
Detector de Movimento AXIS T8331 PIR
Detecção de qualquer movimento para ambientes internos

A gravação de movimentos é uma forma eficiente de reduzir o armazenamento e a largura de banda em aplicações de
videovigilância. No entanto, em alguns cenários, é muito difícil obter da câmera uma detecção de movimento precisa.
Graças à tecnologia infravermelha passiva usada no Detector de Movimento AXIS T8331 PIR, a detecção pode ser mais
precisa e apresentar menos alarmes falsos. Você pode conectar rápida e facilmente o detector PIR com um único cabo,
pois ambos compartilham o mesmo tipo de conector de E/S. O suporte rosqueado para tripé permite instalar o PIR em
um suporte de câmera padrão para permitir o alinhamento preciso do detector.

> Limite as detecções de movimento falsas

> Armazenamento e largura de banda reduzidos

> Conectividade plug-and-play

Folha de dados



Detector de Movimento AXIS T8331 PIR

Geral
Invólucro Material: plástico

Cor: branco

Dimensões 93,4 x 61,4 x 46 mm (3,68 x 2,42 x 1,81 pol.)

Peso 70 g (0,15 lb)

Alimentação Potência de entrada: 12 VCC (alimentação fornecida pela E/S
da câmera)

Conectores 4P 2.5 STR

Período de
aquecimento

30 s

Condições de
operação

-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Umidade relativa de 10 – 95% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Montagem Parede (interna)
Rosca para tripé

Altura de
montagem

1,5 a 2,4 m (5 a 8 ft)

Método de
detecção

Infravermelho passivo

Distância 12 x 12 m (40 x 40 ft)

Ângulo 85° de abertura

Zonas de
detecção

78 zonas

Ajuste de
sensibilidade

Selecionável, 3 posições (H, M, L)

LED indicador de
alarme

Ligável/desligável

Chave de violação NC (Normalmente fechado)
Serial com fio e saída para alarme

Saída de alarme NC (Normalmente fechado)

Conformidade RoHS (Diretiva EU 2011/65/EU)
WEEE (2012/19/EU)
EMC (2004/108/EC)
LVD (2006/95/EC)

Aprovações EN 55022 Classe B
EN 50130-4
C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação
Suporte rosqueado para tripé
Suporte de montagem

Acessórios
opcionais

AXIS T91A10 Mounting Kit
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
www.axis.com

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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