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LTC 2682/XX
• Operação realmente Triplex
• Visualização simultânea em telas múltiplas ao vivo e 

reprodução em dois monitores
• Resposta a alarmes configurável com múltiplas pré-posições
• Reprodução em múltiplos formatos de gravação
• Função de eventos temporizados
• Registro de eventos
• Controle de VCR e buscas por hora/data através de teclado

LTC 8601 /XX
• Comutação de 128 

câmeras em 16 monitores 
• Construção modular
• Alta capacidade de 

tratamento de alarmes 
• Capacidade de funções 

SalvoSwitching e 
SatelliteSwitch

• Pacote de software 
disponível baseado em PC

• Projeto econômico do rack 
(compartimento) individual

LTC 5141 /XX
• Sequenciamento automático e intervalo de tempo 

ajustável
• Comutação de intervalo vertical
• Retorno à função inicial de sequenciamento e 

omissão automática das imagens inexistentes
• Indicadores luminosos
• Montagem em rack opcional
• Compatível com formato colorido

VS 8394 
• Sistema colorido para melhor reconhecimento e 

identificação 
• Observação de até 8 câmeras na tela completa 
• Funcionamento sequencial, Quad e multiplexador 
• Opção de seleção manual da câmera a ser observada
• Monitor de 14” 
• 4 câmeras em Quad em tempo real
• 8 câmeras em matriz 3 x 3 
• Gravação das imagens de todas as câmeras, em formato 

tela cheia, por meio de um gravador Time Lapse 
• Menu completo na tela em português (vários idiomas)
• Opcionais disponíveis:

VC7C2305T

VC7D1305T VC7C2725T

VC7C1305T

VC963650T

VC963651T

VS79025T RC283511/01

VS79015T

RT960A/XX

VC963650T
PIR com câmera colorida 

VC963651T
Detector de fumaça com câmera colorida  

VS79015T
Intercomunicador  

VS79025T
Módulo para alarme

RC283511/01
Controle remoto infravermelho 

RT960A/60
Videogravador  Tempo Real / Time Lapse

VC7C1305T
Câmera colorida com 
lente de 3 mm integrada

VC7C2305T
Câmera colorida com 
lente varifocal de 3-6 mm 
integrada

VC7C2725T
Câmera colorida com 
lente varifocal de 2,8-6 
mm  DC-IRIS, CS-MOUNT 
de montagem externa

VC7D1305T
Minidome com câmera 
colorida color



LTC0435 / LTC0455
• Câmeras coloridas 
• CCD 1/3”
• Alta sensibilidade
• Processamento avançado de sinais digitais
• Resolução padrão (LTC0435)
• Alta resolução e NightSense (LTC0455)
• Detecção automática de tipo de lente 
• Alimentação AC e DC

LTC1162 / LTC1262
• Câmeras fixas 
• Caixa de alumínio fundido
• Lentes integradas varifocais ou fixas
• Para utilização em ambiente externo e interno
• Modelos com resolução padrão e alta 

LTC13x2 e LTC14x2
• Preto/branco e colorido
• Câmera fixa em dome de 64 mm
• CCD de 1/4”
• Resolução padrão e alta resolução
• Disponibilidade com lente de 3 mm e 6 mm 
• Compensação de contra luz
• Alimentação de 24 VAC

AutoDome G3BS60
• Colorido, integrado, adequado para 

ambientes internos 
• Tamanho reduzido
• Alta velocidade
• Configuração remota
• Compatível com RS-232
• Títulos de setores e pré-posições 
• AutoPivot & AutoScaling patenteado

AutoDomeG3ACS6C
• Uso interno
• Estabilização digital
• Mascaramento para manter 

privacidade e mosaico de setores
• Velocidade lenta de obturador
• Alta resolução/sensibilidade
• Configuração à distância
• Função patenteada AutoPivot & 

AutoScaling
• Menu na tela em vários idiomas



NetCam - 4 / DVR
• Câmeras coloridas com CCD 1/3” 
• Resolução de 720 x 486
• Compressão de imagem Wavelet
• Protocolo TCP/IP
• Porta Ethernet 10 Base T
• Servidor integrado para 3 câmeras 

adicionais
• Páginas HTML internas 
• DVR interno de 10 a 30GB de HD
• Detecção de movimento de vídeo
• Recepção direta por modem externo

