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Aviso

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

As informações destemanual estavam atualizadas nomomento da publicação. O fabricante se
reserva o direito de revisar emelhorar seus produtos. Portanto, todas as especificações estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Direitos autorais

De acordo com as leis de direitos autorais, o conteúdo destemanual 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 omundo. 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 omelhor 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 comerciais

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.

As ofertas e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os produtos
reais podem diferir das fotos. Nem todos os produtos incluem todos os recursos. A disponibilidade
varia por região; entre em contato com seu representante de vendas.
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Aviso
• Essasunidadesoperam a 24 VCA/ PoE (a câmera Box também aceita 12 VCC). A unidade IR PTZ para
ambientes internosopera emPoE+ IEEE802.3at ou 24 VCA. A unidade IR PTZ para ambientesexternosopera
emPoEUltra 802.3bt ou 24 VCA. AVISO: se você não usar um injetor com padrão 802.3bt, a câmera não
funcionará.

• A instalação e amanutenção deverão ser executadasapenaspor técnicosqualificadose experientese deverão
estar em conformidade com todosos códigose regulamentos locais paramanter sua garantia.

• A câmera não se destina a ser conectada diretamente a uma rede externa e as conexões coaxiais de vídeo só
devem ser conectadasentre osedifícios.

• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.

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

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

• O ITE só deve ser conectado a redesPoE, e o cabeamento com ascâmerasnão deve ficar exposto.

• A fonte de alimentação deve ser aprovada para ITENEC Classe 2 ou LPS com uma classificação de 24 VCA,
mínimo de 550mAe 50 grausCelsius. A fonte de alimentação deve ser aprovada para ITENEC Classe 2 ou
LPS com, nomínimo, 550mAe 50 grausCelsius.

• A conexão de saída de vídeo deve ser apenasentre osedifícios.

• Evite operar ou armazenar a unidade nos seguintes locais:

• Ambientesextremamente úmidos, empoeirados, quentesou frios. A temperatura operacional
recomendada é:

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

• Minidome para ambientesexternos: -50˚C a 50˚C (-58˚F a 122˚F)

• Bullet: -40˚C a 50˚C (-40˚F a 122˚F)

• Box: -20˚C a 50˚C (-4˚F a 122˚F)

• Compact MiniDome: -40˚C a 50˚C (-40˚F a 122˚F)

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

• IR PTZ para ambientesexternos: -50˚C a 50˚C (-58˚F a 122˚F)

• APoE (Power over Ethernet) não suporta o uso de aquecedor.

• Próximo a fontesde transmissoresde rádio ou TV de alta potência.

• Próximo a lâmpadas fluorescentesou objetos com reflexos.

• Sob fontes luminosas instáveis ou oscilantes.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos).
Descarte correto deste produto (aplicável na União Europeia e em outrospaísesda Europa com sistemasde coleta
separados). Este produto deverá ser descartado, ao final de sua vida útil, de acordo com as leis, regulamentose
procedimentos locais aplicáveis.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8 8200-1456-0104 K0

Visão geral
Este Guia de instalação e configuração do Illustra Flex é ummanual do usuário que fornece as
propriedades físicas e informações de instalação e de configuração das câmeras da Tabela 1 na
página 8.

Tabela 1 Códigos dos produtos

Código do
produto Nome do modelo Descrição

IFS03D1ICWTT
Illustra Flex 3MP dome
para ambientes inter-
nos

Illustra Flex 3MP Mini-dome, 2,8-12 mm, para ambiente interno,
com proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN,
TWDR

IFS03D1OCWIT
Illustra Flex 3MP dome
para ambientes exter-
nos

Illustra Flex 3MP Mini-dome, 2,8-12 mm, para ambiente externo,
com proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN c/IR,
TWDR

IFS03B1BNWIT Illustra Flex 3MP Bullet Illustra Flex 3MP Bullet, 2,8-12 mm, para ambiente externo, sem
proteção contra vandalismo, branca, TDN c/IR, TWDR

IFS03XNANWTT Illustra Flex 3MP Box Illustra Flex 3MP Box, sem lente, para ambiente interno, sem
proteção contra vandalismo, branca, TDN, TWDR

IFS03CFOCWST Illustra Flex 3MP Com-
pact Mini Dome

Illustra Flex 3MP Compact Dome, 2,8 mm, para ambiente externo,
proteção contra vandalismo, transparente, branca, SDN, TWDR

IFS08D2ICWTT
Illustra Flex 4K dome
para ambientes inter-
nos

Illustra Flex 8MP Mini-dome, 3,4-9 mm, para ambientes internos,
proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN, TWDR

IFS08D2OCWIT
Illustra Flex 4K dome
para ambientes exter-
nos

Illustra Flex 8MP Mini-dome, 3,4-9 mm, para ambientes externos,
proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN c/IR,
TWDR

IFS08B2ONWIT Illustra Flex 4K Bullet Illustra Flex 8MP Bullet, 3,4-9 mm, para ambientes externos, sem
proteção contra vandalismo, branca, TDN c/IR, TWDR

IFS08XNANWTT Illustra Flex 4K Box Illustra Flex 8MP Box, sem lente, para ambiente interno, sem
proteção contra vandalismo, branca, TDN, TWDR

IFS02P6INWIT
Illustra Flex 2MP IR
PTZ para ambientes
internos

Câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, para ambiente interno, pro-
teção contra vandalismo, branca, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT
Illustra Flex 2MP IR
PTZ para ambientes
externos

Câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, para ambiente interno, pro-
teção contra vandalismo, branca, TDN, TWDR

A primeira parte deste guia contém informações referentes especificamente às câmeras acima
mencionadas.

• Para as câmeras Illustra Flex 3MP e 8MP Dome para ambientes internos, consulte
Illustra Flex Series 3MP e 8MP Dome para ambientes internos na página 10.

• Para as câmeras Illustra Flex 3MP e 8MP Dome para ambientes externos, consulte
Illustra Flex Series 3MP e 8MP Dome para ambientes externos na página 19.
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• Para as câmeras Illustra Flex 3MP e 8MP Bullet, consulte Câmera Illustra Flex Series
Bullet 3MP e 8MP para ambientes externos na página 29.

• Para as câmeras Illustra Flex 3MP e 8MP Box, consulte Câmera Illustra Flex Series
Box 3MP e 8MP para ambientes internos na página 38.

• Para a câmera Illustra Flex 3MP Compact Mini para ambientes externos, consulte
Câmera Illustra Flex 3MP Compact Mini Dome para ambientes externos na página 43.

• Para a câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ para ambientes internos e ambientes
externos, consulte Câmera Illustra Flex Series 2MP IR PTZ para ambientes internos e
ambientes externos na página 52.

A segunda parte deste guia contém informações sobre a interface daWeb do usuário da Illustra e a
configuração daWeb das câmeras acimamencionadas. Consulte Configuração na página 70 para
obter informações de procedimento referentes à configuração da câmera.
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Illustra Flex Series 3MP e 8MP Dome para
ambientes internos

Este capítulo fornece recursos do produto, procedimentos de instalação e informações de conexão
das câmeras Illustra Flex Series Dome para ambientes internos.

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante omanuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre comomanusear e limpar as bolhas, 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 seumodelo de câmera. Clique em Downloads e procureBubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento demanuseio e limpeza de bolhas).

Visão geral do produto
Este capítulo explica os recursos e a instalação das câmeras Illustra Flex Dome para ambientes
internos. O código de produto e a descrição da câmera são fornecidos na tabela abaixo.

Tabela 2 Código do produto e descrição da câmera Illustra Flex Dome para ambientes internos

Código do
produto Nome do modelo Descrição

IFS03D1ICWTT
Illustra Flex 3MP Mini-
dome para ambientes
internos

Illustra Flex 3MP Mini-dome, 2,8-12 mm, para ambiente interno,
com proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN,
TWDR

IFS08D2ICWTT
Illustra Flex 4K Mini-
dome para ambientes
internos

Illustra Flex 8MP Mini-dome, 3,4-9 mm, para ambientes
internos, proteção contra vandalismo, transparente, branca,
TDN, TWDR

Figura 3 Dimensões físicas da câmera Illustra Flex Dome para ambientes internos (mm)

https://illustracameras.com/products
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Figura 4 Dimensões físicas da câmera Illustra Flex Dome para ambientes internos

Figura 5 Índice ilustrativo da câmera
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Tabela 6 Descrições do índice ilustrativo

Número do índice Descrição

1 Estojo inferior da câmera

2 Suporte de ajuste de inclinação

3 Afrouxe o parafuso para remover a carcaça da câmera

4 Carcaça da câmera

5 Tampa da cúpula

Figura 7 Definições dos pinos da unidade
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Tabela 8 Descrições dos botões internos

Botão interno Descrição

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

Reinicializa a unidade.

Porta de saída analógica.

Porta de PoE (Power over Ethernet).

Figura 9 Conectores da câmera

OBSERVAÇÃO
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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Figura 10 Definições de áudio e dos pinos de alarme

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 Illustra Flex Dome para ambientes internos

• 1 Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

• 1 cabo BNC fêmea de saída para NTSC/PAL

• 1 placa adaptadora (para a proteção pendente)

• 3 parafusos de 7mm da placa adaptadora

• 1 chave L de segurança Torx 10

• 3 buchas de plástico e parafusos de 18mm

• 1 adesivo domodelo de instalação

• 2 parafusos de 8mm da proteção pendente

• 1 Proteçãomoldada

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

Observação: A placa adaptadora deve ser instalada com uma proteção pendente ADCi6DPCAPI
(W/B) e também pode ser montada em uma caixa elétrica padrão de dupla distribuição.

Ferramentas de instalação
As ferramentas a seguir auxiliarão na instalação:

• furadeira

• chaves de fenda

• alicates de corte
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Verificação da aparência

Ao retirar omaterial 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 damaioria dos acidentes durante o transporte.

Remova a peça de proteção da unidade quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo
com a lista em Na embalagem na página 14.

Procedimento 1 Desmontagem da câmera
Consulte a Figura 11 na página 15 para verificar o índice ilustrativo de desmontagem da câmera.

Etapa    Ação

1 Retire os parafusos (5) para remover a carcaça da câmera.

2 Remova gentilmente a carcaça da câmera (4) e a tampa da cúpula (6) e coloque-as de lado.
Figura 11 Desmontagem da câmera

- Fim -

Procedimento 2 Conexão dos fios
Etapa    Ação

Esta unidade suporta uma das seguintes fontes de alimentação:

1 24 VCA:

a Conecte os cabos de 24 V (~) aos terminais ~ 24 VCA

2 PoE:
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a Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça
energia através do cabo de Ethernet.

3 Introduza o cabo de áudio e o cabo de alarme na unidade e conecte o cabo de rede ao
terminal RJ-45 de uma chave comutadora.

Observação: A fonte de energia precisa ser NEC Classe 2 ou LPS. A conexão PoE deve ser
fornecida por um produto listado pela UL, e as conexões devem ser feitas de acordo com o Artigo
800 da NEC ou dos regulamentos locais.

- Fim -

Procedimento 3 Montagem da câmera
Etapa    Ação

1 Marque os orifícios que correspondem à base da câmera na superfície demontagem.

2 Faça os furos.

3 Prenda as buchas com os parafusos na superfície demontagem.

4 Conecte uma das extremidades do fio de segurança (fio de prevenção contra quedas, não
fornecido) no teto, e a outra, no parafuso do fio de segurança da unidade.

5 Prenda o estojo inferior da unidade na parede ou no texto usando parafusos roscantes.

6 Ajuste o ângulo de visão. Consulte Ajuste da posição na página 16 para obter informações
sobre como ajustar o ângulo de visão.

AVISO

Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e buchas
diferentes dos fornecidos. Para evitar a queda da unidade, certifique-se de que ela esteja montada
em um local firme (laje ou trilho no teto), usando um fio de segurança (não fornecido) suficientemente
resistente para suportar o peso total da unidade. Preste atenção ao acabamento na extremidade do
fio. Nunca gire a lente mais de 360°, para não desconectar ou romper os cabos internos.

CUIDADO Uma das extremidades do fio de segurança deverá ser conectada ao teto, e a outra, ao parafuso
do fio de segurança da unidade.

- Fim -

Procedimento 4 Ajuste da posição
A unidade possui três eixos para posicionamento; consulte Figura 12 na página 17. Durante o
monitoramento, ajuste a posição conforme abaixo:

Etapa    Ação

1 Ajuste da panorâmica (A). Paramontagem em parede e tetos inclinados

a Gire a base da lente (375° nomáximo) até estar satisfeito com o campo de visão.

2 Rotação horizontal (B)

a Gire o conjunto 3D na base. Não gire o conjuntomais de 360° para evitar a torção dos
cabos internos e sua desconexão ou ruptura.

3 Ajuste de inclinação (C):

a Gire a base da lente (90° nomáximo) até estar satisfeito com o campo de visão.
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CUIDADO

Limitação para o posicionamento de três eixos:

• Faixa da panorâmica: 375°

• Faixa de inclinação: 90°

• Faixa de rotação: Lente motorizada 356°

Figura 12 Ajuste da posição da câmera

- Fim -

Procedimento 5 Travamento da câmera
Etapa    Ação

1 Use um panomacio sem fiapos para limpar a tampa da cúpula e remover impressões
digitais.

2 Prenda a camisa interna e a carcaça da câmera.

3 Ligue a unidade após instalá-la.

- Fim -
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Procedimento 6 Instalação da proteção moldada na caixa inferior da
câmera
A proteçãomoldada é aplicável apenas em instalações que não precisam de espaço para cabos.

Etapa    Ação

1 Instale a proteçãomoldada (1) na parte inferior da câmera e verifique se ela está bem presa.
Figura 13 Instalação da proteção moldada

- Fim -
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Illustra Flex Series 3MP e 8MP Dome para
ambientes externos

Este capítulo fornece recursos do produto, procedimentos de instalação e informações de conexão
das câmeras Illustra Flex Series Dome para ambientes externos.

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante omanuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre comomanusear e limpar as bolhas, 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 seumodelo de câmera. Clique em Downloads e procureBubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento demanuseio e limpeza de bolhas).

Visão geral do produto
Este capítulo explica os recursos e a instalação da câmera Illustra Flex Dome para ambientes
externos. O código de produto e a descrição da câmera são fornecidos na tabela abaixo.

Tabela 14 Código do produto e descrição da câmera Illustra Flex para ambientes externos

Código do
produto Nome do modelo Descrição

IFS03D1OCWIT
Illustra Flex 3MP Mini-
dome para ambientes
externos

Illustra Flex 3MP Mini-dome, 2,8-12 mm, para ambiente externo,
com proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN c/IR,
TWDR

IFS08D2OCWIT
Illustra Flex 4K Mini-
dome para ambientes
externos

Illustra Flex 8MP Mini-dome, 3,4-9 mm, para ambientes externos,
proteção contra vandalismo, transparente, branca, TDN c/IR,
TWDR

Figura 15 Dimensões físicas da câmera Illustra Flex Dome para ambientes externos (mm)

https://illustracameras.com/products
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Figura 16 Dimensões físicas da câmera Illustra Flex Dome para ambientes externos

Figura 17 Índice ilustrativo da câmera Illustra Flex Dome para ambientes externos
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Tabela 18 Descrições do índice ilustrativo

Número do índice Descrição

1 Estojo inferior da câmera

2 Placa de IV

3 Suporte de ajuste de inclinação

4 Estojo superior da câmera

5 Afrouxe o parafuso para remover a carcaça
da câmera

6 Tampa da cúpula

Figura 19 Definições dos pinos da unidade



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 22

Tabela 20 Descrições dos botões internos

Botão interno Descrição

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

Reinicializa a unidade.

Porta de saída analógica.

Porta de PoE (Power over Ethernet).

Observação: O cabo conector da câmera Dome para ambientes externos deve estar dentro de um
conduíte adequado para uso externo.

Figura 21 Conectores da unidade

OBSERVAÇÃO
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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Figura 22 Definições de áudio e dos pinos de alarme

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 Illustra Flex Dome para ambientes externos

• 1 Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

• 1 cabo BNC fêmea de saída para NTSC/PAL

• 1 placa adaptadora (para a proteção pendente)

• 3 parafusos de 7mm da placa adaptadora

• Dessecante

• 1 chave L de segurança Torx 10

• 3 buchas de plástico e parafusos de 18mm

• 1 adesivo domodelo de instalação

• 2 parafusos de 8mm da proteção pendente

• 1 Proteçãomoldada

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

Observação: A placa adaptadora deve ser instalada com uma proteção pendente ADCi6DPCAPI
(W/B) e também pode ser montada em uma caixa elétrica padrão de dupla distribuição.

Ferramentas de instalação
As ferramentas a seguir auxiliarão na instalação:

• furadeira

• chaves de fenda

• alicates de corte
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Verificação da aparência

Ao retirar omaterial 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 damaioria dos acidentes durante o transporte.

Remova a peça de proteção da unidade quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo
com a lista em Na embalagem na página 23.

Procedimento 7 Desmontagem da câmera
Etapa    Ação

1 Retire os parafusos (4).

2 Remova gentilmente a carcaça da câmera (3) e a tampa da cúpula (5).

3 Ponha de lado a carcaça da câmera.
Figura 23 Desmontagem da câmera para ambientes externos

- Fim -

Procedimento 8 Conexão dos fios
Conecte o cabo de alimentação aos terminais de alimentação executando uma das seguintes
opções:

Etapa    Ação

1 24 VCA:

a Insira o cabo de alimentação de 24VCA.

b Conecte os cabos de 24 V (~) aos terminais ~ 24 VCA.

2 PoE:
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a Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça
energia através do cabo de Ethernet.

Observação: A fonte de energia precisa ser NEC Classe 2 ou LPS. A conexão PoE deve ser
fornecida por um produto listado pela UL, e as conexões devem ser feitas de acordo com o Artigo
800 da NEC ou dos regulamentos locais.

- Fim -

Procedimento 9 Montagem da câmera
Etapa    Ação

1 Marque os orifícios que correspondem à base da câmera na superfície demontagem.

2 Faça os furos.

3 Prenda as buchas com os parafusos na superfície demontagem.

4 Conecte uma das extremidades do fio de segurança (fio de prevenção contra quedas, não
fornecido) no teto, e a outra, no parafuso do fio de segurança da unidade.

