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Aviso

Leia este manual por completo e guarde-o para uso futuro antes de tentar conectar ou acionar esta
unidade.

As informações neste manual estavam atualizadas quando publicadas. O fabricante se reserva o
direito de revisar e aprimorar seus produtos. Portanto, todas as especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.

Copyright

De acordo com as leis de direitos autorais, o conteúdo deste manual não pode ser copiado,
fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer meio eletrônico ou formato legível por
máquina, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da Tyco Security Products.

© 2018 Tyco Security Products. Todos os direitos reservados.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, Flórida, 33487, EUA

Atendimento ao cliente

Obrigado por utilizar os produtos da American Dynamics. Oferecemos suporte aos nossos produtos
por meio de uma ampla rede de revendedores em todo o mundo. O revendedor pelo qual este produto
foi originalmente adquirido é seu ponto de contato caso necessite de serviço ou suporte. Nossos
revendedores são capacitados para fornecer o melhor em atendimento ao cliente e suporte. Os
revendedores devem entrar em contato com a American Dynamics pelos telefones +1 (800) 507-
6268 ou +1 (561) 912-6259, EUA, ou por meio da internet em www.americandynamics.net.

Marcas registradas

As marcas comerciais, os logotipos e as marcas de serviço exibidos neste documento são
registrados nos Estados Unidos [ou em outros países]. Qualquer uso indevido de suas marcas
registradas comerciais é estritamente proibido. A Tyco Security Products vai fazer valer com intenso
rigor seus direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei, inclusive ações penais
quando necessário. Todas as marcas registradas comerciais não pertencentes à Tyco Security
Products são de propriedade de seus respectivos proprietários e são usadas com permissão ou
autorizadas pela legislação aplicável.

Ofertas de produtos e especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Os verdadeiros
produtos podem ser diferentes dos exibidos nas fotos. Nem todos os produtos incluem todos os
recursos. A disponibilidade de produtos varia de acordo com a região. Entre em contato com o seu
representante de vendas.
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Aviso
• A unidade para ambiente interno funciona em PoE+ IEEE 802.3at ou 24 VCA. A unidade para ambiente externo

funciona em PoE Ultra 802.3bt ou 24 VCA. AVISO: se você não usar um injetor padrão 802.3bt, a câmera não
funcionará.

• A instalação e a manutenção deverão ser executadas apenas por técnicos qualificados e experientes e deverão
estar em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais para manter sua garantia.

• A câmera não se destina a ser conectada diretamente a uma rede externa e as conexões coaxiais de vídeo só
devem ser conectadas entre os edifícios.

• Limpe a câmera com um pano macio e seco. Para remover manchas resistentes, aplique uma pequena
quantidade de detergente neutro e limpe com um pano macio e seco.

• Não aplique benzina ou solventes à câmera, pois isso poderá causar o derretimento da superfície da unidade ou
o embaçamento da lente.

• O ITE só deve ser conectado a redes PoE, e o cabeamento com as câmeras não deve ficar exposto.

• A fonte de alimentação deve ser aprovada para ITE NEC Classe 2 ou LPS, ambiente externo = mínimo 3A,
ambiente interno = mínimo 2A e 50 graus Celsius.

• Certifique-se de que uma das extremidades do cabo de segurança esteja conectado ao teto e a outra, ao
parafuso do cabo de segurança da unidade.

• Evite operar ou armazenar a unidade nos seguintes locais:

• Ambientes extremamente úmidos, empoeirados, quentes ou frios. A temperatura operacional
recomendada é:

• Câmera IR PTZ para ambientes internos: -20˚C a 50˚C (-4˚F a 122˚F)

• Câmera IR PTZ para ambientes externos: -40˚C a 50˚C (-40˚F a 122˚F)

• Próximo a fontes de transmissores de rádio ou TV de alta potência.

• Próximo a lâmpadas fluorescentes ou objetos com reflexos.

