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．Acesso de de usuários multi-nível com proteção de senha 
．Filtro de endereço IP
．Transmição de dados criptografados através de HTTPS 
．Autenticação 802.1X para protecao de rede

．Monitoramento ao vivo para até 10 usuários

．Câmera: Ø 145 mm x 52 mm

．Net: 566 g

．Indicador para fonte de alimentação e status
．Indicador para atividade do sistema e conexão à rede

．12V DC
．Consumo de energia: Max. 3.84 W
．802.3af POE Classe 2

．Compartimento de metal à prova de vandalismo IK10
．Compartimento resistente ao clima IP66

．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
．EN50155

．Temperatura: -25°C ~ 50 °C (-13°F ~ 122°F)
．Humidade: 90% RH

．OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x ou melhor
．Celular: 3GPP player
．Real Player: 10.5 ou melhor
．Quick Time: 6.5 ou melhor

．Installation Wizard 2
．32-CH ST7501 software de gravação
．Supporta atualização de firmware

．SDK disponível para desenvolvimento de aplicação e integração de sistema

．36 meses

．Placa de lente, Fixa, f = 1.27 mm, F2.8 
．Filtro de IR Removível para função de Dia & Noite 

．180° 

．1/5 seg. à 1/32,000 seg.

．1/2" sensor CMOS em resolução de 2048 x 1536

．1.17 Lux / F2.8 (Color) 
．0.2 Lux / F2.8 (Preto/Branco)

．Compressão: H.264, MJPEG & MPEG-4 
．Streaming:
    Múltiplos Streams Simultâneos
    H.264 streaming através de UDP, TCP, HTTP or HTTPS
    MPEG-4 streaming através de UDP, TCP, HTTP or HTTPS
    H.264/MPEG-4 multicast streaming
    MJPEG streaming através de HTTP or HTTPS
．Suporta Streaming de Atividade Adaptativa para controle de velocidade de 
    quadros dinâmico 
．Suporta ePTZ para eficiência de dados
．Suporta 3GPP vigilância móvel
．Velocidade de quadros:
    H.264: 
    Até 15 fps a 1536x1536
    MPEG-4: 
    Até 15 fps a 1536x1536
    MJPEG: 
    Até 15 fps a 1536x1536

．Tamanho de imagem, qualidade e bit rate ajustável
．Overlay com registro de tempo e texto
．Inversão & Espelhamento
．Brilho, contraste, saturação, nitidez, balanço de brancos e controle de 
    exposição
．AGC, AWB, AES
．WDR enhanced
．Automático, Manual ou modo dia/noite programado
．BLC (Compensação de luz de fundo)
．Suporta máscaras de privacidade

．Compressão:
    Codificação de áudio GSM-AMR, bit rate: 4.75 kbps até 12.2 kbps
    Codificação de áudio MPEG-4 AAC, bit rate: 16 kbps até 128 kbps
    Codificação de áudio G.711, bit rate: 64 kbps, modos de  μ-Law ou A-Law 
    selecionável
．Interface:
    Microfone incorporado
    Entrada de microfone externo
    Saída de áudio
．Suporta áudio bidirecional
．Suporta silenciar áudio

．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Suporta Onvif 
．Protocolos: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, 
    IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP e 
    802.1X 

．Detecção de movimento em cinco janelas simultâneas
．Detecção de Alteração
．Um D/I e um D/O para sensor externo e alarme
．Notificação de eventos usando HTTP, SMTP ou FTP
．Gravação local em arquivo MP4

．Suporte de cartão MicroSD/SDHC/SDXC
．Armazenamento de fotos e clipes de vídeo

Segurança

Usuários
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Requerimentos do Sistema de Visualização
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Garantia
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Configurações de Imagem
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Gestão de Alarmes e Eventos

Armazenamento Local
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VIVOTEK FE8171V é a primeira câmeraIP Fisheye com cúpula fixa da VIVOTEK, apresentando sensor com resolução detalhada de 
3.1MP e com qualidade de imagem superior. Equipada com lente fisheye para visão panorâmica a 180° (montada na parede) ou visão 
surround a 360° (montada no teto/chão/mesa) sem pontos cegos, esta câmera pode proporcionar um campo de visão mais ampla 8X 
mais do que uma câmera VGA padrão, reduzindo significativamente a necessidade de instalações de múltiplas câmeras. Ela é 
extremamente apropriada para monitoramento de áreas abertas tais como aeroportos, lojas de departamentos, estacionamentos, 
varejistas, escritórios, e muito mais. 

O FE8171V oferece vários modos de visualização, incluindo visão surround original, visão panorâmicas, e visões regionais para várias 
aplicações de montagem. Com o processamento de imagem de ponta, as imagens hemisféricas capturadas a partir da câmera fisheye 
podem ser convertidas em projeção retilinear convencional para visualização e análise.  Além disso, nos modos de visualização 
panorâmica e regional, os usuários podem utilizar a função ePTZ para focalizar facilmente uma região de interesse (ROI).

Do mesmo modo que em todas as câmeras VIVOTEK dia/noite reais, o FE8171V apresenta um filtro de IR removível, mantendo 
imagens claras 24 horas ao dia. Seu housing IP66 foi planejado para ajudar o corpo da câmera a resistir à chuva e poeira e para 
garantir operação sob um multitude de condições climáticas severas. Além disso, o housing IK10 à prova de vandalismo proporciona 
proteção efetiva contra vandalismo. Juntamente com 802.3af PoE, suporte de cartão microSD/SDHC/SDXC para armazenamento 
local, a vigilância móvel  EN50155, e os aplicativos do iPad, o FE8171V é sem dúvida a escolha principal para a a instalação de um 
sistema de vigilância robusto com o máximo de cobertura possível.