5 Prenda o estojo inferior da unidade na parede ou no texto usando parafusos roscantes.

6 Ajuste o ângulo de visão.

AVISO

Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e buchas
diferentes dos fornecidos. Para evitar a queda da unidade, certifique-se de que ela esteja montada
em um local firme (laje ou trilho no teto), usando um fio de segurança (não fornecido) suficientemente
resistente para suportar o peso total da unidade. Preste atenção também ao acabamento na
extremidade do fio. Nunca gire a lente mais de 360°, para não desconectar ou romper os cabos
internos.

CUIDADO Uma das extremidades do fio de segurança deverá ser conectada ao teto, e a outra, ao parafuso
do fio de segurança da unidade.

- Fim -

Procedimento 10 Opcional - Caixa de derivação elétrica 4S
Etapa    Ação

1 Prenda o kit demontagem (opcional) na caixa elétrica 4S usando 2 parafusos apropriados.

2 Prenda o estojo da unidade no kit demontagem usando 2 parafusos apropriados.

3 Insira os cabos na caixa elétrica 4S.

4 Ajuste os ângulos de visão.

5 Prenda a carcaça da unidade.

6 Ligue a unidade após instalá-la.
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Figura 24 Montagem da câmera com a caixa de derivação

OBSERVAÇÃO

O kit de montagem indicado na Figura 24 na página 26 não é fornecido com a unidade.

Recomenda-se manter o ângulo de inclinação acima de 25 graus quando for usado o LED
IV. Caso o ângulo de inclinação seja inferior a 25 graus a partir da horizontal, a imagem será
iluminada pelo reflexo do LED IR.

- Fim -

Procedimento 11 Ajuste da posição
A unidade possui três eixos para posicionamento; consulte Figura 25 na página 27. Durante o
monitoramento, ajuste a posição conforme abaixo.

Etapa    Ação

1 Ajuste da panorâmica (A). Paramontagem em parede e tetos inclinados:

a Gire a base da lente (375° nomáximo) até estar satisfeito com o campo de visão.

2 Rotação horizontal (B):

a Gire o conjunto 3D na base. Não gire o conjuntomais de 360° para evitar a torção dos
cabos internos e sua desconexão ou ruptura.

3 Ajuste de inclinação (C):

a Gire a base da lente (90° nomáximo) até estar satisfeito com o campo de visão.

CUIDADO

Limitação para o posicionamento de três eixos:

• Faixa da panorâmica: 375°

• Faixa de inclinação: 75°

• Faixa de rotação: Lente motorizada 356°
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Figura 25 Ajuste da posição da câmera

OBSERVAÇÃO
Para as séries de câmeras Dome para ambientes externos:
Os usuários podem ajustar os níveis de zoom e de foco através da interface do usuário
da Web da ferramenta Illustra Connect.

- Fim -

Procedimento 12 Travamento da câmera
Etapa    Ação

1 Use um panomacio sem fiapos para limpar a tampa da cúpula e remover impressões
digitais.

2 Prenda a camisa interna e a carcaça da câmera.

3 Ligue a unidade após instalá-la.

- Fim -

Procedimento 13 Aplicação do dessecante
Etapa    Ação

1 Remova os papéis da parte traseira do dessecante.

2 Prenda no lado interior do ajustador de inclinação, comomostrado na imagem abaixo.
Figura 26 Local de aplicação do dessecante
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Procedimento 14 Instalação da proteção moldada na caixa inferior da
câmera
A proteçãomoldada é aplicável apenas em instalações que não precisam de espaço para cabos.

Etapa    Ação

1 Instale a proteçãomoldada (1) na parte inferior da câmera e verifique se ela está bem presa.
Figura 27 Instalação da proteção moldada

- Fim -
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Câmera Illustra Flex Series Bullet 3MP e 8MP
para ambientes externos

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante omanuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre comomanusear e limpar as bolhas, 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 seumodelo de câmera. Clique em Downloads e procureBubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento demanuseio e limpeza de bolhas).

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

Tabela 28 Código do produto e descrição das câmeras Illustra Flex Bullet

Código do
produto

Nome do
modelo Descrição

IFS03B1BNWIT Illustra Flex
3MP Bullet

Illustra Flex 3MP Bullet, 2,8-12 mm, para ambiente externo, sem
proteção contra vandalismo, branca, TDN c/IR, TWDR

IFS08B2ONWIT Illustra Flex
4K Bullet

Illustra Flex 8MP Bullet, 3,4-9 mm, para ambientes externos,
sem proteção contra vandalismo, branca, TDN c/IR, TWDR

Figura 29 Câmeras Illustra Flex 3MP e 8MP Bullet

https://illustracameras.com/products
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A Figura 30 na página 30 e a Figura 31 na página 31 ilustram as dimensões e as propriedades físicas
das unidades, bem como o índice ilustrado dos conectores da câmera. As descrições desses
conectores estão disponíveis na Tabela 32 na página 31.

Observação: O cabo conector da câmera Bullet para ambientes externos deve estar dentro de um
conduíte adequado para uso externo.

Figura 30 Dimensões (mm) da câmera 3MP e índice ilustrativo
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Figura 31 Dimensões (mm) da câmera 8MP e índice ilustrativo

Tabela 32 Descrições do índice ilustrativo

Número do
índice Nome Descrição

1 Conectores de E/S Para conexão de dispositivos de entrada/saída.

2 Conector de energia Para conexão com a fonte de energia externa somente
a 24 VCA.

3 Cabo BNC Para conexão de um cabo BNC para saída analógica.

4 Conector de Ethernet RJ-45/Power
over Ethernet (PoE)

Para conexão do cabo RJ-45 para conexão de rede,
além da capacidade de PoE.

Os cabos de entrada e saída da câmera Illustra Flex Bullet são identificados com ícones que
designam sua utilização. As Descrições dos conectores de entrada/saída na página 32 ilustram e
descrevem esses ícones.
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Tabela 33 Descrições dos conectores de entrada/saída

Ícone Descrição

Entrada de alarme

Saída de alarme

Entrada de áudio

Saída de Áudio

Energia

Terra

Você poderá encontrar os botões e as portas internas na base da câmera Illustra Flex Bullet.
Remova os dois parafusos para abrir a tampa e acessar esses pinos. Consulte a Figura 34 na página
32 e a Tabela 35 na página 33 para obter as descrições desses botões e portas.

Figura 34 Botões e portas internas das câmeras Illustra Flex Bullet
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Tabela 35 Descrições dos botões e das portas internas da câmera Illustra Flex Bullet

Número do índice Nome

1 Slot de cartão Micro SD

2 Porta serial

3 Padrão: retorna ao padrão de fábrica pressionando o botão por cinco segundos

4 Reinicializar: reinicialização do sistema

CUIDADO Após retirar os parafusos da tampa do botão de padrão/reinicialização, certifique-se de
recolocá-los e apertá-los para evitar vazamento de água após o ajuste.

OBSERVAÇÃO
Os conectores e terminais da fiação de campo para circuitos externos Classe 2 são
fornecidos com marcas indicativas da classe mínima da fiação a ser usada. A Classe 2 deve
ser marcada ao lado dos terminais da fiação de campo.

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 Illustra Flex Bullet com IR

• 1 Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

• 4 parafusos e buchas de 31mm

• 1 adesivo domodelo de instalação

• 1 chave L de segurança Torx 10 e 20 (câmera 3MP Bullet)

• 1 chave L de segurança T10-T10 (câmera 8MP Bullet)

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 omaterial 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 damaioria dos acidentes durante o transporte.
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Remova a peça de proteção da unidade quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo
com a lista em Na embalagem na página 33.

Procedimento 15 Montagem da câmera
Etapa    Ação

1 Prenda omodelo demontagem na superfície. Depois de perfurar os orifícios, introduza as 4
buchas de plástico e, depois, aperte os 4 parafusos autorroscantes para prender a câmera
na superfície.

Figura 36 Montagem da câmera Illustra Flex 3MP Bullet no teto

Figura 37 Montagem da câmera Illustra Flex 8MP Bullet no teto

2 Monte a unidade no teto e aperte-a com segurança, como na Figura 36 na página 34 e na
Figura 37 na página 34 ou, se amontagem for na parede, consulte a Figura 38 na página 35 e
a Figura 39 na página 35.
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Figura 38 Montagem da câmera Illustra Flex 3MP Bullet na parede

Figura 39 Montagem da câmera Illustra Flex 8MP Bullet na parede

AVISO

Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e buchas
diferentes dos fornecidos com o produto. Para evitar a queda da unidade de cima da superfície,
certifique-se de que ela seja montada em um local firme (laje ou trilho no teto), usando um fio de
segurança suficientemente resistente para suportar o peso total da unidade. Preste atenção também
ao acabamento na extremidade do fio.

CUIDADO
Uma das extremidades do fio de segurança, se for fornecido ou pedido separadamente, deve ser
conectada à parede ou ao teto, e a outra, ao parafuso do fio de segurança da unidade. Ao
proceder dessa maneira, é possível evitar uma queda súbita acidental da unidade em qualquer
ocasião.

- Fim -
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Procedimento 16 Conexão dos fios
Etapa    Ação

1 Prenda a câmera na superfície fixa.

2 Passe todos os cabos de sinal pelo suporte demontagem.

3 Conecte o cabo de alimentação aos terminais de alimentação executando uma das
seguintes opções:

a 24 VCA: Conecte os cabos de 24 V (~) aos terminais ~ 24 VCA.

b PoE: Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que
forneça energia através do cabo de Ethernet.

4 Insira um cabo de áudio e o cabo de alarme na unidade. Conecte o cabo de rede ao terminal
RJ-45 de uma chave comutadora. Consulte Descrições dos conectores de entrada/saída na
página 32 para obter mais informações sobre a fiação.

Observação: A fonte de energia precisa ser NEC Classe 2 ou LPS. A conexão PoE deve ser
fornecida por um produto listado pela UL, e as conexões devem ser feitas de acordo com o Artigo
800 da NEC ou dos regulamentos locais.

- Fim -

Procedimento 17 Ajuste da posição da câmera
Etapa    Ação

1 Use a chave de segurança para afrouxar o parafuso de segurança torx em um dos lados do
suporte demontagem e inclinar a câmera.

2 Afrouxe o parafuso localizado no anel de retenção para ajustar o ângulo da câmera.

3 Após os ajustes, aperte os parafusos e reposicione o anel de retenção na câmera.
Figura 40 Ajuste da posição da câmera 3MP



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

37 8200-1456-0104 K0

Figura 41 Ajuste da posição da câmera 8MP

- Fim -

Procedimento 18 Ajuste do capuz de proteção contra a luz do sol
Etapa    Ação

1 Movimente o capuz de proteção contra a luz do sol para frente e para trás para ajustar a
posição da sombra.

CUIDADO

• Certifique-se de ajustar o capuz de proteção contra a luz do sol em coordenação com a lente,
em caso de problemas de sombra.

• Para evitar danos na carcaça da unidade, não ajuste a posição da proteção solar
excessivamente.

- Fim -
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Câmera Illustra Flex Series Box 3MP e 8MP para
ambientes internos

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante omanuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre comomanusear e limpar as bolhas, 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 seumodelo de câmera. Clique em Downloads e procureBubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento demanuseio e limpeza de bolhas).

Visão geral do produto
Este capítulo explica os recursos e a instalação das câmeras Illustra Flex Box para ambientes
internos. O código do produto e a descrição das câmeras são fornecidos na tabela abaixo.

Tabela 42 Código do produto e descrição das câmeras Illustra Flex Box para ambientes internos

Código do
produto

Nome do mod-
elo Descrição

IFS03XNANWTT Illustra Flex 3MP
Box

Illustra Flex 3MP Box, sem lente,
para ambiente interno, sem proteção
contra vandalismo, branca, TDN,
TWDR

IFS08XNANWTT Illustra Flex 4K
Box

Illustra Flex 8MP Box, sem lente,
para ambiente interno, sem proteção
contra vandalismo, branca, TDN,
TWDR

Figura 43 Dimensões da câmera

https://illustracameras.com/products
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Conectores da câmera
A Figura 44 na página 39 e a Tabela 45 na página 40 descrevem os conectores da câmera e suas
designações.

Figura 44 Conectores da câmera
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Tabela 45 Descrições dos conectores

Índic
e Nome Descrição

1 Conector de
Ethernet RJ-45/ PoE

Para introdução do cabo RJ-45 para conexão de rede, além da
capacidade de PoE (Power over Ethernet)

2 CA/CC Para usar a energia CA/CC.

3 Conexão de saída
de vídeo Saída analógica.

4 Slot de cartão Micro
SD Para usar um cartão Micro SD para gravação e armazenamento.

5 Botão Redefinir Para reinicializar a unidade.

6 Botão de padrão Para redefinir todas as configurações da unidade para o padrão de
fábrica, pressione por 5 segundos.

7 Botão de foco
automático Para retornar a lente de foco à configuração de foco original.

8 Conector de E/S Para conectar dispositivos de entrada/saída.

A Figura 46 na página 40 e a Tabela 47 na página 40 descrevem os conectores de entrada e saída e
os ícones na unidade.

Figura 46 Conectores de E/S

Tabela 47 Descrições dos ícones dos conectores de E/S

Ícone Descrição

Entrada e saída RS-485

Entrada de alarme
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Ícone Descrição

Saída de alarme

Entrada de áudio

Saída de áudio

Instalação

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

• 1 câmera de rede Illustra Flex Box

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

• 1 Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

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

Ferramentas de instalação
Use as seguintes ferramentas para concluir a instalação:

• Furadeira

• Chave de fenda

• Alicates de corte

Verificação da aparência

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

Procedimento 19 Conexão dos fios
Para ligar os fios aos conectores certos, execute as seguintes etapas:

Etapa    Ação

1 Conecte o cabo de alimentação aos terminais de alimentação executando uma das
seguintes opções:

a 12 VCC: Conecte 12 V ( - ) ao terminal = 12 VCC－e conecte 12 V ( + ) ao terminal = 12
VCC＋

b 24 VCA: Conecte os cabos de 24 V (~) aos terminais ~ 24 VCA
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c PoE: Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que
forneça energia através do cabo de Ethernet.

2 Introduza o cabo de áudio e o cabo de alarme na unidade e conecte o cabo de rede ao
terminal RJ-45 de uma chave comutadora.

Observação: A fonte de energia precisa ser NEC Classe 2 ou LPS. A conexão PoE deve ser
fornecida por um produto listado pela UL, e as conexões devem ser feitas de acordo com o Artigo
800 da NEC ou dos regulamentos locais.

CUIDADO Caso esteja usando alimentação CC, certifique-se de que a polaridade esteja correta. Uma
conexão incorreta poderá causar mau funcionamento e/ou danos.

- Fim -

Procedimento 20 Montagem da câmera
Paramontar a câmera, execute as seguintes etapas:

Etapa    Ação

1 Conecte a unidade da câmera a umamontagem pendente (não fornecida) e insira e aperte
os parafusos no receptáculo do tripé nos orifícios dos parafusos na base.

2 Monte a unidade da câmera no teto ou na parede e prenda-a com segurança.

3 Conecte o fio de segurança (fio de prevenção contra quedas, não fornecido). Uma
extremidade é conectada à parede ou ao teto, e a outra, ao parafuso do fio de segurança da
unidade da câmera.

OBSERVAÇÃO

Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e
buchas diferentes dos fornecidos. Para evitar a queda da unidade, certifique-se de que ela
seja montada em um local firme, por exemplo, na laje ou no trilho no teto, usando um fio de
segurança bem resistente para suportar o peso total da unidade. Uma das extremidades do
fio de segurança deve ser conectada à parede ou ao teto, e a outra, ao parafuso do fio de
segurança da unidade. Isso ajudará a evitar a queda da unidade.

- Fim -
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Câmera Illustra Flex 3MP Compact Mini Dome
para ambientes externos

Este capítulo fornece recursos do produto, procedimentos de instalação e informações de conexão
da câmera Illustra Flex 3MP Dome para ambientes externos.

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante omanuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre comomanusear e limpar as bolhas, 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 seumodelo de câmera. Clique em Downloads e procureBubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento demanuseio e limpeza de bolhas).

Visão geral do produto
Este capítulo explica os recursos e a instalação da câmera llustra Flex 3MP Compact Mini Dome. O
código de produto e a descrição da câmera são fornecidos na Tabela 48 na página 43.

Tabela 48 Código do produto e descrição da câmera Compact Mini Dome

Código do
produto Descrição

IFS03CFOCWST Illustra Flex 3MP Compact Dome, 2,8 mm, para ambiente externo, proteção contra van-
dalismo, transparente, branca, SDN, TWDR

Figura 49 Dimensões físicas da câmera Compact Mini Dome (mm)

https://illustracameras.com/products
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Figura 50 Dimensões físicas da câmera Compact Mini Dome (mm)

Figura 51 Índice ilustrativo da câmera Compact Mini Dome
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Tabela 52 Descrições do índice ilustrativo

Número do índice Descrição

1 Base da câmera

2 Unidade de lente

3 Estojo superior da câmera

4 Cobertura do parafuso (solte os parafusos
para remover a tampa superior)

5 Tampa da cúpula

Figura 53 Vista interna e botões da unidade
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Tabela 54 Descrições dos botões internos

Botão interno Descrição

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

Reinicializa a unidade.

Observação: O cabo conector da câmera Compact Mini Dome deve estar dentro de um conduíte
adequado para uso externo

Observação: Os conectores e terminais para fiação de campo para circuitos externos Classe 2 são
fornecidos commarcas indicativas da classemínima da fiação a ser usada. A indicação Classe 2
serámarcada ao lado dos terminais para a fiação de campo.

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.

• 2 buchas de plástico e parafusos de 35mm

• 1 chave Torx de segurança T20

• 1 adesivo domodelo de instalação

• 1 Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

• 1 bolsa dessecante

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 omaterial 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 damaioria dos acidentes durante o transporte. Remova a peça de proteção da unidade
quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo com a lista em Na embalagem na página
46.
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Procedimento 21 Desmontagem da câmera
Etapa    Ação

1 Remova os tampões da base da câmera e retire os parafusos da parte superior da câmera
com uma chave de fenda de segurança (4).