• Sob fontes luminosas instáveis ou oscilantes.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) .
Descarte correto deste produto (aplicável na União Europeia e em outros países da Europa com sistemas de coleta
separados). Este produto deverá ser descartado, ao final de sua vida útil, de acordo com as leis, regulamentos e
procedimentos locais aplicáveis.
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Câmera Illustra Flex Series 2MP IR PTZ para
ambientes internos e externos

Este capítulo fornece recursos do produto, procedimentos de instalação e informações de conexão
das câmeras Illustra Flex Series 2MP IR PTZ para ambientes internos e externos.

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante o manuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre como manusear e limpar o cabeçote da câmera, consulte
8200-1174-01 Bubble Clearing Procedure Application Note (8200-1174-01 Nota de aplicação do
procedimento de limpeza de bolhas).

Vá para https://illustracameras.com/products.

Na página Products (Produtos), selecione o conjunto de produtos da sua câmera e, em seguida,
escolha seu modelo de câmera. Clique em Downloads e procure Bubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento de manuseio e limpeza de bolhas).

Visão geral do produto
Este capítulo explica os recursos e a instalação das câmeras Flex IR PTZ. O código de produto e a
descrição da câmera são fornecidos na tabela abaixo.

Tabela 1 Código do produto e descrição da câmera Flex IR PTZ

Código do
produto Descrição

IFS02P6INWIT Câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, para ambientes internos, proteção contra
vandalismo, branca, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT Câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, para ambientes externos, proteção contra
vandalismo, branca, TDN, TWDR

Figura 2 Dimensões físicas das câmeras Flex IR PTZ (mm)
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Figura 3 Dimensões físicas do adaptador do suporte

Figura 4 Índice ilustrativo da câmera



Guia de início rápido da Illustra Flex 2MP IR PTZ Dome para ambientes internos e externos

8200-1456-1004 B0 7

Tabela 5 Descrições do índice ilustrativo

Número do índice Descrição
1 Tampa suspensa NPT

2 Parafusos (x2) para abrir e travar a tampa superior.

3 Tampa superior

4 Lente da câmera

5 Cabeçote da câmera

Figura 6 Definições dos pinos da unidade

NOTA
Os conectores e terminais para fiação de campo para circuitos externos Classe 2 são fornecidos com
marcas indicativas da classe mínima da fiação a ser usada. A indicação Classe 2 será marcada ao
lado dos terminais para a fiação de campo.
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Tabela 7 Descrições dos botões internos

Botão e conectores Descrição

Retorna ao padrão de fábrica mantendo pressionado o botão por cinco segundos.

Reinicializa a unidade.

Porta de saída analógica.

Porta Ethernet / PoE+

Conector de energia

Figura 8 Definições de áudio e dos pinos de alarme
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Instalação

Na embalagem
Verifique se o conteúdo da embalagem corresponde ao formulário do pedido e à guia de remessa.
Além deste guia, os itens abaixo estão incluídos na embalagem:

• 1 Câmera de rede IR PTZ

• 1 Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

• 1 cabo BNC fêmea de saída para NTSC/PAL

• 1 conector de estilo Euro de 3 mm e 2 posições

• 1 chave L de segurança Torx 20

• 1 chave L de segurança Torx 6

• 1 conector de terminais com 12 pinos para a função E/S

• 1 Cabo de segurança (pré-fixado na câmera)

Entre em contato com o seu revendedor caso algum item esteja faltando.

Ferramentas de instalação
As ferramentas a seguir auxiliarão na instalação:

• furadeira

• chaves de fenda

• alicates de corte

Verificação da aparência

Ao retirar o material da embalagem pela primeira vez, verifique se há algum dano aparente na
unidade e em seus acessórios. Os materiais de proteção usados na embalagem devem proteger a
unidade da maioria dos acidentes durante o transporte.

