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u Solução integrada para visão nocturna de longo
alcance, Dia/Noite, PTZ

u Objectiva de zoom motorizado de 60x com
correcção de IV, com uma distância focal de 12,5 a
750 mm que aumenta para 25 a1500 mm com a
função duplicadora

u Núcleo de imagens CCD Dinion XF de elevado
desempenho

u Os projectores de IV duplos ZX700 oferecem um
desempenho de visão nocturna até 1200 m
(3900 pés) para o desempenho do nível de
classificação

u Projectores de IV BDS208DS para visão nocturna de
médio alcance

O GVS1000 é um sistema concebido para vigilância de
longo alcance, Dia/Noite, com rotação horizontal,
vertical e zoom. O sistema oferece um desempenho ao
nível do reconhecimento de 1 km e um desempenho
ao nível da classificação em escuridão total de 1200 m
(3900 pés). O GVS1000 oferece imagens de longo
alcance 24 horas por dia, 7 dias por semana para
aplicações críticas, tais como monitorização marítima
e de portos, vigilância de transportes e de aeroportos,
bem como segurança de perímetro alargada e
fronteiriça.
Para que possa utilizar eficazmente tais capacidades,
o GVS1000 está equipado com uma objectiva de longo
alcance com correcção de IV e capacidade de zoom
óptico de 60x. Com uma distância focal de12,5 a
750 mm ou 25 a1500 mm (com a função duplicadora
activada), a objectiva funciona em conjunto com o
sensor Dinion XF de elevado desempenho para
produzir imagens de qualidade ultra-elevada a longas
distâncias, em condições diurnas e nocturnas.

A capacidade do sistema é melhorada
significativamente pela utilização de iluminação IV
activa. São fornecidos dois conjuntos de projectores;
um para imagens nocturnas de longo alcance e outro
para médio e curto alcance. Não existem
preocupações com a segurança, tal como é o caso das
unidades à base de laser. A iluminação IV pode ser
controlada manualmente ou colocada em modo
automático para que a função seja activada/
desactivada automaticamente através de uma
fotocélula.
Para efeitos de controlo, o GVS1000 é compatível com
os protocolos Pelco P/D, com entrada via RS422/
RS485.

Funções

Lente e IV
• Zoom óptico de 60x com correcção de IV para visão

nocturna superior a 1,2 km
• Desempenho de imagem Dinion XF líder no sector



• Iluminação IV ZX700 de longo alcance
• Iluminação IV de médio/curto alcance proporcionada

por dois BDS208DS com tecnologia Black Diamond

Motor da rotação horizontal e vertical
• Accionamento por motor de velocidade variável e de

elevada precisão na rotação horizontal e vertical
• Funcionalidades de predefinição e de ronda com

limites restritivos e não restritivos

Sistema / Instalação e Manutenção
• Função de diagnóstico de auto-teste
• LED indicadores e pontos de verificação da tensão

para todos os requisitos de manutenção
• Conectores e cabos robustos para longa duração
• LED indicador de alimentação externa

Alcance do desempenho nocturno (sob condições
excepcionais)

Nível Distância Descrição

Classificação 1.200 m
(3.900 pés)

Nível de desempenho no qual um
objecto é determinado como
humano em oposição a um animal ou
outro objecto.

Reconhecim
ento

1000 m
(3.300 pés)

Nível de desempenho no qual um
objecto de tamanho humano é
determinado como ameaça ou não
ameaça, com base no tipo de
vestuário utilizado, equipamento
transportado, etc. (amigo ou
inimigo).

Identificação 500 m
(1,650 pés)

Nível de desempenho no qual um
alvo humano pode ser identificado
como um indivíduo específico.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

EUA FCC

Canadá CSA

Planeamento

Dimensões

1044 (41.1)

744

(29.3)

508

(20.0)

529

(20.8)

508 (20.0) mm (in)175 (6.9)

736 (29.0)

Máscara de perfuração da base do motor

85 (3.36) mm (in)

114 (4.5)

Ø10 

(0.386)

85

(3.36)

Especificações Técnicas

Iluminação de longo alcance

Projector de IV ZX700 IR

Comprimento
de onda

730 nm

Padrão do
feixe

Feixe localizado de 2,5º com padrão circular

Vida útil da
lâmpada

Média de 2,000 horas

Iluminação de médio alcance

Projector de IV BDS208DS

Comprimento
de onda

850 nm

Padrão do
feixe

Cobertura horizontal de 20º, tecnologia Black
Diamond

Feixe de LEDs Feixe de 560 LEDs cada (2 unidades utilizadas)

