
 

 

 

 SPEED DOME IR  HW-OF305BFIR-M 
 

 

 

 
Identificação automática de protocolo (PELCO D/P e outros) 
 
identificação automática de velocidade de comunicação 
(2400/4800/9600). 
  
Comunicação 485, com possibilidade de alteração remota de 
endereço (ID). 
 
Função de super rotação horizontal e vertical: 360° por segundo. 
Tecnologia driver vetorial, que garante a finalização da função 
Pan Tilt pela menor rota, encurtando a distância para ter a 
imagem mais natural possível; 
  
Tecnologia de motor de passo com subdivisão. Menor 
velocidade de rotação reduzida a 0.05° por segundo, que provê 
uma imagem em movimento estável e precisa, mesmo em alta 
magnificação. 
  
Pontos de preset, track scanning, limitação de scanning, scanning continuo e mais de 256 
pontos de preset, cada ponto com informação de magnificação/angulo/posição. 
  
Gravação e reprodução de 4 grupos de linhas de scanning. Cada grupo inclui 100 ações. Após 
configuração das limitações, a câmera iniciará os movimentos a uma velocidade específica.  
  
Menu OSD: Menu de tela cheia para mostrar/alterar os parâmetros da câmera. Ângulo 
Horizontal/vertical, magnificação da lente, pontos de preset e todas as informações podem ser 
vistas no na tela. Protocolo RS485 é utilizado para o controle do PTZ. 
  
Rotação Horizontal de 360° contínua, vertical de 90°, monitoração contínua após rotação 
automática de 180°, sem monitoramento de áreas protegidas. Velocidade Horizontal 0.05°-360°, 
velocidade vertical 0.05°-180°, ajuste automático conforme magnificência da lente. Modo de 
matrizes de leds infravermelho: manual, magnificação, ajuste de luminosidade, controle 
automático. 
 
Zoom Optico de 30x 
 
Fonte de alimentação Corrente Contínua de 24V x 2A. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

ITEM  DESCRIÇÃO  

Modelo  HW-OF305BFIR -M 

Sensor de imagem  ¼”  Sony 30 x EFFIO-E solution all - in -one machine  

Linhas TV  540  

Comunicação PTZ  RS485  

Protocolo PTZ  PELCO-P, PELCO-D, Hikvision, Dahua, id entificação automática  

Velocidade de comunicação  2400bps/4800bps/9600bps identificação automática  

Velocidade de rotação horizontal  0.05° -300°/s  

Velocidade de rotação vertical  0.05° -300°/s  

Limitação de rotação horizontal  0 -  360° rotação contínua  

Limit ação de rotação vertical  0 -  90° (180° rotação automática)  

Zoom  30x O ptico  

Preset s 256 Preset s 

Foco x Velocidade  Ajuste automá tic o da velocidade e foco  

Leds IR  Controle automá tic o (Liga ou Desliga  conforme a necessidade ) 

Tempo de permanência no ponto de preset  1 a 250 s  

Linhas de rota de memória  4 linhas  

Tempo de rota memorizada  3 minutos  

Alimentação  24 Vcc ± 0.5V  

Consumo máximo  27 W a noite e 6W durante o dia  

Distância efetiva (IR)  120 metros  

Temperatura de operação  -40° 60° C  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