Remova a peça de proteção da unidade quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo
com a lista Na embalagem na página 9.
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Procedimento 1 Acessar os pinos do conector
Consulte a Figura 9 na página 10 para verificar o índice ilustrativo do acesso aos pinos do conector.

Etapa    Ação

1 Remova os dois parafusos abaixo (1) localizados na tampa superior para abri-la.
Figura 9 Acessar os pinos do conector

- Fim -

Procedimento 2 Conexão dos fios
Etapa    Ação

Esta unidade suporta uma das seguintes fontes de alimentação:

1 Conexão a uma fonte de alimentação:

a AC24V ligada ao conector e Ethernet RJ45 separada.

OU

b PoE através do conector RJ45.

2 Conecte qualquer áudio ou saídas ou entradas digitais opcionais.

Nota:A fonte de alimentação precisa ser NEC Classe 2 ou LPS. As conexões para ambientes
internos (PoE+ IEEE 802.3at ou 24 VCA) e ambientes externos (PoE Ultra 802.3bt ou 24 VCA)
devem ser fornecidas por um produto listado pelo UL e as conexões devem ser feitas de acordo com
o Artigo 800 da NEC ou com os regulamentos locais.

- Fim -
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Procedimento 3 Montagem da câmera
Etapa    Ação

1 Consulte a página de acessórios de montagem Illustra (https://www.il-
lustracameras.com/products/accessories/mounts/) para obter assistência para esse pro-
cedimento.

Nota:Os números de peça dos acessórios de montagem a seguir são aplicáveis à
câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ: IFIRPTZWRECMT, IFIRPTZC2X2, RHOSW,
RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Fim -

Procedimento 4 Inserir ou remover o cartão micro SD
Etapa    Ação

1 Remova os dois parafusos abaixo (1) localizados na tampa do cartão micro SD.

2 Puxe cuidadosamente para abrir a tampa do cartão micro SD para inserir ou remover o
cartão micro SD da câmera.

Figura 10 Inserir ou remover o cartão micro SD

Nota:Aconselhamos reiniciar a câmera após inserir o cartão micro SD.

3 Fixe os dois parafusos localizados na tampa do cartão micro SD.

- Fim -



Guia de início rápido da Illustra Flex 2MP IR PTZ Dome para ambientes internos e externos

12 8200-1456-1004 B0

Topologia da câmera IR PTZ
As câmeras CIR PTZ fornecem imagens de vídeo em tempo real através da Internet e da intranet. A
câmera é equipada com uma interface de rede Ethernet RJ-45.

As imagens a seguir ilustram as topologias de rede das câmeras.

Figura 11 Topologia de rede das câmeras Flex IR PTZ Tipo I

Figura 12 Topologia de rede das câmeras Flex IR PTZ Tipo II
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Conexões de rede

Endereço IP padrão
Como esta é uma unidade baseada em rede, um endereço IP deve ser atribuído logo na primeira
inicialização. O endereço IP padrão da unidade é 192.168.1.168 e a submáscara é 255.255.255.0.

Entretanto, se você tiver um servidor DHCP na sua rede, a unidade obterá um endereço IP
automaticamente do servidor DHCP, de modo que você não precisará alterar o endereço IP da
câmera.

Nota:Se você atribuir um endereço IP estático à câmera antes da ativação do DHCP, a câmera
primeiro será reinicializada por aproximadamente 30 segundos e, em seguida, permanecerá
acessível em seu IP estático até se conectar a um servidor DHCP.

• Conecte diretamente a um PC: Conecte a câmera diretamente a um PC usando um cabo
Ethernet padrão. Isso requer o injetor ou o comutador POE.

• Conectando uma câmera a uma rede local (LAN): Para adicionar a câmera a uma LAN
existente, conecte-a ao hub ou ao comutador POE na sua rede.

Figura 13 Diagrama de conexão de rede

Configurações padrão da câmera

A tabela a seguir descreve as configurações padrão da câmera.