2 Remova gentilmente a tampa superior (3).

3 Coloque a tampa superior de lado.

Observação: Desparafuse o fio de segurança da tampa superior para remover completamente a
tampa superior.

Figura 55 Desmontagem da câmera Compact Mini Dome

- Fim -

Procedimento 22 Montagem da câmera
Etapa    Ação

1 Use omodelo demontagem paramarcar os orifícios que correspondem à base da câmera
na superfície demontagem.

2 Faça os furos.

3 Prenda as buchas com os parafusos na superfície demontagem.

4 Prenda o estojo inferior da unidade na parede ou no texto usando parafusos roscantes.
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5 Ajuste o ângulo de visão.

6 Certifique-se de que o fio de segurança da tampa superior esteja conectado e encaixe com
segurança a tampa superior.

Figura 56 Montagem da câmera

AVISO

Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e buchas
diferentes dos fornecidos. Para evitar a queda da unidade, certifique-se de que ela esteja montada
em um local firme (laje ou trilho no teto), usando o fio de segurança (fornecido) suficientemente
resistente para suportar o peso total da unidade. Preste atenção também ao acabamento na
extremidade do fio. Nunca gire a lente mais de 360°, para não desconectar ou romper os cabos
internos.

CUIDADO Certifique-se de que uma das extremidades do fio de segurança esteja conectada ao teto, e a
outra, ao parafuso do fio de segurança da unidade.

- Fim -
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Procedimento 23 Ajuste da posição
A unidade possui três eixos para posicionamento; consulte Figura 57 na página 49. Durante o
monitoramento, ajuste a posição conforme abaixo.

Etapa    Ação

1 Ajuste da panorâmica (A). Paramontagem em parede e tetos inclinados:

a Gire a base da lente (140° nomáximo) até estar satisfeito com o campo de visão.

2 Rotação horizontal (B):

a Gire o conjunto 3D na base. Não gire o conjuntomais de 354° para evitar a torção dos
cabos internos e sua desconexão ou ruptura.

3 Ajuste de inclinação (C):

a Gire a base da lente (125°, nomáximo, a partir da superfície demontagem frontal) até
estar satisfeito com o campo de visão.

CUIDADO

Limitação das posições de três eixos do centroide da lente:

• Faixa da panorâmica: 140°

• Faixa de inclinação: 15° a 125° a partir da superfície de montagem frontal

• Rotação (eixo z): 354°

Figura 57 Ajuste da posição da câmera
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Figura 58 Ajuste da posição da câmera

OBSERVAÇÃO Para as séries de câmeras Compact Mini Dome:
O nível de zoom e o foco são definidos manualmente na fábrica.

- Fim -

Procedimento 24 Instalação do dessecante
Etapa    Ação

1 Remova os papéis da parte traseira do dessecante.

2 Prenda no lado interno da tampa da câmera, comomostrado na imagem abaixo.
Figura 59 Local de aplicação do dessecante
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- Fim -

Procedimento 25 Travamento da câmera
Etapa    Ação

1 Use um panomacio sem fiapos para limpar a tampa da cúpula e remover impressões
digitais.

2 Certifique-se de que o fio de segurança da tampa superior esteja conectado e prenda o
revestimento interno e a tampa superior.

- Fim -

Procedimento 26 Alimentação da câmera
Etapa    Ação

Conecte o cabo de alimentação aos terminais de alimentação da seguinte forma:

1 PoE: Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça
energia através do cabo de Ethernet.

Observação: A conexão PoE deve ser fornecida por um produto listado pela UL, e as conexões
devem ser feitas de acordo com o Artigo 800 da NEC ou dos regulamentos locais.

- Fim -
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Câmera Illustra Flex Series 2MP IR PTZ para
ambientes internos e ambientes 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 ambientes externos.

Recursos do produto
Os estojos das lentes exigem cuidado especial durante omanuseio e a limpeza para evitar
arranhões. Para obter informações sobre comomanusear 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 seumodelo de câmera. Clique em Downloads e procureBubble Handling and Cleaning
Procedure (Procedimento demanuseio 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 60 Código do produto e descrição da câmera Flex IR PTZ

Código do
produto Descrição

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

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

Figura 61 Dimensões físicas das câmeras Flex IR PTZ (mm)

https://illustracameras.com/products
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Figura 62 Dimensões físicas do adaptador de montagem

Figura 63 Índice ilustrativo da câmera
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Tabela 64 Descrições do índice ilustrativo

Número do índice Descrição

1 Proteção de pendente NPT

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

3 Tampa superior

4 Lente da câmera

5 Cabeçote da câmera

Figura 65 Definições dos pinos da unidade

OBSERVAÇÃO
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 66 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 67 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

• 1Guia de início rápido impresso

• 1 documento normativo impresso

• 1 cabo BNC fêmea de saída para NTSC/PAL

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

• 1 chave L de segurança Torx 20

• 1 chave L de segurança Torx 6

• 1 conector terminal de 12 pinos para função de E/S

• 1 cabo de segurança (preso previamente à 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 omaterial 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 damaioria 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 56.
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Procedimento 27 Acesso aos pinos conectores
Consulte a Figura 68 na página 57 para verificar o índice ilustrativo de acesso aos pinos conectores.

Etapa    Ação

1 Remova os dois parafusos abaixo (1) localizados na tampa superior para abri-lo.
Figura 68 Acesso aos pinos conectores

- Fim -

Procedimento 28 Conexão dos fios
Etapa    Ação

Esta unidade suporta uma das seguintes fontes de alimentação:

1 Conecte uma fonte de energia:

a AC24V ligado ao conector e Ethernet RJ45 separado.

OU

b PoE através de um conector RJ45.

2 Conecte qualquer áudio opcional ou entradas ou saídas digitais.

Observação: A fonte de energia precisa ser NEC Classe 2 ou LPS. As conexões para ambientes
internos (PoE + IEEE 802.3at ou 24 VCA) e para ambientes externos (PoE Ultra 802.3bt ou 24 VCA)
devem ser fornecidas por um produto listado pela 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 29 Montagem da câmera
Etapa    Ação

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

Observação: os seguintes números de peça de acessório demontagem são
aplicáveiscom a câmera Illustra Flex 2MP IR PTZ: IFIRPTZWRECMT,
IFIRPTZC2X2, RHOSW, RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Fim -

Procedimento 30 Inserção ou remoção do cartão micro SD
Etapa    Ação

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

2 Abra cuidadosamente a tampa do cartãomicro SD para inserir ou remover o cartãomicro
SD da câmera.

Figura 69 Inserção ou remoção do cartão micro SD

Observação: É aconselhável que você reinicie a câmera depois de inserir o cartãomicro SD.

3 Remova os dois parafusos localizados na tampa do cartãomicro SD.

- Fim -
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Requisitos do sistema
A tabela a seguir lista os requisitos mínimos para a implementação e a operação das câmeras
Illustra Flex a seguir: Dome, Bullet, Box, Compact e IR PTZ para ambientes internos e externos.

Tabela 70 Requisitos do sistema

Sistema

Navegador Microsoft Internet Explorer 9 ou acima, Firefox, Safari, Chrome

Unidade

Fonte de
alimentação

24 VCA / PoE
OBSERVAÇÃO: A câmera Box também aceita 12 VCC.
OBSERVAÇÃO: A câmera Compact Mini Dome é compatível com PoE.
OBSERVAÇÃO: A câmera IR PTZ para ambientes externos é compatível com PoE Ultra
802.3bt ou 24 VCA.
OBSERVAÇÃO: A câmera IR PTZ para ambientes internos é compatível com PoE+ ou
24 VCA.

Rede

Com fios
Ethernet 10/100 BASE-T (conector RJ-45)
OBSERVAÇÃO: É necessária uma chave comutadora para vigilância em múltiplas
unidades

Hardware do sistema da Compact Mini Dome

CPU Intel Pentium 4 de 2,4 GHz ou equivalente

RAM 1 GB ou acima

Exibir NVIDIA GeForce 6 Series ou ATI Mobility Radeon 9500

OBSERVAÇÃO Toda a instalação e as operações deverão estar em conformidade com as regras de
segurança de eletricidade locais.

CUIDADO
Para evitar danos à unidade, nunca conecte mais de um tipo de fonte de alimentação (PoE
IEEE802.3 Ethernet Classe 0 ou conector de energia de 24 VCA e PoE IEEE802.3 Ethernet
Classe 2 para a Compact Mini Dome) ao mesmo tempo. Se for usado PoE, a câmera deverá
somente ser conectada a redes PoE sem roteamento para dispositivos heterogêneos.
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Topologia da rede
As câmeras Illustra Flex fornecem imagens de vídeo e áudio 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.

Topologia da câmera Dome para ambientes internos e externos

Figura 71 Topologia de rede das câmeras Dome Tipo I.

Figura 72 Topologia de rede das câmeras Dome Tipo II
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Topologia da câmera Bullet

Figura 73 Topologia de rede da câmera Illustra Flex Bullet Tipo I

Figura 74 Topologia de rede da câmera Illustra Flex Bullet Tipo II
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Topologia da câmera Box

Figura 75 Topologia de rede da câmera Illustra Flex Box Tipo I

Figura 76 Topologia de rede da câmera Illustra Flex Box Tipo II
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Topologia da câmera Compact Mini Dome
As câmeras Compact Mini Dome 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 77 Topologia de rede das câmeras Compact Mini Dome Tipo I

Figura 78 Topologia de rede das câmeras Compact Mini Dome Tipo II
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Topologia da câmera IR PTZ
A câmera IR PTZ fornece 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 79 Topologia de rede das câmeras Flex IR PTZ Tipo I

Figura 80 Topologia de rede das câmeras Flex IR PTZ Tipo II
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Conexão 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, demodo que você não precisará alterar o endereço IP da
câmera.

Observação: 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 81 Diagrama de conexão de rede

Configurações padrão da câmera

A tabela a seguir descreve as configurações padrão da câmera.

Configurações de rede Padrões

DHCP Ativado

Endereço IP estático 192.168.1.168

Nome de usuário padrão admin

Senha padrão admin

Observação: No primeiro login, o usuário é solicitado a alterar o nome de usuário e a senha padrão.
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Procedimento 31 Conexão de um computador
Etapa    Ação

1 Certifique-se de que a câmera e o seu computador estejam namesma 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 amensagem "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 32 Ativar DHCP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar DHCP para ativar o DHCP e desativar as configurações

manuais.

4 SelecioneAplicar 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.

Observação: 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 33 Desativar DHCP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP nomenuConfiguração básica.
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3 Limpe a caixa de seleçãoAtivar 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 textoEndereço IPv4 no formato xxx.xxx.xxx.xxx.
A configuração padrão é "192.168.1.168"

b Digite aMáscara de rede na caixa de textoMáscara 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 textoGateway xxx.xxx.xxx.xxx.
d Digite o servidor DNS primário na caixa de textoServidor DNS primário

xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelecioneAplicar 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. Ela pode:

• ajudá-lo a encontrar múltiplas câmeras de rede

• definir endereços IP

• mostrar o status das conexões

• gerenciar atualizações de firmware

• configuração emmassa

Consulte Configuração na página 70 para obter mais informações sobre como usar a ferramenta
Illustra Connect para configurar as câmeras.

Procedimento 34 Conexão da câmera com o Illustra Connect

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

Etapa    Ação

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

O software e omanual 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 endereçoMAC
exclusivo.
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4 Clique com o botão direito domouse na câmera e selecione Iniciar configuraçãoGUI da
Web. A interface do usuário daWeb da câmera é exibida.

- Fim -

Procedimento 35 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 o endereço IP estático 192.168.1.168.

2 Abra oMicrosoft Internet Explorer e digite o URL da câmera como 192.168.1.168. O sinal da
câmera na página será exibido.

Observação:
O computador usado para configurar a câmera deve ter um endereço IP namesma sub-rede.

- Fim -

Procedimento 36 Faça login 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 nomenu suspenso.

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

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

4 Selecione Log in.

Observação: 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 paraDefinir uma
ID de host e uma janela pop-up que solicita ao usuário para selecionar um Tipo de segurança.
Consulte omanual do usuário para obter mais informações sobre isso.

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

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

- Fim -

Procedimento 37 Permitir a orientação de vídeo correta para uma câmera
montada na parede
Etapa    Ação

1 Faça login na interface do usuário daWeb da câmera.

2 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

3 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.
4 Selecione a configuraçãoOrientação necessária:
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• Espelho
• Giro

5 O painel de vídeo será atualizado para exibir as novas configurações.

- Fim -
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Configuração
As seções a seguir explicam como configurar as câmeras Illustra Flex usando a interface do usuário
daWeb.

Perfis de Modo de Segurança para Conexões Realizadas pela Primeira Vez
As câmeras Illustra Flex têm recursos que permitem a operação nomodo Segurança padrão ou no
modo Segurança avançada.

Omodo de operação Segurança Avançada é usado para controlar as alterações entre os protocolos
de comunicação HTTP, HTTPS, FTP e SMTP. Quando a câmera estiver nomodo Segurança
avançada, você precisará de uma senha complexa de Administrador com sete caracteres para
alterar esses protocolos.

Consulte Resumo dos modos de segurança na página 71 para obter mais informações sobre as
diferenças entre os modos Segurança padrão e Segurança avançada.

Acesso à interface do usuário da Web da câmera Illustra Flex Series
Utilize o procedimento a seguir para acessar a interface do usuário daWeb da câmera.

Procedimento 38 Como fazer login na Câmera
Etapa    Ação

1 Consulte Conexão de rede na página 65 para obter detalhes sobre como conectar a câmera
à sua rede ou ao computador.

2 Quando você selecionar a câmera, a página de logon será exibida.

3 Selecione o seu idioma de preferência nomenu suspenso. O idioma padrão é inglês.

4 Quando for solicitado, insira o nome de usuário padrão e a senha padrão - Nome de usuário:
admin, Senha: admin.

5 Clique em Log in. A interface do usuário daWeb da câmera é exibida. No seu primeiro
acesso à câmera, ou depois de uma restauração de fábrica, você será solicitado aDefinir
uma ID de host eSelecionar um tipo de segurança.
• Definir uma ID de host: O usuário administrador deve inserir um
código de 6 caracteres para a ID de host que inclua letras e/ou
números. Essa senha exclusiva pode ser usada para acessar os arqui-
vos do sistema operacional. A ID de host não é armazenada na
câmera por motivos de segurança e deve ser apresentada ao Suporte
Técnico da Illustra quando for necessário acesso remoto ao sistema
operacional.

• Selecionar um tipo de segurança: Segurança padrão ou Segurança
avançada. Se vocêmantiver a Segurança padrão, como prática
recomendada, use a caixa de seleção Alterar senha paramudar ime-
diatamente a senha padrão para uma senha exclusiva para seu sis-
tema de vigilância.

6 Opcional - Se selecionar a opção Segurança avançada, você deverá criar uma senha
complexa, de acordo com as instruções.
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Observação: A senha deverá atender aos seguintes requisitos:
Ter ummínimo de sete caracteres.
Ter pelomenos um caractere de pelomenos três dos grupos de caracteres a seguir:
• Letras maiúsculas
• Letras minúsculas
• Caracteres numéricos
• Caracteres especiais

Observação: Quando as etapas acima forem concluídas, a página de exibição Ao vivo ficará visível.
Ela exibe a visualização atual da câmera.

- Fim -

Resumo dos modos de segurança
Segurança padrão:

• Alterações nos protocolos de comunicação estão disponíveis para todos os usuários
com privilégios apropriados.

• A complexidade das senhas está definida para exigir ummínimo de 5 caracteres.

• Por padrão, ométodo de autenticação está definido como básico.

SEGURANÇA AVANÇADA
• Por padrão, os protocolos não protegidos estarão desativados até serem ativados por
um usuário.

• Ao selecionar a segurança avançada, altere o nome de usuário e a senha padrão
"admin".

• Por padrão, os protocolos de detecção estarão desativados até serem ativados por um
usuário.

• As alterações nos protocolos somente estarão disponíveis para um usuário com
privilégios administrativos e exigirão que ele digite novamente a senha.

• As senhas de todas as contas deverão atender aos seguintes requisitos de
complexidade de senha:

• Mínimo de caracteres: 8

• A senha deve ter pelo menos um caractere que se encaixe em pelo
menos três grupos de caracteres abaixo:

a Letras maiúsculas

b Letras minúsculas

c Caracteres numéricos

d Caracteres especiais

e A alteração dos protocolos exigirá que um administrador digite novamente a senha

• Por padrão, ométodo de autenticação está definido comoDigest.

Alteração do idioma na interface do usuário da Web da câmera
Use o procedimento a seguir para alterar o idioma usado na interface do usuário daWeb da câmera.
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Procedimento 39 Alterar o idioma na interface do usuário da Web da
câmera
Etapa    Ação

1 Abra a página de logon da câmera. Se você já tiver feito login na interface do usuário da
Web, selecione Logoff para exibir a página de logon.

2 Selecione o seu idioma de preferência nomenu suspenso:

• Inglês

• Árabe

• Tcheco

• Dinamarquês

• Alemão

• Espanhol

• Francês

• Húngaro

• Italiano

• Japonês

• Coreano

• Holandês

• Polonês

• Português

• Sueco

• Turco

• Chinês simplificado

• Chinês Tradicional

• Russo

O idioma padrão é inglês.

3 Digite um Nome de usuário.

4 Digite a Senha.

5 Selecione Login.

A interface do usuário daWeb da câmera é exibida no idioma selecionado.

- Fim -
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Menu Ao vivo
Quando você fizer login na interface do usuário daWeb, omenuAo vivo será exibido, comomostra
a Figura 82 na página 73.

Figura 82 Página do menu Ao vivo

Exibição da página Exibição ao vivo
Mostre a página de exibição ao vivo da câmera.