Vida útil da
iluminação LED

> 5 anos

Lente

Tipo de
Câmara

Câmara Dia/Noite Dinion XF

Sistema TV NTSC ou PAL

Resolução 540 TVL

Pixéis
efectivos

NTSC: 768 (H) x 492 (V)
PAL: 752 (H) x 582 (V)

Relação S/R Superior a 50 dB

Controlo do
ganho

AGC (controlo automático de ganho)

Tipo de
objectiva

Objectiva de zoom motorizado de 60x com
correcção de IV

Distância focal 12,5 mm a 750 mm
25 mm a 1500 mm com duplicador

Ampliação 60x óptico
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Operação do
zoom

Accionamento por motor (controlo manual remoto)

Operação da
focagem

Accionamento por motor (controlo manual remoto)
 

Operação do
diafragma

Automático (opção de controlo manual remoto)

Ângulo de
visualização -
Amplo

28,4º horizontal x 21,4º vertical

Ângulo de
visualização -
Teleobjectiva

0,29º horizontal x 0,22º vertical a 750 mm
0,15º horizontal x 0,11º vertical a 1500 mm

Alcance de
focagem

5 m à frente da objectiva até ao infinito

Sistema de
limpeza

Controlo ligado/desligado manual

Motor da rotação horizontal/vertical

Alcance da
rotação
horizontal

± 215º

Alcance da
rotação
vertical

± 90º

Velocidade da
rotação
horizontal

0,3º a 8º por segundo

Velocidade de
rotação
vertical

0,1º a 4,5º por segundo

Repetição 0,25º

Tipo de motor Magneto permanente

Trem de
accionamento

Engrenagem de aço e parafuso sem-fim, rolamento
de esferas e de rolos cónicos

Interruptores
de fim-de-
-curso

Limites restritivos ajustáveis, limites não restritivos
ajustáveis electronicamente

Folga Ajustável

Especificações mecânicas

Construção Construção em alumínio para todas as condições
climatéricas com fixações em aço inoxidável

Acabamento Acabamento em esmalte cozido, preto (padrão)

Suporte Gestão de cabos incluída

Dimensões
(conjunto do
motor)

1044 x 736 x 744 mm (C x L x A)
41,1 x 29 x 29,3 pol. (C x L x A)

Dimensões
(fonte de
alimentação)

508 x 175 x 529 mm (C x L x A)
20 x 6,9 x 20,8 pol. (C x L x A)

Peso
(excluindo a
fonte de
alimentação)

50 kg (110 lb)

Cabo de
alimentação IV

7,5 m (25 pés)

Peso da fonte
de alimentação

20 kg (45 lb)

Cabo
composto da
fonte de
alimentação

6 m (20 pés)

Suporte de
montagem do
sistema

Em PCD de 4 pol.

Aspectos ambientais

Gama de
temperaturas
de serviço

-20 ºC a +50 ºC (-4 ºF a 122 ºF)

Controlo do sistema

Protocolo Pelco P / D (RS422 / RS485)

Predefinições 32 predefinições para rotação horizontal / rotação
vertical / zoom

Rondas 3 rondas de rotação horizontal / rotação vertical /
zoom com 63 predefinições por ronda

Especificações eléctricas

Tensão de
entrada

120 Vac ou 230 Vac, 50/60 Hz

Requisitos de
alimentação

800 W com IV total

Como encomendar

GVS1000-11-P Sistema de imagem de longo alcance
Plataforma de imagem PTZ de longo alcance, Dia/
Noite, zoom óptico de 60x, 12,5 a 750 mm /
25 a 1500 mm com duplicador, IV de longo alcance
com 730 nm, PAL, Pelco P/D suportado, fonte de
alimentação de 120 a 230 Vac incluída.
N.º de encomenda GVS1000-11-P

GVS1000-11-N Sistema de imagem de longo alcance
Plataforma de imagem PTZ de longo alcance, Dia/
Noite, zoom óptico de 60x, 12,5 a 750 mm /
25 a 1500 mm com duplicador, IV de longo alcance
com 730 nm, NTSC, Pelco P/D suportado, fonte de
alimentação de 120 a 230 Vac incluída.
N.º de encomenda GVS1000-11-N
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