Configurações de rede Padrões

DHCP Enabled (Habilitado)

Endereço IP estático 192.168.1.168

Nome de usuário padrão admin

Senha padrão admin

Nota:No primeiro login, o usuário é solicitado a alterar o nome de usuário e a senha padrão.
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Procedimento 5 Conexão de um computador
Etapa    Ação

1 Certifique-se de que a câmera e o seu computador estejam na mesma sub-rede.

2 Verifique se a rede está disponível entre a unidade e o computador com o comando ping no
endereço IP padrão.

a Inicie um prompt de comando.

b Digite "Ping 192.168.1.168". Se aparecer a mensagem "Resposta de...", significa que a
conexão está disponível.

3 Inicie o Internet Explorer e digite o endereço IP: 192.168.1.168. Uma janela de login será
exibida. Na janela, coloque o nome padrão de usuário: admin e password: admin para fazer
o log in.

- Fim -

DHCP
Na inicialização da câmera, e após uma restauração de fábrica do hardware, o DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) será ativado, por padrão, e permanecerá ativado até que a câmera
receba um endereço DHCP ou um endereço IP estático.

Procedimento 6 Ativar DHCP
Etapa    Ação

1 Selecione Configurar no banner da interface do usuário da Web para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP no menu Configuração básica.

3 Marque a caixa de seleção Ativar DHCP para ativar o DHCP e desativar as configurações
manuais.

4 Selecione Aplicar para salvar as configurações.

A câmera procura um servidor DHCP. Se encontrá-lo, ela se conectará a ele. Se nenhuma conexão
for feita com um servidor DHCP dentro de dois minutos, a câmera irá para o endereço IP padrão
192.168.1.168, mas continuará procurando um endereço DHCP.

Nota:Se você atribuir um endereço IP estático à câmera antes da ativação do DHCP, a câmera
primeiro será reinicializada por aproximadamente 30 segundos e, em seguida, permanecerá
acessível em seu IP estático até se conectar a um servidor DHCP.

- Fim -

Procedimento 7 Desativar DHCP
Etapa    Ação

1 Selecione Configurar no banner da interface do usuário da Web para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP no menu Configuração básica.
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3 Limpe a caixa de seleção Ativar DHCP para desativar o DHCP e permitir a entrada de
configurações manuais.
A configuração padrão é 'Ativado'.

4 Se a opção 'Ativar DHCP' estiver desativada:

a Digite o Endereço IPv4 na caixa de texto Endereço IPv4 no formato xxx.xxx.xxx.xxx.
A configuração padrão é "192.168.1.168"

b Digite a Máscara de rede na caixa de texto Máscara de rede xxx.xxx.xxx.xxx. A con-
figuração padrão é "255.255.255.0"

c Digite o endereço IP do Gateway na caixa de texto Gateway xxx.xxx.xxx.xxx.

d Digite o Servidor DNS primário na caixa de texto Servidor DNS primário
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Selecione Aplicar para salvar as configurações.

- Fim -

Gerenciamento de câmeras com a ferramenta Illustra Connect
Além de usar o navegador IE para acessar sua câmera, você pode, alternativamente, usar a
ferramenta fornecida, o Illustra Connect.

O Illustra Connect é uma ferramenta projetada para realizar o gerenciamento de suas câmeras de
rede na LAN. Ele pode:

• ajudá-lo a encontrar múltiplas câmeras de rede

• definir endereços IP

• mostrar o status das conexões

• gerenciar atualizações de firmware

• configuração em massa

Procedimento 8 Conexão da câmera com o Illustra Connect

Nota:
O Illustra Connect pode descobrir somente dispositivos na mesma sub-rede que seu computador
host. Portanto, a câmera e o computador que serão usados para configurar a ferramenta devem estar
na mesma sub-rede.

Etapa    Ação

1 Usando um computador conectado à mesma rede e sub-rede, instale o software do Illustra
Connect.

O software e o manual do Illustra Connect estão disponíveis para download em
www.illustracameras.com

2 Quando a instalação estiver concluída, execute o Illustra Connect.

Ele pesquisará a rede e exibirá todos os dispositivos compatíveis.

