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CÂMERAS INTELIGENTES 
DA SÉRIE IP 3.0
As câmeras inteligentes de rede da série IP 3.0 (Linha 5) são uma revolução tecnológica, combinando 
vigilância em regiões de pouca iluminação e reconhecimento de alta definição – duas tecnologias 
avançadas juntas pela primeira vez. A nova tecnologia de codec para streaming  de vídeo otimizado 
ajuda a economizar banda de rede e armazenamento. Esses recursos tornam perfeitas as câmeras 
da série IP 3.0 para cenários de vigilância inteligentes e de alta qualidade.

H.265/H.265+ Codec1

PRINCIPAIS RECURSOS 

H.265 é a mais recente tecnologia de codec em videomonitoramento que dobra a eficiência do codec H.264. A Hikvision combinou o codec 
H.265 com um algoritmo inteligente desenvolvido internamente para lançar a tecnologia H.265+ que aprimora ainda mais a eficiência das 
transmissões.

H.265+

Um codec para as partes 
em movimento e outro 
para o plano estável.

Codificação de previsões Supressão de ruídos Controle da taxa de bits

Extrai e remove ruídos 

Compensa mais taxas de 
bit para horários de pico 
a longo prazo 

A mais recente 
tecnologia codec em 
vigilância por vídeo 

Uma tecnologia codec 
que diminui bastante os 
requisitos de largura de 
banda e armazenamento para 
segurança por vídeo

Um algoritmo inteligente 
desenvolvido pela Hikvision que 
diminui a banda necessária para 
transmissão de imagens quando 
comparado aos algoritmos 
padrão. 



DarkFighter e DarkFighterX2

Captura de 
brilho

Sensor 1
•  Captura de luz IV
•  Obtenção de imagens 

em preto e branco 

Sensor 2
•  Captura de luz visível
•  Obtenção de imagens 

vivas

APRIMORAMENTO DA 
FOTOSSENSIBILIDADE

Captura de 
cores

As câmeras inteligentes da série IP 3.0 suportam a reconhecida tecnologia DarkFighter que fornece melhorias incríveis na qualidade de 
imagens em pouca luz. E agora elas estão disponíveis com resolução ainda maior.

Além disso, a câmera DS-2CD5028G0/E-HI 
com a tecnologia DarkFighterX apresenta 
um design inovador de sensor duplo, 
um sensor para imagens IV que garante 
brilho das imagens e um outro sensor de 
visibilidade que garante cores vivas. 
A câmera então combina as duas 
imagens formadas por diferentes 
espectros em uma única imagem com 
cores fortes. 

LightFighter4
A série LightFighter suporta a tecnologia WDR 
e utiliza um algoritmo especial para combinar 
em uma única imagem nítida três imagens 
com diferentes tempos de exposição. Seu 
alcance dinâmico de 140 dB (modelos 
de 2MP) fornece à série a capacidade de 
capturar informações mais completas em 
situações de brilho e/ou contraste altamente 
desbalanceados.

Dome anti-reflexos IV3
Frequentemente, câmeras equipadas com infravermelho não utilizam 
coberturas de dome para proteção da lente. Isto acontece porque quando a 
poeira e água aderem à superfície da dome a luz infravermelha distorce as 
imagens. A nova geração de domes da Hikvision garante alta qualidade das 
imagens, que não são afetadas por materiais na superfície da dome.

Tinta anticorrosão 
NEMA 4X

5

NEMA 4X é o padrão da Associação 
Internacional dos Fabricantes de Materiais 
Elétricos para invólucros anticorrosão. A tinta 
anticorrosão nos produtos da linha 5 (modelos 
-Y) é adequada para ambientes onde câmeras 
sem proteção apresentam corrosão, como 
ambientes de chuvas fortes ou neve, em 
praias ou lagos, áreas com gases ou fumaça 
de produtos químicos e muito mais. 

Quando poeira e água aderem à dome, 
IV refletido faz com que a imagem fique 
desfocada .

Dome tradicional Dome anti-reflexos IV

As domes da nova geração garantem a 
qualidade das imagens.