Procedimento 40 Mostrar página de exibição ao vivo
Etapa    Ação

1 SelecioneAo vivo no banner da interface do usuário daWeb. A página de exibição Ao vivo
é exibida.

2 Selecione um fluxo de vídeo do Fluxo para visualizar.
3 Selecione um percentual em Escala para alterar o tamanho da exibição do painel de vídeo:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

A configuração padrão é 50%.

- Fim -
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Controle da câmera PTZ usando controles da câmera.
A câmera PTZ pode ser controlada usando os controles da tela no painel de vídeo ao vivo.

Controles GUI da câmera
Odiagrama a seguir fornece informações sobre os controles disponíveis para o controle da câmera
na tela. A sobreposição do controle da câmera é visível quando o vídeo é exibido no painel de vídeo
ao vivo.

Observação: É possível que dois usuários acessem a visualização ao vivo aomesmo tempo. No
entanto, apenas um deles pode controlar a câmera a qualquer momento. O controle da câmera opera
na base na ordem "último a chegar, primeiro a ser atendido". Portanto, quando um novo usuário faz
login na câmera a partir de um navegador diferente e inicia uma sessão de controle da câmera, o
usuário original perde sua sessão de controle da câmera.
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Controle da câmera PTZ com os atalhos do teclado
Você pode usar os seguintes atalhos do teclado para controlar a câmera.

Controle da câmera PTZ com os controles da câmera
Você pode usar os controles da tela no painel de vídeo ao vivo para controlar a câmera.

Procedimento 41 Controle da câmera PTZ através do painel de vídeo ao
vivo
Etapa    Ação

1 Selecione para iniciar o vídeo na web ao vivo.
O painel de vídeo ao vivo exibe a visualização atual da câmera.

2 Selecione o item de controle da câmera na sobreposição para ativar o controle.

Consulte os Controles GUI da câmera para obter informações sobre controles específicos
da câmera.

- Fim -

Recursos de clicar e arrastar para controlar a panorâmica/inclinação
Você pode usar omouse para controlar a câmera, permitindo ummovimentomais lento da câmera e
precisãomáxima.

Procedimento 42 Recursos de clicar e arrastar usando o painel de vídeo ao
vivo para controlar a panorâmica/inclinação
Etapa    Ação

1 Selecione para iniciar o vídeo na web ao vivo.
O painel de vídeo ao vivo exibe a visualização atual da câmera.

2 Mova o cursor para o ícone de controle rápido de panorâmica e inclinação no centro do
controle do painel de vídeo.

3 Clique e arraste o cursor para definir a direção e a velocidade da câmera.
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• Uma seta vermelha fica visível mostrando a direção domovimento da
câmera.

• A velocidade demovimento da câmera aumenta àmedida que a seta
se afasta damarca de origem do cursor.

- Fim -

Zoom com a roda de rolagem do mouse
Você pode controlar a função de zoom usando ummouse com roda de rolagem.

Procedimento 43 Zoom com a roda de rolagem do mouse usando o painel
de vídeo ao vivo
Etapa    Ação

1 Selecione para iniciar o vídeo na web ao vivo.
O painel de vídeo ao vivo exibe a visualização atual da câmera.

2 Consulte Controle da câmera PTZ com os controles da câmera ou Recursos de clicar e
arrastar usando o painel de vídeo ao vivo para controlar a panorâmica/inclinação.

3 Role a roda domouse para cima (ampliar) e para baixo (reduzir).

- Fim -

Clique duas vezes para centralizar usando o mouse
Clique no painel de vídeo ao vivo para centralizar automaticamente a exibição da câmera.

Procedimento 44 Ativação do clique duplo para centralizar
Etapa    Ação

1 Selecione para iniciar o vídeo na web ao vivo.
O painel de vídeo ao vivo exibirá a visualização atual da câmera.

2 Com omouse, clique duas vezes na área de interesse no painel de vídeo ao vivo.

O PTZ ajusta-se para exibir a área de interesse no centro do painel de vídeo ao vivo.

3 Repita a etapa 2 para selecionar uma nova área de interesse.

- Fim -

PTZ para uma área selecionada usando o mouse
Desenhe um retângulo no painel de vídeo ao vivo para que o PTZ da câmera se ajuste à área de
interesse selecionada.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

77 8200-1456-0104 K0

Procedimento 45 Ativação do PTZ para uma área selecionada usando o
mouse
Etapa    Ação

1 Selecione para iniciar o vídeo na web ao vivo.
O painel de vídeo ao vivo exibe a visualização atual da câmera.

2 Clique e arraste no painel de vídeo ao vivo para realçar a área para exibição.

Um contorno vermelho está visível e identifica a área de interesse selecionada

3 Libere o botão domouse.

O PTZ ajusta-se para exibir a área de interesse no centro do painel de vídeo ao vivo.

4 Repita a etapa 2 para selecionar uma nova área de interesse.

- Fim -

Acesso aos menus de configuração a partir de Exibição ao vivo
Os menus de configuração da interface do usuário daWeb são restritos por níveis de acesso da
conta do usuário. Consulte Apêndice A: Acesso à conta de usuário na página 185 para obter detalhes
dos recursos que estão disponíveis para cada função.

Procedimento 46 Acesso aos menus de configuração a partir de Exibição
ao vivo
Etapa    Ação

1 NomenuAo vivo, clique na guiaConfigurar.

Observação: Quando um usuário admin fizer login pela primeira vez, omenu Ao vivo será exibido.
Depois disso, em cada login, a página Fluxo será exibida nomenu Vídeo.

- Fim -
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Menu de início rápido
Quando você selecionar omenu de Início Rápido, a página Configuração básica será exibida,
conforme a Figura 83 na página 78.

Observação: Quando um usuário admin fizer login pela primeira vez, a página Configuração básica
será exibida. Depois disso, em cada login, a página Vídeo > Fluxos será exibida.

Figura 83 Menu Configuração básica

Configuração Básica
OmenuConfiguração básica oferece acesso aos recursos mais comuns necessários ao configurar
uma câmera pela primeira vez e está disponível apenas para um usuário "admin". As seguintes guias
serão exibidas:

• TCP/IP

• Configurações fluxo de vídeo

• Imagem Básica

• Imagem Adicional

• Data/hora

• Exibição na tela
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TCP/IP
Configure as definições de IPv4 e IPv6 na câmera.

Observação: Quando você executar uma restauração de fábrica ou reinicializar, a unidade procurará
o último endereço IP conhecido. Se esse endereço não estiver disponível, ela reverterá para o
endereço IP padrão 192.168.1.168. Isso poderá resultar em endereços IP duplicados. Consulte a
seçãoMenu de início rápido na página 78 para obter mais informações.

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 47 Ativar DHCP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar DHCP para ativar o DHCP e desativar as configurações

manuais.

4 SelecioneAplicar 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.

Observação: 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 48 Desativar DHCP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP nomenuConfiguração básica.
3 Limpe a caixa de seleçãoAtivar 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 textoEndereço IPv4 no formato xxx.xxx.xxx.xxx.
A configuração padrão é "192.168.1.168"

b Digite aMáscara de rede na caixa de textoMáscara 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 textoGateway xxx.xxx.xxx.xxx.
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d Digite o servidor DNS primário na caixa de textoServidor DNS primário
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -

IPv4

Configure as definições de rede IPv4 da câmera.

Procedimento 49 Configurar as definições de IPv4
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar DHCP para ativar o DHCP e desativar as configurações

manuais.

OU

LimpeAtivar 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 oEndereço IPv4 na caixa de texto Endereço IPv4, no formato xxx.xxx.xxx.xxx.
A configuração padrão é "192.168.1.168"

b Digite aMáscara de rede na caixa de textoMáscara de rede xxx.xxx.xxx.xxx.
A configuração padrão é "255.255.255.0"

c Digite o endereço IP doGateway na caixa de texto Gateway xxx.xxx.xxx.xxx.
d Digite oServidor DNS primário na caixa de texto Servidor DNS primário

xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -

IPv6

Ativar ou desativar IPv6 na câmera.

Procedimento 50 Ativar/desativar IPv6
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia TCP/IP nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar IPv6 para ativar o IPv6 na câmera.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar IPv6 para desativar o IPv6 na câmera.
A configuração padrão é 'Ativado'.
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Se o IPv6 estiver ativado, o link local e o endereço DHCP serão exibidos ao lado de
"Endereços IPv6 atuais", caso estejam disponíveis.

- Fim -

Configurações fluxo de vídeo
Você pode configurar três fluxos de vídeo na câmera: Fluxo 1, Fluxo 2 e Fluxo 3.

Como configurar o Fluxo do vídeo Web

Ajuste as configurações para cada fluxo de vídeo.

Procedimento 51 Definir as configurações do fluxo de vídeo
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Fluxos nomenuConfiguração básica.
3 Selecione Fluxo 1, 2 ou 3 nomenu suspenso Número de fluxo.
4 Selecione oCodec necessário na lista suspensa:

• H264
• IntelliZip H264
• H265
• IntelliZip H265
• MJPEG
A configuração padrão é 'H264'.

Observação: Ao selecionar H264 ou IntelliZip H264, você poderá definir o Perfil. Se não selecionar
nenhuma dessas opções, continue na etapa 6 abaixo.

5 Selecione oPerfil necessário na lista suspensa:
• Principal
• Alto
A configuração padrão é 'Principal'.

6 Selecione aResolução necessária nomenu suspenso.
As resoluções disponíveis dependerão daOrigem da imagem selecionada:

Flex Gen 2 - combinações de fluxo da 2MP, da 3MP e da Flex 8MP

A Tabela 87 na página 85 fornece informações sobre as resoluções de fluxo e a FPS da câmera 2MP
IR PTZ. A Tabela 84 na página 82 e a Tabela 85 na página 83 fornecem informações para as
resoluções de fluxo e a FPS aceita das câmeras Flex Gen 2 3MP incluídas aqui. A Tabela 86 na
página 84fornece informações para as resoluções de fluxo e a FPS aceita das câmeras Flex 8MP.
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Tabela 84 Conjunto de fluxos A da câmera 3MP (todas as combinações de resolução, códigos e
taxa de quadros dos Fluxos 1, 2 e 3 são válidas)

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de

quadros

Suport
e a

TWDR

Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3

2048x1536

QXGA4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

1-30
1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
640x360

nHD
16:9

MJPEG 7-15 Sim
(2x)

1920x1080

1080p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
1024x576

PAL+
16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Sim

(2x)

1664x936

16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Sim

(2x)

1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30 Sim
(2x)

384x288

4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30 Sim
(2x)
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Tabela 85 Conjunto de fluxos B da câmera 3MP (todas as combinações de resolução, códigos e
taxa de quadros dos Fluxos 1, 2 e 3 são válidas)

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo
Resolução Codecs

Taxas de
quadros

Suporte
a TWDR

Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3

1920x1080

1080p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
640x360

nHD
16:9

MJPEG 7-15 Não

1664x936

16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
1024x576

PAL+16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Não

1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
640x360

nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Não

480x360

480p 4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 Não

384x288

4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 Não

Observação: Ummáximo de 5 fluxos simultâneos são suportados pela câmera. Isso inclui fluxos
compartilhados. Assim, por exemplo, o Fluxo 1 poderá ser compartilhado duas vezes com um Fluxo
2 e um Fluxo 3 em execução, ou o Fluxo 1 poderá ser compartilhado 4 vezes se o Fluxo 2 e o Fluxo 3
não estiverem em execução.

Observação: Quando a taxa de quadros ultrapassar 30 fps, as seguintes restrições serão aplicadas:
• A resoluçãomáxima do Fluxo 1 será 1920x1080.
• TWDR estará desativado.
• O Fluxo 2 tem uma taxamáxima de quadros igual a 15.
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Tabela 86 Resoluções da câmera Flex 8MP

Resoluções da câmera Flex 8MP

Fluxo 1 Codec FPS Fluxo 2 Codec FPS Fluxo 3 Codec FPS

(3840x2160)
4K 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15

(1280x720)
720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
ou 1-
30

(640x360)
nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

7-15

(3264x1840)
16:9

(1024x576)
16:9

(480x360)
4:3

(2592x1944)
4:3

(640x360)
nHD 16:9

(384x288)
4:3

(2688x1520)
16:9

(480x360)
4:3

(2048x1536)
QXGA 4:3

(384x288)
4:3

(1920x1080)
1080p 16:9 IntelliZip

H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-60(1664x936)
16:9

(1280X720)
720p 16:9

Observação: O Fluxo 2 estará limitado a, nomáximo, 15 FPS quando: O Fluxo 1
estiver definido para 2048x1536 ou acima. O Fluxo 1 estiver definido para 1920x1080
ou acima com FPS maior que 30.

Observação: O Fluxo 2 for automaticamente reconfigurado para, nomáximo, 15 FPS
se a FPS do Fluxo 1 for 31 oumaior.

Observação: O Fluxo 2 é compatível com 1-30 FPS quando o Fluxo 1 está definido
para 1920x1080 ou abaixo com FPS definida para, nomáximo, 30.

Observação: OCodec MJPEG é incompatível quando a resolução é igual oumaior
que 2048x1536.

Observação: TrueWDR 2x. Quando TrueWDR2x estiver ativado, os seguintes
limites serão aplicados: Para 2048x1536 e acima, a taxa de quadros é limitada a 15
FPS (damesma forma que quando TrueWDR está desativado). Para 1920x1080 e
abaixo, a taxa de quadros é limitada a 30 FPS.

Observação: TrueWDR 3x não está disponível nas unidades 8MP.
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Tabela 87 Resoluções de fluxo da câmera 2MP IR PTZ

TWDR
desativado TWDR

Resolução Codec Intervalo
de FPS

Intervalo
de FPS

Fluxo 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9
IntelliZip H264/H264
IntelliZip H265/H265
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
IntelliZip H265/H265
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

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

Observação: *2 - O Fluxo 3 só é restrito aMJPEG.

Observação: nomáximo cinco fluxos simultâneos são aceitos por cada câmera,
incluindo fluxos compartilhados. (Exemplo: o Fluxo 1 poderá ser compartilhado três
vezes junto com um Fluxo 2 e um Fluxo 3 em execução, ou o Fluxo 1 poderá ser
compartilhado cinco vezes).

Observação: o TWDR limita o fluxo para não exceder 30 FPS, mesmo se o fluxo
estiver configurado para 31+ FPS.

Observação: o TWDR 3x não é aceito para a câmera PTZ.

7 Use a barra deslizante para selecionar a Taxa de quadros (fps).
As configurações das câmeras 2MP e 3MP são:

• Fluxo 1 - 1 - 60 fps, padrão 30. 60 fps só está disponível no Fluxo 1
com resolução 1920x1080 ou inferior.

• Fluxo 2 - 1 - 30 fps, o padrão é 15 fps. Esse fluxo estará limitado a 15
fps se o Fluxo 1 for 60 fps.

• Fluxo 3 - - 7 - 15 fps. O padrão é 15 fps.
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As configurações das câmeras 8MP são:

• Fluxo 1 - 1-15 fps ou 1-60 fps dependendo da resolução. O padrão é 15
fps. 60 fps só está disponível no Fluxo 1 com resolução 1920x1080 ou
inferior.

• Fluxo 2 - 1-15 fps ou 1-30 fps dependendo da resolução. O padrão é 15
fps. Esse fluxo estará limitado a 15 fps se o fluxo1 for 60 fps.

• Fluxo 3 7 - 15 fps. O padrão é 15 fps.

Observação: OFPS varia dependendo de outros recursos - consulte as Notas de versão do Flex
Gen 2 para obter mais informações.

8 Se oMJPEG tiver sido selecionado, a Qualidade doMJPEG será ativada. Use a barra
deslizante para selecionar aQualidade do MJPEG.
A configuração padrão é 50.

OU

9 SeH264 tiver sido selecionado na etapa 4, a opção Controle de Taxa estará ativada.
Selecione oControle de taxa necessário, selecionando os botões de opção:
• VBR (Taxa de Bits Variável)
• CBR (Taxa de Bits Constante)
• CVBR (Taxa de bits variável limitada)
A configuração padrão é "CVBR".

a Se você selecionar VBR, a Qualidade do VBR será ativada. Selecione aQualidade do
VBR necessária nomenu suspenso. A configuração padrão é Alta.

• A mais alta
• Alto
• Média
• Baixa
• A mais baixa

OU

b Se você selecionar CBR, a Taxa de bits CBR será ativada. Use a barra deslizante para
selecionar a Taxa de bits CBR. A configuração padrão é 1000.

OU

c Se você selecionar CVBR, a Taxamáxima de bits será ativada. Use a barra deslizante
para selecionar a Taxa máxima de bits. A configuração padrão é 8000.

Imagem Básica
Ajuste Rotação de Imagem, Foco / Zoom e Exposição exibidos no painel de vídeo.

Observação: Consulte a seção "Configurações básicas da imagem PTZ" se estiver usando a
câmera PTZ.

Rotação da imagem

Configure a orientação e as configurações domodo de corredor. Ambas as configurações são
opcionais.
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Procedimento 52 Definir as configurações de orientação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.
3 Selecione a configuraçãoOrientação necessária:

• Espelho
• Giro
As configurações Espelho eGiro não estão selecionadas, por padrão. O painel de vídeo
será atualizado para exibir as novas configurações.

Observação: Aomontar a câmera na parede você deve selecionar Giro e Espelho
para corrigir a orientação da lente.

Observação: Essa configuração não é aceita nas câmeras PTZ.

- Fim -

Foco/Zoom

Você pode configurar o foco e o zoom usando a interface do usuário daWeb. Você pode usar as
setas demais e demenos para ajustar a imagem. A barra deslizante de Zoom é usada para aplicar e
reduzir o zoommanualmente, para configurar a imagemmanualmente. A tabela abaixo descreve os
recursos disponíveis em cada câmera.
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Tabela 88 Recursos de lente das câmeras Dome, Bullet e Box para ambientes internos e externos

Dome para
ambientes
internos

Domo para
ambientes
externos

Bullet Box PTZ

Foco mecânico X

Foco motor-
izado X X X X

Zoom mecânico

Zoom motor-
izado X X X X

Calibragem da
lente X X X

Seleção da lente X

Toque único
automático X X X

X

OBSERVAÇÃO:
Reversão

automática do
foco

Foco automático
contínuo con-
figurável

Observação: Nenhuma das opções da Tabela 88 é aplicável à Compact Mini Dome por ela ter lente
fixa.

