
 

                                                                                                                                                                                         1 

 
                      MANTIS IRIS  

                IP HD COLOR CAMERA 
  

   

 

 

Seeing beyond 

Características: 

 Profundidade operacio-
nal:  

    3000 m 

 Resolução:  

   16:9 ;  1080 (H) x720 (V)    

 Compressão: 

    H.264 ou MJPEG 

 Iluminação mínima:  

    1.5 lx (F1.8, color, Ganho:  
High)  

    0.1 lx (F1.8, P&B, Ganho: 
High) 

 Foco:  

    Automático / Manual 

 Zoom: 

    Óptico x10 / Digital x 16 
(Até x 160 combinando 
ambos). 

 Interface de rede 

    10BASE/100BASE-TX 

 Protocolos aceitos: 

   TCP/IP,UDP,HTTP, 
HTTPS,SMTP,NTP,DHCP
FTP, DDNS, RTP, RTSP, 
RTCP 

 Dispositivo de captura: 

    Sensor de 1/2.5” CMOS 

 Lentes 

   Distância focal: f= 6.3 a 
63mm & F= 1.8 a 2.5 

 Iris: 

   Automático / Manual 

 Conector: 

    IE55-1508 (Padrão) 

Características:   
 

 

Ciente de que serviços subaquáticos desenvolvidos em qualquer segmento demandam 

sempre  imagens da melhor qualidade alcançável, a ID oferece ao mercado seu primeiro 

dispositivo para geração de imagens em alta definição.  Trata-se de uma câmera capaz de 

entregar sinais digitais  excepcionais, para captura de cenas nítidas em ambientes onde 

haja boa iluminação ou até naqueles onde está for deficiente. 

Adaptáveis aos mais diversos sistemas subsea por trabalhar sob a arquitetura de interco-

nexão em redes (Padrão ethernet), o dispositivo pode operar com um gama considerável 

de protocolos. Oferece controle de zoom e foco (automático e Manual) que abrangem as 

principais exigências á nível e especificações contratuais.  

Desenvolvida para cenários críticos, a MANTIS IRIS pode ser aplicada a operações que 

ocorram a até 3000 metros de profundidade, em qualquer uma das versões disponíveis. 

Seja em Alumínio, Aço Inox ou titânio, seu housing foi projetado para suportar inúmeras 

adversidades as quais são submetidos equipamentos desta natureza. 
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 Alumínio Naval  T6 Anodizado 

 Aço Inox  Escovado  

 Titânio  

Housing: 

ID SUBSEA 

Sinhá Moreira, 350 - Centro  

Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000.                                                                                                               

Alimentação: 

 12 a 15 VDC / 24 VAC +/- 10% @ 15W  

 Consulte-nos para outras opções de alimentação. 

 
Conexão: 

 IE55-1508  (Teledyne Impulse) 

 MCBH-8-MP (Teledyne Impulse) 

 M2ABH8F (Saab Seaeye) 

 Consulte-nos para outras opções de conexão. 

* A ID SUBSEA reserva-se o direito de alterar quaisquer características do produto sem qualquer notificação prévia 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
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Ambiente: 

 Profundidade: 3000 metros  

 Temp. de operação / Estoque: – 5 a 40°C / –10 a 50 °C 

 Choque e Vibração: 10 – 15 G  

 Compatibilidade elétrica: IEC 6100-4-1 
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Dimensões gerais: 


