
AXIS Companion 360
Câmara de rede panorâmica de 360° e 6 MP para interior

A AXIS Companion 360 permite obter uma visão panorâmica de 360° com alta qualidade numa área de até 650 m²
(7000 pés quadrados). A minicâmara dome panorâmica é ideal para uma melhor gestão de áreas em estabelecimentos
comerciais, escritórios e interseções de corredores, permitindo detetar atividades em áreas de grandes dimensões e
monitorizar o fluxo de pessoas mesmo em zonas com esquinas. O cliente AXIS Companion suporta a atenuação da
distorção da imagem no seu interface cliente e a funcionalidade de visão panorâmica, inclinação e zoom, de modo a
obter a melhor experiência de utilizador. A AXIS Companion 360 tem o tamanho da palma da mão para facilitar a
instalação e é fornecida com uma garantia de 3 anos. A AXIS Companion 360 só é suportada pelo software de gestão
de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion.

> Visão panorâmica de 360° com sensor de 6 MP

> Atenuação da distorção da imagem no interface cliente avançado e funcionalidade de
visão panorâmica, inclinação e zoom

> Saída HDMI para ligação a monitores

> PoE para ligação de rede e alimentação com um único cabo

> Suporte para cartão microSD e tecnologia Axis Zipstream

Informações técnicas



AXIS Companion 360

Câmara
Sensor de
imagem

CMOS RGB de 1/1,8 de polegada com varrimento progressivo

Objetiva Íris fixa, foco fixo, 1,6 mm, F2.8
Campo de visão horizontal: 185°
Campo de visão vertical: 185°

Iluminação
mínima

0,3 lux a 50 IRE F2.8

Tempo de
exposição

1/31500 s a 1/2 s

Ajuste do ângulo
da câmara

Rotação ±180°

Vídeo
Compressão de
vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), perfis Baseline, Main e High
Motion JPEG

Resoluções Vista geral de 360°: 2048x2048 a 480x480
Panorama: 2304x648 a 640x240
Panorama duplo: 2304x1296 a 480x360
Vista quádrupla: 2304x1296 a 480x360
Área de visualização: 1920x1440 a 480x360
Canto esquerdo ou direito: 1920x720 a 640x240
Canto duplo: 1920x1440 a 480x360
Corredor: 2304x1296 a 480x360

Velocidade de
fotogramas

Apenas vista geral de 360°, até 2048x2048: 30 fps
Vista geral de 360° até 1920x1920 + saída HDMI: 15 fps

Transmissão
de vídeo em
sequência

Sequências múltiplas configuráveis individualmente em H.264 e
Motion JPEG
Tecnologia Axis Zipstream em H.264
Velocidade de fotogramas e largura de banda controláveis
VBR/MBR H.264
HDMI

Vistas não
distorcidas

Vista geral de 360°, panorama, panorama duplo, vista quádrupla

Saída HDMI HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz)

Definições da
imagem

Compressão, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco,
controlo de exposição, zonas de exposição, WDR – contraste
dinâmico, redução do ruído, rotação: 0°, 180°, sobreposição de
texto e de imagens, máscaras de privacidade, espelhamento de
imagens

Funcionali-
dade de visão
panorâmica/in-
clinação/zoom

PTZ digital, posições predefinidas

Rede
Segurança Proteção através de palavra-passe, controlo de acessos de rede,

autenticação Digest, Axis Secure Remote Access, encriptação do
cartão SD, proteção por atraso contra ataques de força bruta

Protocolos
suportados

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour,
UPnPTM, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP,
ARP, SOCKS, HDMI 1.4b

Integração de sistemas
Análise Incluído

AXIS Video Motion Detection

Acionadores de
eventos

Análise, eventos de armazenamento descentralizado

Ações de eventos Gravação de vídeo em armazenamento descentralizado
Colocação em memória intermédia de vídeo pré- e pós-alarme

Assistentes
de instalação
incorporados

Contador de píxeis

Geral
Tampa Caixa em alumínio e plástico, dispositivos eletrónicos

encapsulados
Cor: branco NCS S 1002-B
Para obter instruções de repintura da caixa e informações de
impacto na garantia, contacte o seu parceiro Axis.

Sustentabilidade Isento de PVC, 70% de plásticos reciclados

Memória 1024 MB de RAM, 256 MB de Flash

Alimentação Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2
Típico 4,2 W, máx. 6,49 W

Conetores RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
HDMI Tipo Da

Armazenamento Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC
AXIS Companion Recorder
Suporte para gravação em dispositivo NAS (Network Attached
Storage) dedicado
Para recomendações acerca do cartão SD e do NAS, consulte
www.axis.com

Condições de
funcionamento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humidade relativa de 10–85% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações EMC
EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A,
VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A,
KCC KN32 Classe A, KN35
Segurança
IEC/EN/UL 62368-1
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
Rede
NIST SP500-267

Dimensões Altura: 46 mm (1,8 polegadas)
ø: 101 mm (4,0 polegadas)

Peso 240 g (0,53 lb)

Acessórios
incluídos

Guia de instalação, licença de 1 utilizador para descodificador
Windows, modelo do orifício de perfuração

Acessórios
opcionais

Suportes AXIS T94 para várias instalações
Caixa preta
Cúpula em tom fumado
Vista da tampa
Cartão AXIS Surveillance microSDXC™

Software de
gestão de vídeo

AXIS Companion disponível em www.axiscompanion.com/vms,
AXIS Video Hosting System (AVHS)

Idiomas Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano,
espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português, russo

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

a. Certifique-se de que o cabo possui uma ficha de ligação estreita

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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