Procedimento 53 Ajustar Foco / Zoom da Câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 Use as setas demais emenos para configurar manualmente o foco e a barra deslizante

para ajustar as configurações de zoom até que a imagem foque clara. O painel de vídeo será
atualizado para exibir as novas configurações.

- Fim -

Procedimento 54 Ajuste o foco da câmera usando o OneTouch Autofocus
1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de

configuração.
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2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 Na seção Foco/Zoom, clique no botãoUm toque.A câmera foca novamente no nível de

zoom selecionado para a imagem.

O painel de vídeo será atualizado para exibir as novas configurações.

- Fim -

Configurações básicas da imagem PTZ
Os procedimentos e as informações desta seção só são aplicáveis à câmera IR PTZ.

Imagem Básica
Defina as configurações de Foco automático, Exposição e Faixa dinâmica ampla (WDR) na câmera.

Quando o foco automático está ativado, a câmera compensa automaticamente as mudanças de
cena que afetam a distância focal (foco) e os níveis de luz (íris).

Configuração da Exposição
Configure as definições de exposição para a câmera. O Controle automático de ganho (AGC) e o
Obturador aberto fornecem funcionalidade adicional para ajudar a compensar cenas com pouca luz.

Controle automático de ganho (AGC)
OAGC amplifica o sinal de vídeo em cenas em que não há luz suficiente para produzir níveis totais
de vídeo. O nível máximo de AGC é controlado pelo controle GanhoMáx. Ele é ajustável de 0 dB
(desativado) a 37 dB. Conforme o ganho aumenta, o ruído do sensor também amplifica, o que pode
resultar em ruídomais perceptível na imagem.

Obturador aberto
Essa é uma técnica usada para aplicativos com desempenho de baixa iluminação. Ela permite que a
velocidade do obturador seja mais lenta do que o normal para que o sensor colete mais luz. O nível
máximo doObturador aberto é controlado pela Velocidade do obturador. Ela é ajustável de 1/30 até½
segundo. Quantomais lenta a Velocidade do obturador, maior a possibilidade de desfocagem da
imagem, podendo afetar a identificação do objeto emmovimento. Ele só está em vigor em situações
de baixa iluminação em que não seria possível obter uma imagem de outra forma e não afeta o
desempenho da câmera em situações de luz normal ou brilhante.

Ganho Máx
A configuraçãoGanhoMáx é um limite superior de quanto o ganho pode aumentar quando o AGC
está ativado. A relação entre nível da imagem (brilho) e ruído pode ser ajustada configurando o valor
de GanhoMáx. Os valores mais baixos para a configuraçãoGanhoMáx podem resultar em imagens
mais escuras, mas commenos ruído. Os valores mais altos para a configuraçãoGanhoMáx podem
resultar em imagens mais brilhantes, mas commais ruído.
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Procedimento 55 Configure as Definições de Exposição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daGUI para exibir os menus de configuração.
2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo se ele ainda não estiver ativo.
4 Selecione umaConfiguração de AGC/obturador nomenu suspenso.

• AGC desativado - produz a imagemmais limpa commenor ruído,
mas o pior desempenho em baixa iluminação.

• AGC ativado - bom desempenho em baixa iluminação com a pos-
sibilidade de ruído.

• Obturador aberto - melhor configuração para o desempenho em baixa
iluminação. No entanto, existe a possibilidade de ruído e borrões da
imagem.

A configuração padrão é "obturador aberto".

Observação: se você precisar de vídeo "em tempo real", o obturador aberto deverá ser desativado
para garantir que a qualidade de vídeo resultante seja aceitável para fins de processamento.

5 Se o obturador aberto tiver sido selecionado na etapa 4, a Exposiçãomáxima será ativada.
SelecioneExposição máxima (s) nomenu suspenso:
• 1/2
• 1/4
• 1/8
• 1/15
• 1/30

6 Se AGC ou o obturador aberto tiver sido selecionado na etapa 4, a Exposiçãomáxima de
ganho será ativada. Use a barra deslizante para selecionar oGanho Máx (dB):.
As configurações variam de 0 a 37.

O painel de vídeo será atualizado para exibir as novas configurações.

- Fim -

Exposição

Configure as definições de exposição para a câmera.

Procedimento 56 Configure as Definições de Exposição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaConfigurações de imagem nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 Selecione oModo de exposição domenu suspenso:
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• P-Iris
• Manual
• Prioridade do obturador
• Prioridade Iris

Observação: As configurações disponíveis dependerão da configuração deModo de exposição
escolhida. P-Iris ePrioridade Íris não são aplicáveis à câmera PTZ.

5 Selecione oMétodo de exposição nomenu suspenso:
• Ponderada de toda a imagem
• Superior
• Inferior
• Ponderada central
• Pontual
• Esquerda
• Direita
A configuração padrão é ponderada central.

6 Selecione aExposição mín. nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1/10000s.

Observação: a Exposiçãomín. não é aplicável à câmera PTZ.

7 Selecione aExposição máx. nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1/8s.

Observação: a Exposiçãomáx. não é aplicável à câmera PTZ.

8 Selecione aExposição (s) nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1/8 s.

Observação: a Exposição (s) só é aplicável à câmera PTZ.

9 Selecione aExposição offset (f-stops) nomenu suspenso.
A configuração padrão é 0.

10 Selecione oGanho Máx (ouGanho manual se estiver configurando a câmera PTZ) no
menu suspenso.
A configuração padrão é 51 db.

11 Selecione oNível da íris nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1.

Observação: ONível da íris será diferente dependendo da câmera.

Observação: oP-Iris não é aplicável à câmera PTZ.

12 Selecione o botão de opção Frequência para 50 Hz ou 60 Hz.
A configuração padrão é 60 Hz.

13 Selecione ou limpe a caixa de seleçãoModo sem oscilação.
Esse recurso não está selecionado, por padrão.
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• Quando você seleciona oModo sem oscilação, os tempos mínimo e
máximo de exposição são fixados para 1/100 e 1/50, respectivamente
(PAL), ou para 1/120 e 1/60, respectivamente (NTSC). Isso é aplicável
a todas as câmeras mencionadas neste guia.

- Fim -

Procedimento 57 Restaurar Padrões de Exposição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaConfigurações de imagem nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 SelecionePadrões de exposição para restaurar as configurações padrão.

- Fim -

Configuração do Foco automático
Ative ou desative o foco automático. O Foco automático contínuo é um recurso da câmera PTZ
que o usuário pode usar para controlar o foco automático da câmera em um campo de visão estático.
Quando o foco automático está na câmera, ele focaliza o objeto emmovimento.

Observação: o Foco automático contínuo é aplicável à câmera PTZ.

Procedimento 58 Ativação/desativação do foco automático
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daGUI para exibir os menus de configuração.
2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleção Foco automático para ativar o foco automático. OU

Desmarque a caixa de seleção Foco automático para desativar o foco automático.
A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Imagem Adicional
Configure a Faixa dinâmica ampla, oModo dia-noite e os Ajustes de imagem, incluindo Brilho,
Contraste, Equilíbrio de branco, Saturação e Nitidez exibidos no painel de vídeo.

Faixa dinâmica ampla

A Faixa dinâmica ampla (WDR) é um recurso que permite a exibição de cenas de alto contraste que
incluem áreas de brilho e de baixa iluminação nomesmo campo de visão (FOV).

O Nível deWDR permite que você ajuste o nível deWDR para favorecer uma imagem com
exposição insuficiente ou excessiva. A selecionar a extremidade inferior do controle, a imagem
apresenta exposição insuficiente, commais detalhes em áreas de brilho, mas menos detalhes em
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áreas escuras. Ao selecionar a extremidade superior do controle, a imagem fica com excesso de
exposição, commais detalhes nas áreas escuras emenos detalhes nas áreas brilhantes.

Um uso típico para esse recurso seria a exibição de uma cena com condições de iluminação de
ambientes interno e externo simultaneamente como, por exemplo, em uma área de armazém com
um porta de baia aberta.

Procedimento 59 Ativar/desativar o recurso WDR
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.
3 Selecione oWDR necessário na lista suspensa:

• WDR: Faixa dinâmica ampla digital, aprimorando detalhes em áreas
mais escuras

• WDR verdadeiro: Faixa dinâmica ampla com dois obturadores, para
compensar áreas claras e escuras na cena.

• WDR3x verdadeiro: Faixa dinâmica ampla com três obturadores,
para compensar áreas claras e escuras na cena.

Observação: TrueWDR3x não é aplicável aos modelos 8MP.

Observação:WDR e TrueWDR3x não são aplicáveis aomodelo 2MP PTZ.

A configuração padrão é DESATIVADO.

4 Selecione oNível de WDR na lista suspensa:

• Desativado
• Baixa
• Média
• Alto

- Fim -

Modo dia-noite

Omodo IV/dia e noite utiliza uma série de funções específicas da câmera para intensificar
dramaticamente o desempenho em baixa iluminação.

Quando necessário, o mecanismo TDN Real removerá um Filtro de Corte de IV (IRCF) da parte
frontal das imagens para que a câmera possa visualizar em branco e preto (BW) e utilizar a energia
adicional próxima do infravermelho encontrada em várias fontes de iluminação, como lâmpadas
halógenas, luz do luar etc.

Isso, juntamente com a redução de outra função, a velocidade do obturador, melhora
significativamente o desempenho em baixa iluminação, produzindo imagens claras em que nada
poderá ser previamente exibido.

Iluminador IV:

Quando a câmera estiver nomodo PB, ela poderá utilizar ou ver a iluminação próxima do IV, algo
impossível ao olho humano. Essa capacidade pode ser extremamente poderosa quando o domo está
equipado com iluminadores de IV de 850~950 nm. Com essa combinação, uma cena pode ficar bem
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iluminada com a luz de IV que o domo consegue ver, mas as pessoas não. Isso é ótimo para áreas
em que a iluminação externa não é permitida ou há uma necessidade de ocultar as câmeras por
segurança.

Procedimento 60 Ativar/Desativar Iluminador IV
Esse recurso não está disponível na câmera Dome ou Box para ambientes internos. Consulte os
códigos de produto para obter suporte para o recurso.

Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Imagem adicional nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar iluminador IV para ativar o Iluminador IV.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar iluminador IV para desativar o Iluminador IV.
A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Modo dia-noite

Odomo fornece ummodo preto e branco (PB) para aumentar o desempenho da câmera quando o
nível de iluminação fica abaixo de certos limiares. Isso permite a obtenção de imagens claras em
condições de pouca iluminação.

Procedimento 61 Configurar o modo dia-noite
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Imagem adicional nomenuConfiguração básica.
3 Selecione uma configuraçãoModo dia-noite nomenu suspenso:

• Cores forçadas - ativam omodo de cores o tempo inteiro.

• P/B forçado - ativa omodo preto e branco o tempo inteiro.
• Baixo automático - a câmera será ajustada entre PB eColorido,
dependendo dos níveis de luz.

• Médio automático - a câmera dará um bom equilíbrio de cor e PB,
dependendo da cena.

• Alto automático - aumenta a probabilidade de alternar para omodo
PB, conforme os níveis de luz forem diminuindo.

• Manual - uma barra deslizante será exibida, e o usuário poderá ajustar
a configuração conforme o ambiente.

A configuração padrão é 'Médio automático'.

- Fim -
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Ajuste da Imagem

Ajuste o brilho, o contraste e a saturação da imagemmostrada no painel de vídeo.

Procedimento 62 Ajustar o brilho, contraste e saturação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Utilize as barras deslizantes para ajustar:

• Brilho
• Contraste
• Saturação
• Nitidez
• Matiz
Os valores variam de 1% a 100%. O painel de vídeo será atualizado para exibir as novas
configurações.

Observação: Brilho eMatiz não são aceitos pela câmera PTZ.

- Fim -

Procedimento 63 Restaurar os padrões de equilíbrio de imagem
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaConfigurações de imagem nomenuConfiguração básica.
3 SelecionePadrões para restaurar as configurações padrão.

Os valores padrão são:

• Brilho: 50%
• Contraste: 50%
• Saturação: 50%
• Nitidez: 50%
• Matiz: 50%

- Fim -

Balanço de branco

Obalanço de branco, ou seja, a capacidade demanter os brancos parecendo branco, é normalmente
compensada demaneira automática por meio da configuração padrão Balanço de branco
automático.
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OBalanço de BrancoManual está disponível quando as configurações específicas de temperatura
da cor devem ser definidas e preservadas. Isso pode ser feito ao usar os ajustes deslizantes de
vermelho e azul para obter a exibição ideal.

Procedimento 64 Configurar o balanço de branco automático
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

4 Selecione oBalanço de branco necessário nomenu suspenso:
• Auto Largo: Adequada para uma gamamais vasta do que o normal de
condições de iluminação

Observação: Auto Largo não é aplicável à câmera PTZ.

• Auto Normal (ou Auto se a câmera PTZ estiver selecionada):
Adequada para uma gama normal de condições de iluminação

• Manual: Balanço de vermelho e azul ajustável
• Ambiente interno: adequado para condições de iluminação de ambi-
entes internos.

• Ambiente externo: adequado para condições de iluminação de ambi-
entes externos.

Observação: Ambiente interno e Ambiente externo só são aplicáveis à câmera
PTZ.

A configuração padrão é "Auto Normal" ou "Auto" quando a câmera PTZ está selecionada.

- Fim -

Procedimento 65 Selecionar Manualmente o Balanço de Branco
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

4 SelecioneManual nomenu suspenso Equilíbrio de branco.
As barras deslizantes de Vermelho e Azul são exibidas.

5 Utilize as barras deslizantes para ajustar o balanço deVermelho eAzul.
O painel de vídeo ao vivo será atualizado para exibir as novas configurações.

Os valores de vermelho e azul variam de 1% a 100%.
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Se você alterar a configuração paraManual, a barra deslizante lerá a configuração do FOV
em tempo real.

- Fim -

Calibragem da lente
Utilize o processo de calibragem da lente para recuperar o foco e o zoom após um bloqueio domotor.
O bloqueio domotor de passo é raro, mas pode ocorrer durante o transporte ou devido aomanuseio
incorreto da câmera. Se o focoOne Touch em Amplo ou Tele não estiver funcionando através do
intervalo de zoom, a câmera precisa de calibragem da lente. A ferramenta de calibragem da lente
utiliza curvas de foco infinito para alinhar a lente da câmera e corrigir problemas para focar em Amplo
ou Tele.

A calibragem da lente é automática e você pode executá-la na guiaCalibragem da lente.

Esse recurso só é aplicável às câmeras Illustra Flex 3MP Indoor Dome, Outdoor Dome e Bullet.

Procedimento 66 Realizar a Calibragem da lente
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daWeb para exibir os menus de configuração.

2 SelecioneConfigurações de imagem nomenuVídeo.
3 Selecione a guiaCalibragem da lente.
4 Selecione Iniciar calibragem e aguarde até que a inicialização da lente da câmera esteja

concluída.

5 Para confirmar o sucesso da calibragem da lente, selecione a guia Imagem básica no
menuConfigurações da imagem e verifique se a imagem está dentro do foco através do
intervalo de zoom.

Use o botãoUm toque para focalizar automaticamente a área.

- Fim -

Seleção da lente

Você pode selecionar a lente na câmera Illustra Flex Box. Omodelo de lente compatível é exibido na
guiaSeleção da lente domenuVídeo.

Procedimento 67 Selecionar uma lente
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daWeb para exibir os menus de configuração.

2 SelecioneConfigurações de imagem nomenuVídeo.
3 Selecione a guiaSeleção da lente.
4 No campoModelo de lente, selecione a lente instalada na lista suspensa.
5 Aomudar as lentes, você será solicitado a reinicializar a câmera. Todas as sessões ativas

serão perdidas. SelecioneOK para prosseguir com a reinicialização.

- Fim -



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

98 8200-1456-0104 K0

Data/hora/OSD
Altere o nome, data e hora da câmera e ative a exibição em tela (OSD).

Nome da câmera

Onome da câmera será exibido no banner da interface do usuário daWeb e na exibição na tela da
câmera. Esse nome também será exibido quando for usado o Illustra Connect ou oONVIF.

Procedimento 68 Alteração do tamanho de texto da câmera na tela
1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de

configuração.

2 Selecione a guiaOSD nomenuConfiguração básica.
3 Na seção Tamanho do texto, selecioneNormal para exibir o texto em um tamanho

normal.

OU

Na seção Tamanho do texto, selecioneGrande para exibir o texto em um tamanhomaior.

A configuração padrão é 'Normal'.

- Fim -

Procedimento 69 Alterar o Nome da Câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb.

2 Selecione a guiaData/Hora/OSD nomenuConfiguração básica.
3 Digite o nome da câmera na caixa de textoNome amigável da câmera.

- Fim -

Data/hora

Configure a data e a hora da câmera.

Procedimento 70 Como configurar a data e a hora
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneData/Hora/OSD nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleção Formato 24 horas para ativar o relógio no formato de 24 horas.

Ou

Desmarque a caixa de seleção Formato 24 horas para ativar o relógio no formato de 12
horas.

A configuração padrão é '24 horas'.

4 Selecione o Formato de exibição da data nomenu suspenso:
• DD/MM/AAAA
• MM/DD/AAAA
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• AAAA/MM/DD
A configuração padrão é "AAAA/MM/DD".

5 Selecione o Fuso horário nomenu suspenso.
A configuração padrão é "Horário do Leste (EUA eCanadá) (GMT-05:00)"

6 Selecione a configuraçãoConfigurar hora, escolhendo os botões de opção:
• Manual
• via NTP
A configuração padrão é 'Manual'.

7 Se você selecionar a opção 'Manual' na etapa 5:

a Selecione a data (DD/MM/AAAA) usando os menus suspensos.
b Selecione a hora (HH:MM:SS) usando os menus suspensos.

8 Se você selecionar a opção 'Via NTP' na etapa 5:

a Digite oNome do servidor NTP na caixa de texto.