3.1MP • Vista Surround a 360° • À prova de vandalismos
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Captura de Imagem com Maior Eficiência de Dados

Características do Produto

• Modo de Visualização Flexível
A imagem geral capturada pelo FE8171V pode ser personalizada de várias maneiras de acordo com as aplicações específicas. O FE8171V oferece múltiplos 
tipos de visualização na interface do browser de web, incluindo 1O, 1O3R, 1O8R, 1P, 2P, 1P2R, 1P3R, 1R, 4R e 4R PRO. Os diagramas seguintes mostram 
diversos modos de exibição:

1O3R – proporciona 
detalhes de três 
câmeras 720p

1O 1P 1O8R – proporciona 
detalhes de oito 

câmeras VGA

Visão Global sem Pontos Cegos

Com um campo de visão de ângulo amplo, o FE8171V pode capturar visão panorâmica a 180° ou visão surround a 360° sem pontos cegos, reduzindo 
efetivamente a necessidade de outras câmeras e também a manutenção física.

Melhor Segurança

Confiabilidade em Ambientes Exigentes

•  Visão Panorâmica a 180°
O FE8171V pode proporcionar uma visão global da região de parede a parede.

• Visão Surround a 360° 

Quando montado no teto, o FE8171V pode monitorar todos os quatro cantos de uma sala. Qualquer objeto em movimento na sala será capturado a todo 
momento. O visualizador poderá manter um rastreamento de objetos suspeitos sem perder informação crítica.

• ePTZ
O FE8171V proporciona funções e-PTZ, permitindo aos usuários de moverem 
a uma região de interesse na janela de visualização sem um movimento 
mecânico. Em uma “visão panorâmica” e uma “visão regional”, usuários podem 
utilizar a função ePTZ para focalizar facilmente uma região de interesse (ROI) 
usando a roda do mouse. Comparado ao PTZ mecânico convencional, as cara-
cterísticas ePTZ oferecem operação imediata através do controle do cliente. 
Além disso, com um algoritmo de dewarping sofisticado (plug-in), o ePTZ no 
FE8171V responde rapidamente e continuamente ao controle do usuário.

• Imagens Claras 24/7
FE8171V oferecem funcionalidade dia & noite com um filtro de IR removível. 
Durante o dia, o filtro de IR filtra a luz infravermelha para reduzir a distorção de 
cor, e a noite, o filtro é removido para aceitar luz infravermelha para dar maior 
eficiência de iluminação. 

• Housing à Prova de Vandalismo
Equipado com housing protetor, FE8171V estão seguras contra vandalismos, 
tornando-as apropriadas para ambientes de alto risco. A base de metal e a tampa de 
policarbonato permitem que FE8171V suportem altos impactos, garantindo assim a 
operação funcional a todo momento.

• Compatibilidade EN50155
Com resistência a um range de temperatura extensa de -25° C a 50° C, o FE8171V é 
compatível com o padrão EN50155 para equipamentos eletrônicos operando em 
veículos de via férrea. Ele atende também os requisitos de choque e vibração 
EN50155 para proporcionar alta confiabilidade e performance reforçada durante movi-
mento.

• Housing IP66
O housing IP66 resistente ao clima proporciona proteção contra poeira e umidade, 
permitindo que o FE8171V opere em ambiente ao ar livre sob uma multitude de 
condições climáticas.

Dewarp
Distorção ótica é inevitável para lente fisheye de ângulo ultra-amplo. As imagens hemisféricas capturadas da câmera fisheye são convexas, especialmente as bordas da imagem; 
contudo, o software permite que a imagem seja remapeada em projeção retilinear convencional usando um plug-in integrado para visualização e análise específica.

No modo 4R PRO, as quatro janelas de visualização girarão sincronizadamente durante o 
clique ou arrastamento de uma das janelas.

O “1O” se refere à imagem original sem processamento. Para propósitos legais, a manutenção de dados originais pode ser muito importante e necessária 
para os especialistas para conduzir análise durante o processo de examinação.

3.1MP • Vista Surround a 360° • À prova de vandalismos

FE8171V Câmera IP Fisheye

• Sensor CMOS de 3.1 Megapixéis

• Lente Fisheye de 1.27 mm para uma Visão Panorâmica de 180° e Visão 

  Surround de 360° 

• Filtro de IR removível para função de Dia & Noite

• Certificação EN50155 para Vigilância Móvel Profissional

• Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo real (Codec Triplo)

• Suporta WDR Enhanced para Melhor Visibilidade em Ambientes Extremamente 

  Claros ou Escuros

• Compartimento IK10 à prova de vandalismo e IP66 resistente ao clima

• ePTZ para eficiência de dados

• 802.3af PoE incorporado

• Suporte de cartão MicroSD/SDHC/SDXC para Armazenamento Local

Dia Noite

Montagem no Teto

O – Visão Surround Original • P – Visão Panorâmica • R – Visão Regional

360° 

Montagem na Mesa/Chão

Montagem na Parede

Dewarp

Dewarp
Dewarp

Dewarp Dewarp
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