudio: 1 linha de entrada de áudio, 2 –
2.4 V; impedância: 1000 Ω, ± 10%
• Saída de áudio: 1 linha de saída de áudio,
impedância: 600 Ω

Zoom
• Fator de zoom combinado: 64x
• Ótico: 4x
• Digital: 16x
• Velocidade: 1s
Panorâmico/inclinação
• Panorâmico: contínuo 360°
• Inclinação: -10 - 90° (auto ﬂip)
• Velocidade Panorâmica: (manual) 0,1 - 160°/s,
(predeﬁnida) 160°/s
• Velocidade de inclinação: (manual) 0,1 - 120°/s,
(predeﬁnida) 120°/s
• Número de predeﬁnições: 256
• Patrulhamentos: 8 patrulhamentos, até 32
predeﬁnições por patrulhamento
• PTZ Programada: cria cronograma detalhado
semanal com as seguintes opções de atividades:
veriﬁcação automática, quadro de digitalização,
varredura aleatória, patrulha, teste padrão,
predeﬁnição, varredura panorama, varredura de
inclinação, reinicialização cúpula e ajusta cúpula.

Caixa
• Classiﬁcação de tempo: IP66
• TVS 4,000 V relâmpago, impulso, e proteção
contra tensão transitória
• Aquecedor automático embutido para condições de
clima frio
Protocolo de rede
• IPv4, IPv6, UDP, TCP, IGMP, ICMP, ONVIF v2.2
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1,
v2c, v3)
• CIFS/SMB, NFS
• HTTP, HTTPS
• PPPoE
• UPnP, RTSP, RTP

Iluminação mínima
• IR desligado: cor: 0,05 lux, preto/branco: 0,01 lux
• IR Ligado: 0 lux
• Distância de iluminação de 30 m IR
• Smart IR: ajusta automaticamente o ângulo largo e
o foco estreito de IR para coincidir com taxa de
zoom

Temperatura de operação
• -30 - 65 °C (-22 - 149 °F)
Umidade de operação
• Máx. 90% sem condensação
Certiﬁcações
• CE
• FCC

Vídeo
• Faixa Dinâmica Larga Digital (D-WDR)
• Compensação de luminosidade (BLC)
• Redução de Ruído Digital 3D (DNR)
• A velocidade do disparador: 1 - 1/10,000s
• Resolução H.264: 1920 x 1080 até 30 fps
• Resolução MJPEG: 704 x 480 até 30 fps

Dimensões
• 155 x 155 x 235 mm (6,1 x 6,1 x 9 in.)

TRENDnetVIEW Pro Software
• Suporta até 32 câmeras da TRENDnet
• Suporte a múltiplos idiomas
• Deﬁnir as opções de gravação (detecção de
movimento, horário, disparador do evento)
• Procura e reprodução
• Modos e opções de visualização personalizada
• Compatibilidade: Windows® 10, 8,1, 8, 7, Vista, XP,
Windows Server® 2003, 2008

Peso
• 2 kg (4,4 lbs.)
Alimentação (Fonte externa não incluída)
• Entrada: PoE+ (IEEE 802.3at)
• Consumo: 20/14 Watts max. (IR e aquecedor
ligado / desligado)

Áudio
• Suportado áudio de 2-vias (microfone e alto-falante
não incluídos)
• Linha de entrada de microfone externo/linha de
saída de alto-falante

Acessórios de montagem necessários (não
incluído)
• Montagem no teto: TV-HC400
• Montagem em poste: TV-HP400
• Montagem em Parede: TV-HW400
• Contagem em canto: TV-HN400

I/O
• Entrada/saída externa para instalação de alarme
Micro SD
• Até 64 GB de cartão micro SD de apoio

Aplicativo TRENDnetVIEW
• Free iOS e aplicativo Android ™
• Ver sua câmera no seu dispositivo móvel
• Tomar instantâneos
• Panorâmico/Inclinação/Zoom

Interface de gerenciamento
• Suporte múltiplos-idioma: Inglês, francês, alemão,
russo e espanhol
• Filtro de endereço IP
• Priorização de tráfego QoS
• Hora, data, e sobreposição de texto
• Conﬁgurações de imagem: brilho, contraste,
saturação, ganho de limite, nitidez, modo de foco,
foco mínimo, modo de exposição, smart IR, padrão

Padrões de hardware
• IEEE 802.1X
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3at

de vídeo, interruptor de dia / noite, sensibilidade,
espelho, disparador lento, D-WDR, inicialização
lente, BLC, balanço de branco, redução de ruído
digital, nível de redução de ruído, modo
Desembaçamento, limite de zoom, HLC
• D-WDR melhora a qualidade de vídeo na
iluminação diurna de alto contraste
• Redução de Ruído Digital 3D DNR melhora a
qualidade de visão noturna
• Gravação programada: contínua e detecção de
movimento
• Armazenamento de vídeo: para computador, NAS,
compartilhamento CIFS / SMB, NFS, cartão Micro
SD, servidor FTP, ou através de software
• Campos de detecção de movimento: deﬁne áreas
personalizadas de detecção de movimento,
sensibilidade ao movimento e análise de
movimento dinâmico
• Máscaras de privacidade inteligentes: máscaras de
privacidade personalizadas são ﬁxadas para uma
área de interesse, como câmeras panorâmicas e
inclinadas
• Detecção de adulteração: e-mail de notiﬁcação
caso o campo de visão é de repente obscurecido
• Navegador de reprodução de vídeo: funcionalidade
de reprodução avançada com linha de tempo
visual exibindo movimento detectado e gravações
agendadas
• Mensagens de alerta: armazenamento completo,
erro de armazenamento, e login ilegal
• Captura instantânea: instantâneo em tempo real,
detecção de movimento com a programação,
detecção de sabotagem com programação
• Serviços de DNS dinâmicos suportados: dyn.com e
No-IP.org
• Conﬁguração de Gerenciamento: máximo 32
contas de usuário
• Suporta gerenciamento remoto
• Logs de armazenamento: Alarme, exceção,
operação e outros
• Compatibilidade: Internet Explorer 9,0 ou superior,
Safari ® 5,0 ou superior

Garantia
• Limitada por 3 anos
Conteúdo da embalagem
• TV-IP430PI
• CD-ROM (Software e Guia do Usuário)
• Guia de Instalação Rápida Multilíngue

Compatível com NVR: www.trendnet.com/info/tv-nvr104
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