- Fim -

On-Screen Display (OSD)

Dentro da opçãoOSD, você pode ativar ou desativar a exibição do nome e hora da câmera.

Procedimento 71 Exibir ou ocultar o nome da câmera na OSD
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaOSD nomenuConfiguração básica.
3 Na seçãoNome da câmera, marque a caixa de seleçãoAtivar para exibir o nome da

câmera naOSD.

OU

Na seçãoNome da câmera, limpe a caixa de seleçãoAtivar para ocultar o nome da
câmera naOSD.

A configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

Procedimento 72 Exibir ou ocultar a Hora da câmera na OSD
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaOSD nomenuConfiguração básica.
3 Na seçãoData/hora, marque a caixa de seleçãoAtivar para exibir o nome da câmera na

OSD.

OU
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Na seçãoData/hora, limpe a caixa de seleçãoAtivar para ocultar o nome da câmera na
OSD.

A configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

Procedimento 73 Exibir ou ocultar a OSD definida pelo usuário
Etapa    Ação

1 Selecione Configurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de con-
figuração.

2 Selecione a guiaOSD nomenuConfiguração básica.
3 Na seçãoDefinida pelo usuário, marque a caixa de seleçãoAtivar para exibir o nome da

câmera naOSD.

OU

Na seçãoDefinida pelo usuário, limpe a caixa de seleçãoAtivar para ocultar o nome da
câmera naOSD.

A configuração padrão é "Desativado".

4 Selecione um Local nomenu suspenso.
5 Insira um nome no campoNome.

Os campos daOSD definida pelo usuário devem estar em conformidade com os seguintes
critérios de validação:

• 0 - 24 caracteres

• Não permite começar ou terminar com:

• . (ponto)

• - (hífen)

• _ (sublinhado)

• \ (barra invertida)

• " (aspas)

- Fim -
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Menu Vídeo
Quando você selecionar omenuVídeo, a página Fluxos será exibida, conforme a Figura 89 na
página 101.

Figura 89 Menu Vídeo

OmenuVídeo fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:
• Fluxos

• Config. imagem

• Data/hora/OSD

• Zonas de privacidade

Fluxos
Você pode configurar até três fluxos de vídeo independentes na câmera: Fluxo 1, Fluxo 2 e Fluxo 3.

O vídeo exibido no painel de vídeo refletem as definições configuradas no fluxo selecionado nomenu
suspenso, que pode ser Fluxo 1, Fluxo 2 ou Fluxo 3.

Observação: A interface do usuário daWeb usa o Fluxo 3.

Vídeo do alarme
Gravação de Borda

A câmera pode gravar eventos específicos (MD, DIO eDetecção facial) diretamente no cartãoMicro
SD. O usuário pode escolher o Fluxo 1, 2 ou 3 para ser gravado. Ao configurar a detecção de
movimento na câmera, ambos os fluxos podem ser usados. O Vídeo de alarme é configurado no
menuGravação de borda > Configurações de registro.
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Integração com outros Clientes da API Illustra

Você pode configurar os| 3 fluxos de vídeo por meio da interface do usuário daWeb, conforme
detalhado aqui, ou por meio da interface da API Illustra. As alterações feitas nos fluxos por um dos
métodos serão aplicadas, e o vídeo será exibido de acordo com a configuração.

A abertura do vídeo ao vivo da interface do usuário daWeb permitirá que o fluxo seja compartilhado
com a API Illustra eminimizará o impacto nos recursos da câmera.

Configuração do fluxo de vídeo

Ajuste as configurações para cada fluxo de vídeo.

Procedimento 74 Definir as configurações do fluxo de vídeo
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Fluxos nomenuVideo.
3 Selecione Fluxo1, 2 ou 3 nomenu suspenso Número de fluxo.
4 Selecione oCodec necessário na lista suspensa:

• H264
• IntelliZip H264
• H265
• IntelliZip H265
• MJPEG
A configuração padrão é 'H264'.

Observação: Ao selecionar H264 ou IntelliZip H264, você poderá definir o Perfil. Se não selecionar
nenhuma dessas opções, continue na etapa 6 abaixo.

5 Selecione oPerfil necessário na lista suspensa:
• Principal
• Alto
A configuração padrão é 'Principal'.

6 Selecione aResolução necessária nomenu suspenso.
As resoluções disponíveis dependerão domodelo selecionado:

Flex Gen 2 - combinações de fluxo da 2MP, da 3MP e da Flex 8MP

A Tabela 93 na página 106 fornece informações sobre as resoluções de fluxo e a FPS da câmera
2MP IR PTZ. A Tabela 90 na página 103 e a Tabela 91 na página 104fornecem informações para as
resoluções de fluxo e a FPS aceita das câmeras Flex Gen 2 3MP incluídas aqui. A Tabela 92 na
página 105fornece informações para as resoluções de fluxo e a FPS aceita das câmeras Flex 8MP.
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Tabela 90 Conjunto de fluxos A da câmera 3MP (todas as combinações de resolução, códigos e
taxa de quadros dos Fluxos 1, 2 e 3 são válidas)

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de

quadros

Suport
e a

TWDR

Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3

2048x1536

QXGA4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

1-30
1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
640x360

nHD
16:9

MJPEG 7-15 Sim
(2x)

1920x1080

1080p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
1024x576

PAL+
16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Sim

(2x)

1664x936

16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Sim

(2x)

1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30 Sim
(2x)

384x288

4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30 Sim
(2x)
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Tabela 91 Conjunto de fluxos B da câmera 3MP (todas as combinações de resolução, códigos e
taxa de quadros dos Fluxos 1, 2 e 3 são válidas)

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo
Resolução Codecs

Taxas de
quadros

Suporte
a TWDR

Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3

1920x1080

1080p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
640x360

nHD
16:9

MJPEG 7-15 Não

1664x936

16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
1024x576

PAL+16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Não

1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
640x360

nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Não

480x360

480p 4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 Não

384x288

4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 Não

Observação: Ummáximo de 5 fluxos simultâneos são suportados pela câmera. Isso inclui fluxos
compartilhados. Assim, por exemplo, o Fluxo 1 poderá ser compartilhado duas vezes com um Fluxo
2 e um Fluxo 3 em execução, ou o Fluxo 1 poderá ser compartilhado 4 vezes se o Fluxo 2 e o Fluxo 3
não estiverem em execução.

Observação: Quando a taxa de quadros ultrapassar 30 fps, as seguintes restrições serão aplicadas:
• A resoluçãomáxima do Fluxo 1 será 1920x1080.
• TWDR estará desativado.
• O Fluxo 2 tem uma taxamáxima de quadros igual a 15.
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Tabela 92 Resoluções da câmera Flex 8MP

Resoluções da câmera Flex 8MP

Fluxo 1 Codec FPS Fluxo 2 Codec FPS Fluxo 3 Codec FPS

(3840x2160)
4K 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15

(1280x720)
720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
ou 1-
30

(640x360)
nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

7-15

(3264x1840)
16:9

(1024x576)
16:9

(480x360)
4:3

(2592x1944)
4:3

(640x360)
nHD 16:9

(384x288)
4:3

(2688x1520)
16:9

(480x360)
4:3

(2048x1536)
QXGA 4:3

(384x288)
4:3

(1920x1080)
1080p 16:9 IntelliZip

H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-60(1664x936)
16:9

(1280X720)
720p 16:9

Observação: O Fluxo 2 estará limitado a, nomáximo, 15 FPS quando: O Fluxo 1
estiver definido para 2048x1536 ou acima. O Fluxo 1 estiver definido para 1920x1080
ou acima com FPS maior que 30.

Observação: O Fluxo 2 for automaticamente reconfigurado para, nomáximo, 15 FPS
se a FPS do Fluxo 1 for 31 oumaior.

Observação: O Fluxo 2 é compatível com 1-30 FPS quando o Fluxo 1 está definido
para 1920x1080 ou abaixo com FPS definida para, nomáximo, 30.

Observação: OCodec MJPEG é incompatível quando a resolução é igual oumaior
que 2048x1536.

Observação: TrueWDR 2x. Quando TrueWDR2x estiver ativado, os seguintes
limites serão aplicados: Para 2048x1536 e acima, a taxa de quadros é limitada a 15
FPS (damesma forma que quando TrueWDR está desativado). Para 1920x1080 e
abaixo, a taxa de quadros é limitada a 30 FPS.

Observação: TrueWDR 3x não está disponível nas unidades 8MP.
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Tabela 93 Resoluções de fluxo da câmera 2MP IR PTZ

TWDR
desativado TWDR

Resolução Codec Intervalo
de FPS

Intervalo
de FPS

Fluxo 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9
IntelliZip H264/H264
IntelliZip H265/H265
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
IntelliZip H265/H265
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

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

Observação: *2 - O Fluxo 3 só é restrito aMJPEG.

Observação: nomáximo cinco fluxos simultâneos são aceitos por cada câmera,
incluindo fluxos compartilhados. (Exemplo: o Fluxo 1 poderá ser compartilhado três
vezes junto com um Fluxo 2 e um Fluxo 3 em execução, ou o Fluxo 1 poderá ser
compartilhado cinco vezes).

Observação: o TWDR limita o fluxo para não exceder 30 FPS, mesmo se o fluxo
estiver configurado para 31+ FPS.

Observação: o TWDR 3x não é aceito para a câmera PTZ.

7 Use a barra deslizante para selecionar a Taxa de quadros (fps).
As configurações das câmeras 3MP são:

• Fluxo 1 - 1 - 60 fps, padrão 30. 60 fps só está disponível no Fluxo 1
com resolução 1920x1080 ou inferior.

• Fluxo 2 - 1 - 30 fps, o padrão é 15 fps. Esse fluxo estará limitado a 15
fps se o Fluxo 1 for 60 fps.

• Fluxo 3 - - 7 - 15 fps. O padrão é 15 fps.
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As configurações das câmeras 8MP são:

• Fluxo 1 - 1-15 fps ou 1-60 fps dependendo da resolução. O padrão é 15
fps. 60 fps só está disponível no Fluxo 1 com resolução 1920x1080 ou
inferior.

• Fluxo 2 - 1-15 fps ou 1-30 fps dependendo da resolução. O padrão é 15
fps. Esse fluxo estará limitado a 15 fps se o fluxo1 for 60 fps.

• Fluxo 3 7 - 15 fps. O padrão é 15 fps.

Observação: OFPS varia dependendo de outros recursos - consulte as Notas de versão do Flex
Gen 2 para obter mais informações.

8 Se oMJPEG tiver sido selecionado, a Qualidade doMJPEG será ativada. Use a barra
deslizante para selecionar aQualidade do MJPEG.
A configuração padrão é 50.

OU

9 Se tiver sido selecionado H264 na etapa 4, a opção Controle de Taxa será ativada.
Selecione oControle de taxa necessário, selecionando os botões de opção:
• VBR (Taxa de Bits Variável)
• CBR (Taxa de Bits Constante)
• CVBR (Taxa de bits variável limitada)
A configuração padrão é "CVBR".

a Se VBR tiver sido selecionado, a Qualidade do VBR será ativada. Selecione aQual-
idade do VBR necessária nomenu suspenso. A configuração padrão é 'Alta'.

• A mais alta
• Alto
• Média
• Baixa
• A mais baixa

OU

b SeCBR tiver sido selecionado, a Taxa de Bits CBR será ativada. Use a barra desliz-
ante para selecionar a Taxa de bits CBR. A configuração padrão é 1000.

OU

c Se você selecionar CVBR, a Taxamáxima de bits será ativada. Use a barra deslizante
para selecionar a Taxa máxima de bits. A configuração padrão é 8000.

- Fim -
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Procedimento 75 Configurando o IntelliZip Max GOP
Esse recurso só é aplicável ao H264+ IntelliZip ou ao H265+ IntelliZip codificado.

Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Fluxos nomenuVideo.
3 Use a barra deslizante para selecionar a faixa doMax GOP. A faixa disponível varia de 1 a

180.

- Fim -

Config. imagem
Imagem Básica

Ajuste as configurações de Rotação de Foto, Foco / Zoom, Exposição e Equilíbrio de Branco.

Rotação da imagem

Configure a orientação e as configurações domodo de corredor. Ambas as configurações são
opcionais.

Procedimento 76 Definir as configurações de orientação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem básica nomenuVídeo.
3 Selecione a configuraçãoOrientação necessária:

• Espelho
• Giro
As configurações Espelho eGiro não estão selecionadas, por padrão. O painel de vídeo
será atualizado para exibir as novas configurações.

Observação: Aomontar a câmera na parede você deve selecionar Giro para corrigir
a orientação da lente.

- Fim -

Foco/Zoom

OFoco é configuradomanualmente na configuração inicial. O botãoUm toque pode ser usado para
focalizar automaticamente a área de visualização. As setas demais emenos são usadas para
ajustar a imagem. A barra deslizante de Zoom é usada para aplicar e reduzir o zoommanualmente,
para configurar a imagemmanualmente. A tabela abaixo descreve os recursos disponíveis em cada
câmera.
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Tabela 94 Recursos de lente das câmeras Dome, Bullet e Box para ambientes internos e externos

Dome para
ambientes
internos

Domo para
ambientes
externos

Bullet Box PTZ

Foco mecânico X

Foco motor-
izado X X X X

Zoom mecânico

Zoom motor-
izado X X X X

Calibragem da
lente X X X

Seleção da lente X

Toque único
automático X X X

X

OBSERVAÇÃO:
Reversão

automática do
foco

Foco automático
contínuo con-

figurável
X

Procedimento 77 Ajustar Foco / Zoom da Câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 Use as setas demais emenos para configurar manualmente o foco e a barra deslizante

para ajustar as configurações de zoom até que a imagem foque clara. O painel de vídeo será
atualizado para exibir as novas configurações.

- Fim -

Procedimento 78 Ajuste o foco da câmera usando o OneTouch Autofocus
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem básica nomenuConfiguração básica.
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3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 Selecione o botãoUm toque. A câmera focaliza novamente nomelhor nível de zoom

selecionado para a imagem. O painel de vídeo será atualizado para exibir as novas
configurações.

Exposição

Configure as definições de exposição para a câmera.

Procedimento 79 Configure as Definições de Exposição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaConfigurações de imagem nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 Selecione oModo de exposição domenu suspenso:

• P-Iris
• Manual
• Prioridade do obturador
• Prioridade Iris

5 Selecione oMétodo de exposição nomenu suspenso:
• Ponderada de toda a imagem
• Superior
• Inferior
• Ponderada central
• Pontual
• Esquerda
• Direita
A configuração padrão é Ponderada central.

6 Selecione aExposição mín. nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1/10000s.

7 Selecione aExposição máx. nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1/8s.

8 Selecione aExposição offset (f-stops) nomenu suspenso.
A configuração padrão é 0.

9 Selecione oGanho máx. nomenu suspenso.
A configuração padrão é 51 db.

10 Selecione oNível da íris nomenu suspenso.
A configuração padrão é 1.

Observação: ONível da íris será diferente dependendo da câmera.
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11 Selecione o botão de opção Frequência para 50 Hz ou 60 Hz.
A configuração padrão é 60 Hz.

12 Selecione ou limpe a caixa de seleçãoModo sem oscilação.
Esse recurso não está selecionado, por padrão.

• Quando você seleciona oModo sem oscilação, os tempos mínimo e
máximo de exposição são fixados para 1/100 e 1/50, respectivamente
(PAL), ou para 1/120 e 1/60, respectivamente (NTSC). Isso é aplicável
a todas as câmeras mencionadas neste guia.

- Fim -

Procedimento 80 Restaurar Padrões de Exposição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaConfigurações de imagem nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
4 SelecionePadrões de exposição para restaurar as configurações padrão.

- Fim -

Imagem Adicional
Configure Faixa dinâmica ampla, Modo dia-noite, Controle de tremulação e Ajustes de imagem
incluindo Brilho, Contraste, Equilíbrio de branco, Saturação e Nitidez exibidos no painel de vídeo.

Faixa dinâmica ampla

Alcance Dinâmico Largo (WDR) é um recurso que permite a exibição de cenas de alto contraste que
incluem áreas de brilho e de baixa iluminação nomesmo campo de visão (FOV).

O Nível deWDR permite que você ajuste o nível deWDR para favorecer uma imagem com
exposição insuficiente ou excessiva. A selecionar a extremidade inferior do controle, a imagem
apresenta exposição insuficiente, commais detalhes em áreas de brilho, mas menos detalhes em
áreas escuras. Ao selecionar a extremidade superior do controle, a imagem fica com excesso de
exposição, commais detalhes nas áreas escuras emenos detalhes nas áreas brilhantes.

Um uso típico para esse recurso seria a exibição de uma cena com condições de iluminação de
ambientes interno e externo simultaneamente como, por exemplo, em uma área de armazém com
um porta de baia aberta.

Procedimento 81 Ativar/desativar o recurso WDR
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfigurações de imagem.

3 Selecione oWDR necessário na lista suspensa:

• WDR: Faixa dinâmica ampla digital, aprimorando detalhes em áreas
mais escuras
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• WDR verdadeiro: Faixa dinâmica ampla com dois obturadores, para
compensar áreas claras e escuras na cena.

• WDR3x verdadeiro: Faixa dinâmica ampla com três obturadores,
para compensar áreas claras e escuras na cena.

Observação: TrueWDR3x não é aplicável aos modelos 8MP.

Observação:WDR e TrueWDR3x não são aplicáveis aomodelo 2MP PTZ.

A configuração padrão é DESATIVADO.

4 Selecione oNível de WDR necessário na lista suspensa:

• Desativado
• Baixa
• Média
• Alto

- Fim -

Modo dia-noite

Omodo IV/dia e noite utiliza uma série de funções específicas da câmera para intensificar
dramaticamente o desempenho em baixa iluminação.

Quando necessário, o mecanismo TDN Real removerá um Filtro de Corte de IV (IRCF) da parte
frontal das imagens para que a câmera possa visualizar em branco e preto (BW) e utilizar a energia
adicional próxima do infravermelho encontrada em várias fontes de iluminação, como lâmpadas
halógenas, luz do luar etc.