3 Selecione a câmera que deseja configurar, localizando-a por meio de seu endereço MAC
exclusivo.

4 Clique com o botão direito do mouse na câmera e selecione Iniciar configuração GUI da
web. A interface do usuário da Web da câmera é exibida.
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- Fim -

Procedimento 9 Conexão da câmera usando o endereço IP estático
Etapa    Ação

1 A câmera tentará obter um endereço IP do servidor DHCP. Quando não houver um servidor
DHCP disponível, será atribuído à câmera um endereço IP estático de 192.168.1.168.

2 Abra o Microsoft Internet Explorer e digite o URL da câmera como 192.168.1.168. A página
de logon da câmera é exibida.

Nota:
O computador usado para configurar a câmera deve ter um endereço IP na mesma sub-rede.

- Fim -

Procedimento 10 Faça log in na interface do usuário da Web da câmera
Etapa    Ação

1 Quando você selecionar a câmera, a página de logon será exibida. Selecione o seu idioma
de preferência no menu suspenso.

2 Digite o nome do usuário na caixa de texto Nome de usuário. O nome de usuário padrão é
admin.

3 Digite a senha na caixa de texto Senha. A senha padrão é admin.

4 Selecione Log in.

Nota:No seu primeiro acesso à câmera, ou depois de uma restauração de fábrica, as duas janelas
pop-up a seguir estarão visíveis: Uma janela pop-up que solicita ao usuário para Definir uma ID de
host e uma janela pop-up que solicita ao usuário para selecionar um Tipo de segurança. Consulte o
manual do usuário para obter mais informações sobre isso.

5 A página de exibição Ao vivo fica visível. Ela exibe a visualização atual da câmera.

Nota:
No primeiro login, o usuário é solicitado a alterar o nome de usuário e a senha padrão.

- Fim -
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Anexo A: Especificações técnicas
A tabela abaixo lista as especificações técnicas das câmeras Flex 2MP IR PTZ para ambientes
internos e externos.

Características gerais

Tipo de modelo Câmera IR PTZ para ambientes
internos Câmera IR PTZ para ambientes externos

Nº do modelo IFS02P6INWIT IFS02P6ONWIT

Cor do corpo da
câmera Branco Branco

Classificação
resistente a
vandalismo

IK10 IK10

Recursos mecânicos

Dimensões Ø190x330mm Ø190x330mm

Peso aproximadamente 5,2kg aproximadamente 5,2kg

Ângulo de
rotação
panorâmica

360° contínuos, sem parada final 360° contínuos, sem parada final

Ângulo de
inclinação -15° ~ +90° -15° ~ +90°

Rotação do
eixo Z N/D N/D

Material da
carcaça Liga de alumínio Liga de alumínio

Outro material
da carcaça PC PC

Processador de vídeo

ROM/Tamanho
de flash 256 Mbytes 256 Mbytes

Tamanho da
RAM 512 Mbytes 512 Mbytes

Tempo de
espera de RTC 24 horas 24 horas

Sensor de imagem

Formato CMOS de 1/3" CMOS de 1/3"

Método de cap-
tura Rolagem Rolagem

Método de
verificação Progressiva Progressiva
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Lente

Tipo de design Zoom eletrônico motorizado varifocal Zoom eletrônico motorizado varifocal

Abertura
Limite F/1,6(W) ~ F/4,7(T) F/1,6(W) ~ F/4,7(T)

Faixa de
distância focal 4,3 ~ 129 mm 4,3 ~ 129 mm

Método focal Motorizado Motorizado

Tipo focal Varifocal Varifocal

Tipo de foco Motorizado Motorizado

Auto Focus Foco manual ou foco automático
contínuo Foco manual ou foco automático contínuo

