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Mesa de controle IP 

»  Joystick para controle de PTZ 

»  Conexão para Speed Dome analógica 

»  Suporta resolução 4K 

»  Tela sensível ao toque 

   

 

 
 

  

     

 

 

   
A VTN 9000 FT é uma mesa IP que permite o controle de câmeras Speed Domes instaladas no sistema. Além de controle, 

ela pode ser usada para monitoramento, pois conta com um display de 10” e pode ser conectada a até 4 monitores através 

de suas saídas HDMI. É capaz de se conectar ao Defense IA, onde pode visualizar todos os dispositivos cadastrados no 

sistema. Ela também permite que os dispositivos sejam cadastrados diretamente nela através da rede IP. 

 

 
 
 
 
 

Especificações técnicas 

Sistema  

Processador Dual-core 

Sistema Operacional LINUX 4.2.0 embarcado 

Tela  

Saídas de vídeo 4 x HDMI 

Compressão de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG 

Capacidade de decodificação 

3 canais 12MP (25fps) / 4 canais 4K (25fps) / 8 canais 5MP (25fps) / 12 canais 3MP (25fps) 

/ 16 canais 2MP (30fps) 

Compressão de vídeo da decodificação H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 

Divisão de tela 1 / 4 / 9 / 16 Por monitor 

Tela 10.1” TFT LCD sensível ao toque (1280x800) 
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*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em 

repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais 

a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços. 

**O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, 

identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a 

legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que 

incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da 

área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito. 

Áudio  

Alto-falante 1 

Interfaces  

Interface 2 RJ-45 (100/1000 Base-T) 

USB 2 – USB 3.0; 2 USB 2.0 

RS485 1 para controle de PTZ 

Rede  

Número máximo de usuários conectados 64 (incluindo admin) 

Máximo de endereçamento RS485 (cada usuário) 256 

Número máximo de speed domes que podem ser 

adicionadas pela rede (cada usuário) 
30000 

Compatibilidade Defense IA 

Condições ambientais  

Alimentação 12 Vdc, 4A 

Consumo <25 W 

Temperatura de operação +10 °C ~ +55 °C / umidade < 95% 

Nível de proteção Não possui 

Material do case Metal e plástico 

Dimensões (L x A x P) 425 x 124 x 223 mm 

Peso líquido 3.73 kg 