Lentes de foco variável manual
• Formato 1/3”
• Construção robusta e confiável
• Substitui as lentes de distância focal fixa
• Óptica de alta qualidade totalmente em 

cristal
• Bastidores ópticos metálicos

LTC 2012/ LTC 2017
• Monitor preto e branco
• Tamanho 31 cm  (12”) e 43 cm (17”) 
• Alimentação de 100~230 VAC
• EIA e CCIR
• Caixa robusta de metal

LTC 2821 / XX
• Monitor de 51 cm (20”)
• Formato PAL & NTSC 
• Duas entradas de vídeo composto
• Uma entrada Y/C 
• Alto falante incorporado
• Visualização em tela 

LTC 2914/XX
• Monitor colorido de 36 cm (14”)
• Resolução de 700 TVL
• Sistemas PAL e NTSC
• Vídeo composto e Y/C
• Menu em tela

PC012P
• Monitor colorido de 69 cm (27”)
• Resolução de 550 TVL
• Comutação entre vídeo composto e Y/C
• Programação via menu em tela 
• Áudio / Vídeo Muting
• Controle remoto

EVNC2460C/W
• Uso externo
• Estabilização digital de imagem
• Mascaramento para manter privacidade e mosaico de setores
• Velocidade lenta de obturador (integração de imagem)
• Projeto resistente a intempéries
• Alta resolução / sensibilidade
• Configuração à distância
• Funções patenteadas AutoPivot & AutoScaling
• Menu na tela em vários idiomas

LTC0335 / LTC0355
• Câmeras preto/branco
• CCD 1/3”
• Alta sensibilidade 
• Processamento avançado de sinais digitais
• Resolução padrão (LTC0335)
• Alta resolução (LTC0355)
• Detecção automática de tipo de lente 
• Alimentação AC e DC



VMD01-M60
• Detector de Movimento Digital
• Uso interno e externo
• Adaptação automática na troca de ambientes
• Dispensa alarmes indesejáveis
• Monitoramento de qualidade de sinal de vídeo
• Autônomo ou integrado ao sistema de CFTV
• Interface gráfica intuitiva em vários idiomas

TECLADOS DIGITAIS SÉRIE INTUIKEY
• Controle de vários produtos com somente um teclado
• Teclas programadas para mostrar menus específicos de cada produto
• Teclas iluminadas e telas LCD de fácil leitura
• Programação simplificada do sistema com uma interface intuitiva
• Menu de vários idiomas
• Plug & Play com matrizes, unidades DVR e multiplexador da Bosch 

DVR1
• Gravadores digitais de vídeo 
• Rápida recuperação de imagens 

mediante busca de alarmes dia/hora
• Visualização das imagens gravadas e ao 

vivo através de redes de dados
• Grava e arquiva simultaneamente
• Opções de gravação em CD e conjunto 

de HDs 
• Até 8 unidades de drives de HDs
• Grande capacidade de armazenamento
• Compatível com multiplexadores de outros 

fabricantes
• Rápido acesso a vídeo de alta qualidade
• Versão de gravação de som
• Integração completa com teclado 

IntuiKey e multiplexadores

DVR6E1081  DIVAR-6
DVR9E1081 DIVAR-9
DVR16E1081 DIVAR-16
• Solução de CFTV digital integrada 
• Gravador, multiplexador, controlador de PTZ e 

detecção de movimento em um único equipamento
• Gravação e reprodução simultâneas
• Imagens autentificadas para utilizar como provas
• Centro de controle de rede para acesso remoto
• Sistema de gravação de CFTV de até 256 câmeras

DiBos
• Plataforma completa de DVR com modelos de 4, 8, 16 ou 32 câmeras
• Busca inteligente de imagens por câmera, hora/data ou movimento
• Acesso remoto através de visualizador Web
• Notificação remota de eventos
• Gravação de eventos de pré/pós alarme
• Comunicação serial com os painéis de intrusão da Série 9000



Câmeras
AutoDomes

Sistemas de Observação
Monitores

Gravadores Digitais de Vídeo
Controladores, Matrizes e Multiplexadores 

Acessórios Especiais
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