Correção de IV Óptico corrigido Óptico corrigido

Dia/Noite D/N Verdadeiro com ICR D/N Verdadeiro com ICR

Ângulo de visão
horizontal 59ﾟ (Amplo); 2.1ﾟ (Tele) 59ﾟ (Amplo); 2.1ﾟ (Tele)

Ângulo de visão
vertical 45ﾟ (Amplo); 1.6ﾟ (Tele) 45ﾟ (Amplo); 1.6ﾟ (Tele)

Formato 1/3” 1/3”

Iluminador

Comprimento
de onda 850 nm 850 nm

Distância de IV 25m (IEEE 802.3at Tipo 2) 150m (IEEE 802.3bt Tipo 4)

IR inteligente N/D N/D.

IV adaptável

Sim. O IV adaptável refere-se à
posição da lente para ajustar a
intensidade de IV de LEDs de IV
estreitos e amplos a fim de
proporcionar um melhor equilíbrio da
exposição.

Sim. O IV adaptável refere-se à posição da lente
para ajustar a intensidade de IV de LEDs de IV
estreitos e amplos a fim de proporcionar um
melhor equilíbrio da exposição.

Número de
dispositivos
LED IV

2 6

Fonte de alimentação de energia

PoE PoE+ IEEE 802.3at (25W) Classe 4 PoE Ultra 802.3bt Tipo 3 (60 W) Classe 6

Consumo de
corrente em
ampères a 24
VCA

2A 3,8A

Consumo em
watts em 24
VCA

30 W 65W

Faixa de 47 a 63 Hz 47 a 63 Hz
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frequência de
linha de 24
VCA

Codecs de vídeo

Faixa de taxa
de quadros 1 a 60 ips 1 a 60 ips

Taxa e
resolução
máxima

2MP a 60 ips 2MP a 60 ips

Imagem de vídeo

Método de faixa
dinâmica WDR verdadeiro WDR verdadeiro

Iluminação mín-
ima

Cor: 0,2 lux 1/30s; 0,03 lux 1/4s

P&B 0,001 lux 1/4s

Cor: 0,2 lux 1/30s; 0,03 lux 1/4s

P&B 0,001 lux 1/4s

Áudio

Bits de
amostragem 16-BITs 16-BITs

Tipo de Entrada SE/Linha/MIC SE/Linha/MIC

Impedância de
entrada 20K/Atenuação = 0 dB 20K/Atenuação = 0 dB

Nível máximo
de entrada 2Vp-p 2Vp-p

Conector de
entrada Bloco de terminais Bloco de terminais

Impedância do
tipo de saída Alta impedância Alta impedância

Saída máxima 2Vp-p 2Vp-p

Características
do áudio

Saída da transmissão, entrada da
transmissão, clipes de áudio
armazenados com nova reprodução

Saída da transmissão, entrada da transmissão,
clipes de áudio armazenados com nova
reprodução

Método de codi-
ficação G.711 u-law e a-law G.711 u-law e a-law

Taxa de
amostragem 8 khz 8 khz

Bits de
amostragem 16 bits 16 bits

Faixa de res-
posta de fre-
quência

100 a 3.600 Hz 100 a 3.600 Hz

Entrada

Conector
1 (sem microfone integrado) 1 (sem microfone integrado)
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Interfaces de E/S

Placa SD Ranhura para SDXC de até 128 GB Ranhura para SDXC de até 128 GB

Entradas de
alarme 2 2

Saídas
auxiliares 2 2

Saída de vídeo Sim Sim

Conector IP RJ-45 RJ-45

Indicadores de
LED LED Verde LED Verde

Botões de
redefinição Reinicializar e Retornar aos padrões Reinicializar e Retornar aos padrões

Ambiental

Faixa de
temperatura
operacional

-20° ~ +50°C -40° ~ +50°C

Faixa de
temperatura de
inicialização

-20° ~ +50°C -40° ~ +50°C

Entrada de
água/poeira IP66 IP66

Interfaces de cliente

Navegadores
suportados IE 9 ou acima, Firefox, Safari, Chrome IE 9 ou acima, Firefox, Safari, Chrome

Rede

Idiomas aceitos

Inglês (padrão), árabe, tcheco,
dinamarquês, alemão, espanhol,
francês, húngaro, italiano, coreano,
japonês, holandês, polonês,
português, sueco, turco, chinês
tradicional, chinês simplificado, russo.