IV
IV refletido
Luz visível

Áreas desfocadas

IV
IV refletido
Luz visível



 5 5 transmissões
Além das três transmissões regulares 
que permitem gravação, pré-visualização 
e vigilância móvel, duas transmissões 
adicionais estão agora disponíveis para 
mais possibilidades com integração com 
terceiros.
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Funções inteligentes

Mais recursos

Detecção de cruzamento de linha, invasões, entrada e saída de áreas, bagagens abandonadas, remoção de objetos, mudança de 
cenário, anomalias no áudio, sabotagem, facial, contagem de cruzamento de linha.

WDR 
efetivo

HFOV  
até 110°

P-Iris
Botão de foco 
automático

IK10  
incluindo  

lente

Todas as transmissões 
são compatíveis com 

H.265

Máx. Gravação

Vigilância por celular

Pré-visualização

Integração com terceiros

1º

2º

3º

4º 5°

Até 4 CIF

Até 1080 P

Até 1080 P e 4 CIF

Detecção de 
cruzamento de linha 

Detecção de 
intrusão 

Detecção 
facial

Detecção de 
remoção de objetos 

Detecções 
de VCA

Eventos de 
alarme

Detecção de bagagem 
desacompanhada 



Prédios Comerciais FerroviasRuas Estradas

CENÁRIOS DE APLICAÇÕES
As câmeras inteligentes da série IP 3.0 podem ser utilizadas para uma grande variedade de imagens em alta definição, principalmente 
onde se necessita de imagens em cores fortes em qualquer hora do dia, como ruas, estradas, ferrovias, praças, bancos, shopping 
centers, edifícios de escritórios e muito mais. 

DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO
DS-2CD5028G0/E-HI
Câmera box DarkFighterX  
Linha-5 com case

DS-2CD5Ax6G0-IZS(HY) 
DS-2CD55x6G0-IZS(HY)
Câmeras de rede Linha-5
para ambientes externos

DS-2CD50X6G0-(AP)
DS-2CD51x6G0-IZS
Câmeras de rede Linha-5
para ambientes internos

• DarkFighterX 
• Iluminação mínima: 0,001 lux
• H.265/H.265+
• Sensores duplos, fusão biespectral
• IP66
• Lente de foco variável de 5-50 mm
• Zoom óptico de 10x 
• Distância de IV de até 100 m
• 3 streams de dados
• WDR de 120 dB

• 2/4/8/12 MP
• H.265/H.265+
• DarkFighter em 2 MP, 4K e 8 MP (em breve)
• Lente de foco variável motorizada (51x6)
• Interfaces estilo soquete
• IK10 (5Ax6), IP67
• Dome de reflexos anti-IV (55x6)
• 5 transmissões (até 5 transmissões personalizadas)
• WDR de 140 dB, altas velocidades de quadros (2 MP)
• WDR 120 dB (modelos de 4/8 MP)
• Aquecedor e pintura anti-corrosão opcional (certificação NEMA 4X)

• 2/4/8/12 MP
• H.265/H.265+
• DarkFighter em 2 MP, 4K e 8 MP (em breve)
• 5 transmissões (até 5 transmissões personalizadas)
• WDR de 140 dB, altas velocidades de quadros (2 MP)
• WDR 120 dB (modelos de 4/8 MP) 
• ABF e diafragma P (50x6 opcional)
• Interfaces estilo soquete
• Interface de saída de 12 V CC (alto-falante)
• Lente de foco variável motorizada (51x6)
• IK10 (51x6)



A Hikvision é líder mundial no fornecimento de soluções e de produtos de videomonitoramento e segurança eletrônica. 

Contando com a mais forte equipe de P&D da indústria mundial, a Hikvision projeta, desenvolve e fabrica câmeras de alta tecnologia 

e de a lta definição, incluindo uma variedade de câmeras IP, câmeras analógicas e câmeras que apresentam o que há de mais 

moderno em tecnologia analógica de alta definição. 

O portfólio de produtos da Hikvision também inclui servidores de vídeo digital, DVRs híbridos e autônomos, NVRs e outros elementos 

de sistemas de segurança sofisticados para uso tanto em ambientes internos quanto externos.

A Hikvision foi eleita uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo pela conceituada Revista Forbes.

20,000 colaboradores,

incluindo 8,000 engenheiros

US$4,67 bilhões 

7% do lucro anual investido em Pesquisa e Desenvolvimento

Mais de 200 
parceiros de tecnologia

Produtos vendidos em

150 países

de vendas



Hik-Connect
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