Isso, juntamente com a redução de outra função, a velocidade do obturador, melhora
significativamente o desempenho em baixa iluminação, produzindo imagens claras em que nada
poderá ser previamente exibido.

Iluminador IV:

Quando a câmera estiver nomodo PB, ela poderá utilizar ou ver a iluminação próxima do IV, algo
impossível ao olho humano. Essa capacidade pode ser extremamente poderosa quando o domo está
equipado com iluminadores de IV de 850~950 nm. Com essa combinação, uma cena pode ficar bem
iluminada com a luz de IV que o domo consegue ver, mas as pessoas não. Isso é ótimo para áreas
em que a iluminação externa não é permitida ou há uma necessidade de ocultar as câmeras por
segurança.

Procedimento 82 Ativar/Desativar Iluminador IV
A câmera Indoor Dome ou Box para ambientes internos não é compatível com esse recurso.
Consulte os códigos de produto para obter suporte para o recurso.

Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Imagem adicional nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar iluminador IV para ativar o Iluminador IV.

OU
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Limpe a caixa de seleçãoAtivar iluminador IV Para desativar o Iluminador IV. A
configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

Modo dia-noite

Odomo fornece ummodo preto e branco (PB) para aumentar o desempenho da câmera quando o
nível de iluminação fica abaixo de certos limiares. Isso permite a obtenção de imagens claras em
condições de pouca iluminação.

Procedimento 83 Configurar o modo dia-noite
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Imagem adicional nomenuConfiguração básica.
3 Selecione uma configuraçãoModo dia-noite nomenu suspenso:

• Cores forçadas - ativam omodo de cores o tempo inteiro.

• P/B forçado - ativa omodo preto e branco o tempo inteiro.
• Baixo automático - a câmera será ajustada entre PB eColorido,
dependendo dos níveis de luz.

• Médio automático - a câmera dará um bom equilíbrio de cor e PB,
dependendo da cena.

• Alto automático - aumenta a probabilidade de alternar para omodo
PB, conforme os níveis de luz forem diminuindo.

• Manual - uma barra deslizante será exibida, e o usuário poderá ajustar
a configuração conforme o ambiente.

A configuração padrão é 'Médio automático'.

Ajuste da Imagem
Ajuste o brilho, o contraste e a saturação da imagemmostrada no painel de vídeo.

Procedimento 84 Ajustar o brilho, contraste e saturação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

4 Utilize as barras deslizantes para ajustar:

• Brilho
• Contraste
• Saturação



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 114

• Nitidez
• Matiz
Os valores variam de 1% a 100%. O painel de vídeo será atualizado para exibir as novas
configurações.

- Fim -

Procedimento 85 Restaurar os padrões de equilíbrio de imagem
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaConfigurações de imagem nomenuConfiguração básica.
3 SelecionePadrões para restaurar as configurações padrão.

Os valores padrão são:

• Brilho: 50%
• Contraste: 50%
• Saturação: 50%
• Nitidez: 50%
• Matiz: 50%

- Fim -

Balanço de branco

Obalanço de branco, ou seja, a capacidade demanter os brancos parecendo branco, é normalmente
compensada demaneira automática por meio da configuração Balanço de branco automático.

O Balanço de BrancoManual está disponível quando as configurações específicas de temperatura
da cor devem ser definidas e preservadas. Isso pode ser feito ao usar os ajustes deslizantes de
vermelho e azul para obter a exibição ideal.

Procedimento 86 Configurar o balanço de branco automático
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

4 Selecione oBalanço de branco necessário nomenu suspenso:
• Auto Largo: Adequada para uma gamamais vasta do que o normal de
condições de iluminação

• Auto Normal: Adequada para uma gama normal de condições de ilu-
minação

• Manual: Balanço de vermelho e azul ajustável
A configuração padrão é "AutoNormal
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- Fim -

Procedimento 87 Selecionar Manualmente o Balanço de Branco
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guia Imagem adicional nomenuConfiguração básica.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

4 SelecioneManual nomenu suspenso Equilíbrio de branco.
As barras deslizantes de Vermelho e Azul são exibidas.

5 Utilize as barras deslizantes para ajustar o balanço deVermelho eAzul.
O painel de vídeo ao vivo será atualizado para exibir as novas configurações.

Os valores de vermelho e azul variam de 1% a 100%.

Se você alterar a configuração paraManual, a barra deslizante lerá a configuração do FOV
em tempo real.

- Fim -

Calibragem da lente

Utilize o processo de calibragem da lente para recuperar o foco e o zoom após um bloqueio domotor.
O bloqueio domotor de passo é raro, mas pode ocorrer durante o transporte ou devido aomanuseio
incorreto da câmera. Se o focoOne Touch em Amplo ou Tele não estiver funcionando através do
intervalo de zoom, a câmera precisa de calibragem da lente. A ferramenta de calibragem da lente
utiliza curvas de foco infinito para alinhar a lente da câmera e corrigir problemas para focar em Amplo
ou Tele.

Você pode realizar a calibragem da lente na guiaCalibragem da lente.

Esse recurso só é aplicável às câmeras Illustra Flex 3MP Indoor Dome, Outdoor Dome e Bullet.

Procedimento 88 Realizar a Calibragem da lente
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daWeb para exibir os menus de configuração.

2 SelecioneConfigurações de imagem nomenuVídeo.
3 Selecione a guiaCalibragem da lente.
4 Selecione Iniciar calibragem e aguarde até que a inicialização da lente da câmera esteja

concluída.

5 Para confirmar o sucesso da calibragem da lente, selecione a guia Imagem básica no
menuConfigurações da imagem e verifique se a imagem está dentro do foco através do
intervalo de zoom.

Utilize o botão Um toque para focalizar automaticamente a área de visualização realçada na
caixa amarela exibida no painel de vídeo.

- Fim -
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Seleção da lente

Você pode selecionar a lente na câmera Illustra Flex Box. Omodelo de lente compatível é exibido na
guiaSeleção da lente domenu Vídeo.

Procedimento 89 Selecionar uma lente
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daWeb para exibir os menus de configuração.

2 SelecioneConfigurações de imagem nomenuVídeo.
3 Selecione a guiaSeleção da lente.
4 No campoModelo de lente, selecione a lente instalada na lista suspensa.
5 Aomudar as lentes, você será solicitado a reinicializar a câmera. Todas as sessões ativas

serão perdidas. SelecioneOK para prosseguir com a reinicialização.

- Fim -

Data/hora/OSD
Altere o Nome daCâmera, Data e Hora para ativar a Exibição em Tela (OSD).

Nome da câmera
Onome da câmera será exibido na faixa da Interface do usuário daWeb e na exibição em tela da
câmera. Esse nome também serámostrado quando for usado o Illustra Connect ou ONVIF.

Procedimento 90 Alteração do tamanho de texto da câmera na tela
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaOSD nomenuConfiguração básica.
3 Na seção Tamanho do texto, selecioneNormal para exibir o texto em um tamanho

normal.

OU

Na seção Tamanho do texto, selecioneGrande para exibir o texto em um tamanhomaior.

A configuração padrão é 'Normal'.

- Fim -

Procedimento 91 Alterar o Nome da Câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb.

2 SelecioneData/Hora/OSD nomenuVídeo.
3 Digite o nome da câmera na caixa de textoNome amigável da câmera.

- Fim -
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Data/hora

Configure a data e a hora da câmera.

Procedimento 92 Como configurar a data e a hora
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneData/Hora/OSD nomenuVídeo.
3 Marque a caixa de seleção Formato 24 horas para ativar o relógio no formato de 24 horas.

Ou

Desmarque a caixa de seleção Formato 24 horas para ativar o relógio no formato de 12
horas.

A configuração padrão é "24 horas".

4 Selecione o Formato de exibição da data nomenu suspenso:
• DD/MM/AAAA
• MM/DD/AAAA
• AAAA/MM/DD
A configuração padrão é "AAAA/MM/DD".

5 Selecione o Fuso horário nomenu suspenso.
A configuração padrão é "Horário do Leste (EUA eCanadá) (GMT-05:00)"

6 Selecione a configuraçãoConfigurar hora, escolhendo os botões de opção:
• Manual
• via NTP
A configuração padrão é 'Manual'.

7 Se você selecionar a opção 'Manual' na etapa 5:

a Selecione a data (DD/MM/AAAA) usando os menus suspensos.
b Selecione a hora (HH:MM:SS) usando os menus suspensos.

8 Se você selecionar a opção 'Via NTP' na etapa 5:

a Digite oNome do servidor NTP na caixa de texto.

- Fim -

On-Screen Display (OSD)

Dentro da opçãoOSD, você pode ativar ou desativar a exibição do nome e hora da câmera.

Procedimento 93 Exibir ou ocultar o nome da câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaData/Hora/OSD nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoNome da câmera para exibir o nome da câmera naOSD.
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OU

Desmarque a caixa de seleçãoNome da câmera para ocultar o nome da câmera naOSD.
A configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

Procedimento 94 Exibir ou ocultar a Hora da câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione a guiaData/Hora/OSD nomenuConfiguração básica.
3 Marque a caixa de seleçãoHora para exibir o nome da câmera naOSD.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoHora para ocultar o nome da câmera naOSD.
A configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

Procedimento 95 Exibir ou ocultar a OSD definida pelo usuário
1 Selecione Configurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de con-

figuração.

2 Selecione a guiaOSD nomenuConfiguração básica.
3 Na seçãoDefinida pelo usuário, marque a caixa de seleçãoAtivar para exibir o nome da

câmera naOSD.

OU

Na seçãoDefinida pelo usuário, limpe a caixa de seleçãoAtivar para ocultar o nome da
câmera naOSD.

A configuração padrão é "Desativado".

4 Selecione um Local nomenu suspenso.
5 Insira um nome no campoNome.

Os campos daOSD definida pelo usuário devem estar em conformidade com os seguintes
critérios de validação:

• 0 - 24 caracteres

• Não permite começar ou terminar com:

• . (ponto)

• - (hífen)

• _ (sublinhado)

• \ (barra invertida)

• " (aspas)

- Fim -
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Zonas de privacidade
As zonas de privacidade são seções "mascaradas" da área de visualização da câmera. Essas
máscaras impedem que os operadores do sistema de vigilância que não têm acesso à senha da
câmera visualizem essas zonas designadas. Cada zona tem quatro lados e as zonas podem se
sobrepor para criar formatos irregulares.

O tamanho aparente da Zona de Privacidade ajusta automaticamente conforme o nível de zoom é
ajustado. As zonas de privacidade são úteis para áreas de alta segurança. Por exemplo, você pode
estabelecer uma zona de privacidade em torno de uma combinação de segurança, mas ainda assim
é possível visualizar a abordagem das pessoas ou uma abertura segura.

Até 8 zonas de privacidade retangulares podem ser usadas na câmera.

Como definir uma zona de privacidade

Crie uma zona de privacidade na câmera.

Procedimento 96 Definir uma zona de privacidade
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Zonas de privacidade nomenuVídeo.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

Observação: Para a câmera PTZ, navegue até o centro do campo de visão da
câmera para criar uma zona de privacidade.

4 Clique no botão de lápis de edição. Clique e arraste na imagem da câmera para definir uma
área para a zona de privacidade. Para a câmera PTZ, você deve clicar e arrastar a partir do
centro do campo de visão da câmera.

Observação: Para a câmera PTZ, é recomendável desenhar zonas de privacidade
maiores do que o necessário para garantir umamelhor cobertura durante as
operações de PTZ. Isso compensa a distorção e o reposicionamento da zona de
privacidade durante a panorâmica, a inclinação e o zoom.

5 Libere o botão domouse.

A área de privacidade selecionada ficará amarela.

6 SelecioneAdicionar para salvar a zona de privacidade atual.
7 Para selecionar novamente a área alternativa para a zona de privacidade, selecione

Cancelar e repita a partir da etapa 4.

Observação: Quando uma nova zona de privacidade é criada, ela é
automaticamente ativada.

- Fim -
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Como ativar ou desativar uma zona de privacidade

Selecione uma zona de privacidade para ser ocultada oumostrada na câmera. A câmera PTZ não
suporta a ativação ou a desativação de uma zona de privacidade. As zonas devem ser excluídas e
redesenhadas quando necessário.

Procedimento 97 Ativar/desativar uma zona de privacidade
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Zonas de privacidade nomenuVídeo.
A guia Zonas de privacidade é exibida.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeo exibe a visualização atual da câmera.

4 Marque a caixa de seleçãoAtivado correspondente para ativar a zona de privacidade.
OU
Limpe a caixa de seleçãoAtivado correspondente para desativar a zona de privacidade.

- Fim -

Como excluir uma zona de privacidade

Exclua uma zona de privacidade da câmera.

Procedimento 98 Excluir uma zona de privacidade
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Zonas de privacidade nomenuVídeo.
A guia Zonas de privacidade é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoExcluir correspondente para selecionar a zona de privacidade
para exclusão.

4 SelecioneExcluir para excluir as zonas de privacidade selecionadas.
5 Será solicitado que você confirme a exclusão.

6 SelecioneOK para confirmar a exclusão.

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -
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Menu Configurações de PTZ
Quando omenu de vídeo é selecionado, Figura 95 na página 121, Menu Configurações de PTZ, será
exibida.

Figura 95 Menu Configurações de PTZ

OmenuConfigurações de PTZ fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:

• Parâmetros de PTZ

• Predefinição

• Padrões

• Verificações

• Sequências

Parâmetros de PTZ
Os parâmetros de PTZ permitem que você ajuste a inversão automática, as configurações de
retorno, as paradas de zoom e o tipo de posição de origem.

Inversão automática
Use o recurso de "inversão" automática (proporcional) quando precisar acompanhar alguém que
caminhar diretamente para baixo da câmera e continuar do outro lado. Você começa a inversão
movendo o controle de inclinação até o limite inferior emantendo-o nessa posição por um breve
período. Quando a inversão é ativada, a câmera gira 180° automaticamente. Você poderá, então,
continuar acompanhando a pessoa, desde que o controle de inclinação permaneça no limite inferior.
Quando o controle de inclinação for liberado, a câmera retomará a operação normal.
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Procedimento 99 Ativação/desativação da inversão automática
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneParâmetros de PTZ nomenuConfigurações de PTZ.
3 Selecione a guiaParâmetros de PTZ.
4 Marque a caixa de seleção Inversão automática para ativar a inversão automática.

OU

Marque a caixa de seleção Inversão automática para desativar a inversão automática.
A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim --

Configurações de retorno
Ao chamar uma predefinição, a câmera adota as configurações criadas exclusivamente para a
predefinição específica. Quando um operador tira a câmera da posição predefinida, a câmera só
poderá retornar às configurações globais se estiver programada para isso na página Configurações
de retorno.

Procedimento 100 Ativação/desativação das configurações de retorno
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneParâmetros de PTZ nomenuConfigurações de PTZ.
3 Selecione a guiaParâmetros de PTZ.
4 Marque a caixa de seleção correspondente para ativar as configurações de retorno para:

• Retornar para foco automático
• Retornar para anterior
OU

Desmarque a caixa de seleção correspondente para desativar a configuração.

A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Paradas de zoom
As Paradas de zoom definem como a função de zoom digital é particionada.

Observação: A Parada de zoom não será usada se EIS estiver ativado.

A câmera Illustra Flex IR PTZ tem zoom óptico de 30x com zoom digital de 12X, resultando em um
zoommáximo possível de 360X. A primeira parada de zoom pode ser selecionada e é padronizada
para 30x (fim do zoom óptico). A última parada é 360x (mas não é configurável). Pressionar Ampliar
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continuamente faz com que o zoom pare em 30X. Recomeçar o comando ampliar permite ao usuário
navegar para 360x.

Procedimento 101 Configuração das paradas de zoom
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneParâmetros de PTZ nomenuConfigurações de PTZ.
3 Na seção Paradas de zoom, use a caixa suspensa para alterar a configuração Primeira

parada de zoom. A configuração padrão da primeira parada de zoom é 30X.

- Fim -

Origem
A Origem permite ajustar o tipo de posição de origem. A posição de origem é uma predefinição, um
padrão ou uma verificação/sequência que é executada automaticamente após um determinado
período de inatividade da câmera. Use esta opção se quiser manter uma área específica sob
vigilância sempre que a câmera não estiver sendomovimentada.

Procedimento 102 Configuração da posição de origem
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneParâmetros de PTZ nomenuConfigurações de PTZ.
3 Selecione a guiaOrigem.

4 Selecione o Tipo de posição de origem:

• Predefinição

• Padrão

• Sequência

• Verificação

• Nenhum

O padrão é Nenhum.

Se uma ação for selecionada, escolha o tipo de ação a ser executada nomenu suspenso
Parâmetro que está ativado.

5 Use a barra deslizante para selecionar o Tempo de retorno (minutos).
O padrão é 5.

6 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim --

Procedimento 103 Desmarcação da posição de origem
1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de

configuração.
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2 SelecioneParâmetros de PTZ nomenuConfigurações de PTZ.
3 Selecione a guiaOrigem.

4 SelecioneNenhum no Tipo de posição de origem.

5 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim --

Predefinição
UmaPredefinição é uma cena de uma câmera previamente posicionada que você programa usando
as opções panorâmica, inclinação e zoom. É possível programar até 96 predefinições na câmera.

Adição de uma nova predefinição
Crie uma nova posição de predefinição na câmera.

Procedimento 104 Adicionar uma predefinição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePredefinições nomenuPTZ.
A guia Predefinição é exibida.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Ajuste a exibição da câmera, se necessário.

• Panorâmica, inclinação e zoom.
• Modo de foco (pontos de foco automático ou de foco manual).
A Predefinição também pode armazenar configurações adicionais de imagem noModo de
exposição: a Prioridade do obturador é selecionada. Neste caso, a Predefinição pode salvar
as configurações Exposição offset e Exposição. Elas serão, então, alteradas de acordo
com uma chamada prest.