Inglês (padrão), árabe, tcheco, dinamarquês,
alemão, espanhol, francês, húngaro, italiano,
coreano, japonês, holandês, polonês, português,
sueco, turco, chinês tradicional, chinês
simplificado, russo.

Ethernet 10/100Base-T 10/100Base-T

Protocolos
suportados

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast,
NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x,
PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP,
WSAddressing, CIFS, SNMP, UPnP,
RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP,
WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast,
Multicast, NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x,
PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP, WSAddressing,
CIFS, SNMP, UPnP, RTSP, LLDP

Protocolo de
base TCP/IP - RFC4614 TCP/IP - RFC4614

Endereçamento
da camada de
Internet

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460
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Camada de
transporte

TCP - RFC973
UDP - RFC768

TCP - RFC973
UDP - RFC768

Transmissão de
dados

HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
SFTP

HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
SFTP

Configuração
de endereço da
rede

DHCP - RFC2131 Zeroconf -
Endereço IP Estático RFC3927
LLDP

DHCP - RFC2131 Zeroconf - Endereço IP Estático
RFC3927
LLDP

Sincronização
de tempo

NTP - RFC1305
Grupo de trabalho IETF NTP
taxa de amostragem i minuto

NTP - RFC1305
Grupo de trabalho IETF NTP
taxa de amostragem i minuto

E-mail SMTP - RFC5321
SMTP - RFC4954 autenticado

SMTP - RFC5321
SMTP - RFC4954 autenticado

Autenticação e
segurança

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP sobre TLS) - RFC2818
WS-Security
Dupla por senha de multi-nível
Filtragem de endereço IP
Criptografia HTTPS
Registro de acesso de usuário

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP sobre TLS) - RFC2818
WS-Security
Dupla por senha de multi-nível
Filtragem de endereço IP
Criptografia HTTPS
Registro de acesso de usuário

Streaming
(Transmissão)

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Fluxo Unicast
Multicast RFC 1112 nível 1

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Fluxo Unicast
Multicast RFC 1112 nível 1

Atualização do
firmware Navegador/illustra Connect/ONVIF Navegador/illustra Connect/ONVIF
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Tabela 14 Tabelas de fluxo Flex 2MP IR PTZ

TWDR
desligado TWDR

Resolução Codec Faixa FPS Faixa
FPS

Fluxo 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9 IntelliZip H264/H264

H265/H265 Intellizip

MJPEG

1-60 1-30(1664 x 936) 16:9

(1280 x 720) 720p 16:9

Fluxo 2

(1280 x 720) 720p 16:9

IntelliZip H264/H264

H265/H265 Intellizip

MJPEG

1-30 ou

1-15 *1
1-30

(1024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Fluxo 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 7-15 7-15(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Nota:*1 - O Fluxo 2 é restrito a 15 FPS quando o Fluxo 1 é maior que 30 FPS

Nota:*2 - O Fluxo 3 só é restrito somente a MJPEG.

Nota:No máximo 5 fluxos simultâneos são aceitos por cada câmera, incluindo fluxos
compartilhados. (Exemplo: O fluxo 1 poderá ser compartilhado três vezes com um Fluxo 2 e um
Fluxo 3 em execução ou o Fluxo 1 poderá ser compartilhado cinco vezes).

Nota:O TWDR limita o fluxo para não ultrapassar 30 FPS mesmo se o fluxo for configurado para
mais de 31 FPS.

Nota:O TWDR 3x não é suportado para câmera PTZ.