5 Em um slot numerado na tabela de predefinições, selecione para adicionar a nova
predefinição.

6 Digite o nome da predefinição na caixa de textoNome da predefinição.
7 SelecioneAdicionar para salvar a predefinição.

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -

Como exibir uma predefinição
Exiba uma posição de predefinição existente.
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Procedimento 105 Exibir uma predefinição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePredefinição nomenuPTZ.
A guia Predefinição aparece.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Selecione para ativar a predefinição correspondente.
O painel de vídeo será atualizado paramostrar a predefinição selecionada. A predefinição
serámostrada até ser interrompida por um comando, padrão ou verificação da câmera.

- Fim -

Como editar uma predefinição
Edite uma posição de predefinição existente.

Procedimento 106 Editar uma predefinição existente
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePredefinição nomenuPTZ.
A guia Predefinição aparece.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Selecione para ativar a predefinição correspondente.
O painel de vídeo será atualizado paramostrar a predefinição selecionada.

5 Selecione para editar a predefinição correspondente.
6 Digite o nome da predefinição na caixa de textoNome da predefinição, se necessário.
7 Ajuste a exibição da câmera, se necessário.

• Panorâmica, Inclinação e Zoom
• Modo de foco e Modo de íris

8 Os controles da câmera a seguir podem ser salvos como parte da predefinição e acessados
pelomenu Configurações de Imagem:
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• Balanço de branco
• Equilíbrio da imagem
• Alcance dinâmico largo (WDR)
• IV/dia e noite
• Limite do obturador

9 SelecioneAdicionar para salvar a predefinição atualizada.
Será solicitado que você confirme a atualização.

10 SelecioneOK para salvar as alterações.

OU

SelecioneCancelar.

Como excluir uma predefinição
Exclua uma posição de predefinição existente da câmera.

Procedimento 107 Excluir uma predefinição
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePredefinição nomenu PTZ.
A guia Predefinição aparece.

3 Selecione para excluir a predefinição correspondente.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

Observação: Não é possível excluir uma predefinição se ela estiver associada a outra função da
câmera. Para remover a predefinição, consulte a função de câmera associada.

4 SelecioneOK para confirmar a exclusão.

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -

Padrões
Um padrão é uma série demovimentos de panorâmica, inclinação e zoom que pode ser salva na
câmera. Nomáximo 16 padrões programáveis de usuário podem ser programados para a câmera
com uma duração ilimitada.

Observação: a Illustra Pro PTZ fornece o Apple Peel, um padrão predefinido armazenado na
câmera, por padrão, que abrange toda a área de exibição. Esse padrão faz uma panorâmica lenta em
360º, começando na linha do teto. Em seguida, ele inclina 30° e faz uma panorâmica de 360°
novamente, repetindo até abranger toda a área de exibição. O padrão repetirá continuamente até ser
interrompido por um comando, uma predefinição, uma verificação ou um alarme da câmera.
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Observação: Por padrão, há dois padrões Apple Peel na câmera. O padrão Apple Peel um é
somente para leitura e não pode ser editado ou excluído. O padrão Apple Peel dois pode ser editado
e, se necessário, excluído da câmera.

Como adicionar um padrão
Crie um novo padrão.

Observação: Um intervalo de 15minutos é implementado ao adicionar um padrão. Se nenhum
comando for recebido dentro do intervalo, o procedimento Adicionar um padrão será
automaticamente cancelado.

Procedimento 108 Adicionar um padrão
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePadrões nomenu PTZ.
3 Selecione a guiaGravar.

A guia Gravar aparece.

4 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

5 Insira oNome do padrão.
6 Selecione Iniciar.

A página Gravar será atualizada com um botãoAdicionar eCancelar.
7 Ajuste a exibição da câmera, se necessário.

• Panorâmica, Inclinação e Zoom
8 SelecioneAdicionar para salvar o padrão.

O nome do padrão é inserido na tabela da guia Padrões.

Ou

SelecioneCancelar.

- Fim -

Como executar um padrão
Ative um padrão existente.

Procedimento 109 Executar um padrão
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePadrões nomenuPTZ.
A guia Padrões aparece.
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3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Selecione para ativar o padrão correspondente.
O painel de vídeo será atualizado paramostrar o padrão selecionado. O padrão será
executado continuamente até ser interrompido por um comando, padrão, verificação ou
alarme de câmera.

- Fim -

Como excluir um padrão
Exclua um padrão existente.

Procedimento 110 Excluir um padrão
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePadrões nomenu PTZ.
A guia Padrões aparece.

3 Selecione para excluir o padrão correspondente.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

Observação: Não é possível excluir um padrão se ele estiver associado a outra função da câmera.
Para remover o padrão, consulte a função de câmera associada.

4 SelecioneOK para confirmar a exclusão.

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -

Como repetir um padrão
Use esse procedimento para ter uma repetição de padrão até ocorrer uma interrupção por um
comando da câmera.

Procedimento 111 Ativar/desativar a repetição de um padrão
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecionePadrões nomenuPTZ.
3 Selecione a guiaRepetir.

A guia Repetir é mostrada.
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4 Marque a caixa de seleçãoRepetir padrão para permitir que o padrão seja repetido
continuamente.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoRepetir padrão para permitir que o padrão selecionado seja
executado apenas uma vez.

A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Verificações
Uma verificação permite programar limites de verificação esquerdo e direito para automatizar
atividades de vigilância. Assim que esses limites de verificação forem programados, você poderá
escolher entre executar uma verificação suave, uma verificação escalonada ou uma verificação
aleatória. Quando ativa, a verificação repetirá até ser interrompida por um comando, uma
predefinição, um padrão ou um alarme da câmera.

Como configurar limites de verificação
Configure limites de verificação esquerdo e direito na câmera.

Procedimento 112 Configurar limites de verificação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneVerificações nomenu PTZ.
A guia Verificações aparece.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Ajuste a exibição da câmera conforme exigido para localizar o limite de verificação
esquerdo.

5 SelecioneDefinir esquerdo para definir a posição exibida como o limite esquerdo.
6 Ajuste a exibição da câmera conforme exigido para localizar o limite de verificação direito.

7 SelecioneDefinir direito para definir a posição exibida como o limite direito.
Os limites de verificação são configurados e a verificação selecionada agora funcionará
dentro do conjunto de limites de verificação.

8 Selecione o tempo de pausa para uma verificação escalonada nomenu suspensoPausa.
As configurações são 2-10. O padrão é 2.

- Fim --

Definir limites de verificação de acordo com as configurações padrão
Retorne a câmera às configurações de verificação padrão.
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Procedimento 113 Definir limites de verificação de acordo com as
configurações padrão
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneVerificações nomenu PTZ.
3 Selecione a guiaVerificações.

A guia Verificações aparece.

4 SelecionePadrões.
Os limites de verificação padronizarão em Esquerdo: 0 e Direito: 359.

- Fim -

Como ativar uma verificação
Ative uma verificação na câmera, que funcionará usando os limites de verificação salvos em
Configurar limites de verificação.

Procedimento 114 Ativar uma verificação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneVerificações nomenuPTZ.
A guia Verificações aparece.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

(Antes de ativar uma verificação, consulte a seção Definir limites de verificação de acordo
com as configurações padrão na página 129.)

4 Selecione para ativar a verificação correspondente.
• Suave - movimento panorâmico lento entre os limites de verificação
esquerdo e direito, iniciando no limite de verificação esquerdo. Quando
o limite de verificação direito é atingido, a verificação inverte.

• Escalonado - movimento panorâmico lento, pausando brevemente a
cada 10° entre os limites de verificação esquerdo e direito. Quando o
limite de verificação direito é atingido, a verificação inverte.

• Aleatório - movimento panorâmico aleatório entre os limites de veri-
ficação esquerdo e direito. Por exemplo, a verificação pode iniciar em
10°, fazer ummovimento panorâmico 40° à direita e pausar, fazer um
movimento panorâmico 20° à direita e pausar, fazer ummovimento pan-
orâmico 30° à esquerda e pausar e fazer ummovimento panorâmico à
direita até atingir o limite de verificação direito.

5 O painel de vídeo será atualizado paramostrar a verificação selecionada.
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6 A verificação funcionará continuamente até ser interrompida por um comando, padrão,
predefinição ou alarme da câmera.

- Fim -

Sequências
Uma sequência é uma exibição sequencial de diversos predefinições da câmera. As sequências
fornecem uma alternativametódica e eficaz demonitorar diversas áreas de interesse ao alternar para
predefinições diferentes demaneira automática.

As sequências são criadas ao identificar visualizações predefinidas para incluir na sequência e ao
especificar um tempo de intervalo que controle o tempo em que cada predefinição permanece na tela
antes de alternar para outra predefinição.

Até 16 sequências podem ser criadas, cada uma com 16 etapas (predefinições).

Como adicionar uma sequência
Crie uma nova sequência na câmera predefinições configuradas. Consulte Adicionar uma
predefinição na página 123 se nenhuma predefinição tiver sido adicionada ainda à câmera.

Procedimento 115 Adicionar uma sequência
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

Se nenhuma predefinição tiver sido criada, consulte Adicionar uma predefinição na página
123 antes de continuar na próxima etapa.

2 SelecioneSequências nomenuPTZ.
3 Selecione a guiaAdicionar sequência.
4 Digite oNome da sequência.
5 Selecione uma predefinição nomenu suspensoNome da predefinição.
6 Insira um tempo de intervalo em segundos na caixa de texto Tempo de intervalo (s).

As configurações são 10-500.

7 SelecioneAdicionar.
A predefinição é listada como parte da sequência.

8 Repita as etapas 5 a 7 para adicionar predefinições à sequência.

Observação: Até 16 predefinições podem ser adicionadas a uma sequência.

9 SelecioneAplicar para salvar a sequência.

- Fim --

Como ativar uma sequência
Ative uma sequência selecionada.
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Procedimento 116 Ativar uma sequência
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSequências nomenu PTZ.
A guia Sequências aparece.

3 Selecione para iniciar o fluxo de vídeo, se ele ainda não estiver ativo.
O painel de vídeomostrarão a visualização atual da câmera.

4 Selecione para ativar a sequência correspondente.
O painel de vídeo será atualizado paramostrar a sequência selecionada. A sequência será
executada continuamente até ser interrompida por um comando, padrão, predefinição,
verificação ou alarme da câmera.

- Fim -

Como editar uma sequência
Edite uma sequência existente.

Procedimento 117 Editar uma sequência
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSequências nomenuPTZ.
A guia Sequências aparece.

3 Selecione para editar a sequência correspondente.
A sequência abrirá na guia Editar Sequência.

4 Digite o nome da sequência na caixa de textoNome da sequência, se necessário.

5 Selecione para editar a predefinição correspondente. As opções a seguir podem ser
editadas:

• Nome da predefinição: para adicionar uma nova predefinição à
sequência, passe para o próximo slot livre disponível e selecione uma
predefinição nomenu suspensoNome da predefinição.

• Tempo do intervalo
6 Se necessário, selecione para remover a predefinição correspondente da sequência.

7 SelecioneAdicionar para salvar as alterações.
OU

SelecioneCancelar.
8 SelecioneAplicar para salvar as alterações.
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- Fim -

Como excluir uma sequência
Exclua uma sequência existente.

Procedimento 118 Excluir uma sequência
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSequências nomenuPTZ.
A guia Sequências aparece.

3 Selecione para excluir a sequência correspondente.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

4 SelecioneOK para excluir a sequência.

Ou

SelecioneCancelar.

- Fim -
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Menu Eventos e ações
Quando você selecionar omenu Eventos e ações, a página Configurações de evento será exibida,
conforme a Figura 96 na página 134.

Figura 96 Menu Eventos e ações

Omenu Eventos fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:

• Configurações de evento

• Ações de eventos

• Alarmes E/S

• Analítico

• Registros de eventos

Configurações de evento
Configure os detalhes CIFS, FTP e SMTP necessários ao configurar as Ações de Evento para
alertas de analíticos.

SMTP

Configure as definições de SMTP para permitir que alertas de e-mail sejam enviados da câmera
quando um alerta analítico for acionado. As definições de SMTP devem ser configuradas para ativar
alertas de e-mail quando utilizar analíticos.
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Procedimento 119 Configurar as definições de SMTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guiaSMTP.
4 Marque a caixa de seleçãoAtivar SMPT para ativar o SMTP.

Os campos na guia ficam disponíveis para a entrada de informações.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar SMPT para desativar o SMTP.
A configuração padrão é "Desativado".

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a ativação do
SMTP requer a senha da conta do administrador.

5 Digite o endereço IP do servidor de e-mail na caixa de textoServidor de e-mail.
6 Digite a porta do servidor na caixa de textoPorta do servidor.

A configuração padrão é "25".

7 Digite o endereço de origem de e-mail na caixa de textoEndereço de origem.

8 Digite o endereço de e-mail para enviar alertas de e-mail para esse endereço na caixa de
textoEnviar e-mail para.

9 Marque a caixa de seleçãoUsar autenticação para fazer login no servidor para permitir
que sejam inseridos detalhes de autenticação.

OU

Limpe a caixaUsar autenticação para fazer login no servidor para desativar a
autenticação.

A configuração padrão é "Desativado".

10 Se a caixa de seleção "Usar autenticação para fazer login no servidor" tiver sido
selecionada:

a Digite o nome do usuário da conta SMTP na caixa de textoNome de usuário.
b Digite a senha da conta SMTP na caixa de textoSenha.

- Fim -

FTP
Configure as definições de FTP no servidor FTP. Essa ação é necessária para enviar arquivos de
vídeo a partir de alertas de analíticos acionados. O FTP deve ser configurado para ativar alertas de
vídeo de FTP utilizando analíticos. Você pode definir as configurações de FTP nomenuRede.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

136 8200-1456-0104 K0

Procedimento 120 Definir as configurações do servidor FTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia FTP.
4 Marque a caixa de seleçãoAtivar FTP para ativar o FTP.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar FTP para desativar o FTP.

A configuração padrão é 'Ativado'.

5 Se necessário, marque a caixa de seleção FTP Seguro.
A configuração padrão é "Desativado".

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a ativação do FTP
requer a senha da conta do administrador.

6 Digite o endereço IP do servidor FTP na caixa de textoServidor FTP.
7 Digite o nome de usuário do FTP na caixa de textoNome de usuário.
8 Digite a senha do FTP na caixa de textoSenha.
9 Digite o caminho de carregamento do FTP na caixa de textoCaminho de carregamento.

Observação:

Consulte Testar as configurações de FTP na página 137 para confirmar se as configurações
de FTP estão funcionando conforme esperado.

- Fim -

Taxa de Transferência de Arquivos

Você pode limitar a Taxa de Transferência de Arquivos e atribuir uma taxamáxima de transferência
para gerenciar a quantidade de largura de banda de FTP utilizada.

Procedimento 121 Configurar a Taxa de Transferência de FTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia FTP.
4 Marque a caixa de seleção Limitar taxa de transferência para limitar a taxa de

transferência de FTP.

OU

Desmarque a caixa de seleção Limitar taxa de transferência para desativar a
transferência de FTP limitada.

A configuração padrão é 'Ativado'.
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5 Insira a TaxaMáxima de Transferência na caixa de texto Taxa máxima de transferência
(Kbps).

- Fim -

Testar as configurações de FTP

Teste as configurações de FTP que foram definidas no Procedimento 7-4 Configurar as definições do
servidor FTP.

Procedimento 122 Testar as configurações de FTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia FTP.
4 Selecione Testar.

Um exemplo de arquivo de texto é enviado ao destino FTP especificado para confirmar se
as configurações de FTP estão corretas.

- Fim -

CIFS
O recurso CIFS permite que os arquivos gerados a partir da câmera, como um vídeo relacionado a
alarme, sejam direcionados para o armazenamento de arquivos conectado à rede através do
protocolo de Sistema de Arquivos Comuns da Internet (Common Internet File System). Isso
complementa os métodos de distribuição existentes, tais como FTP, SFTP e-mail.

Procedimento 123 Configurar as definições do servidor CIFS
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guiaCIFS.
4 Marque a caixa de seleçãoAtivar para ativar o CIFS.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar para desativar o CIFS.
A configuração padrão é 'Ativado'.

5 Digite o caminho de rede na caixa de textoCaminho da rede.
6 Digite o nome do domínio na caixa de textoNome de domínio.
7 Digite o nome do usuário na caixa de textoNome de usuário.
8 Digite a senha h na caixa de textoSenha.

- Fim -
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Ações de eventos
A câmera pode ser comandada para a execução de uma operação especificada quando um alarme
de analítico for acionado, esses acionadores são definidos por meio das ações de falha. Até 5 ações
de eventos podem ser configuradas na câmera.

A ação de evento pode ser utilizada para configurar qualquer combinação das seguintes ações:

• Gravar um clipe no cartãoMicro SD.

• Enviar um alarme externo por e-mail que inclua detalhes do alarme, onde recuperar o
arquivo de vídeo AVI e uma imagem JPEG do evento se houver uma gravação de
MPJEG no cartãoMicro SD. Se não houver MJPEG sendo gravado no cartãoMicro
SD, nenhuma imagem JPEG será enviada.

• Enviar um arquivo de vídeo AVI para um servidor FTP ou CIFS externo pré-
configurado. O arquivo de vídeo contém um buffer de vídeo de pré- e pós-alarme.

• Acionar a saída de alarme.

• Reprodução de áudio: reprodução e clipe de áudio dos alto-falantes da câmera quando
acionados.

• Ação do PTZ: execute uma predefinição, um padrão, uma verificação ou uma
sequência armazenada. O resultado dessa ação do PTZ continuará até que outro
comando PTZ ou de retorno à origem seja recebido. Um comando PTZ daGUI da web
ou doONVIF será respondido imediatamente, possivelmente interrompendo a ação
programada do PTZ. Uma ação do PTZ de uma entrada digital diferente também será
executada imediatamente.

Observação: um cartãomicro SD deve ser inserido para permitir a gravação e para que a câmera
possa enviar eventos FTP, CIFS e SMTP. E-mails SMTP são enviados sem a inserção de um
cartãomicro SD, mas não incluem imagens instantâneas do acionador de evento. Os cartões micro
SD também são necessários para armazenamento de clipes de áudio na câmera.

Criar uma ação de evento

Configure uma ação do evento que pode ser acionada por um alerta de analítico.

Procedimento 124 Criar uma ação de evento
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAções de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione uma entrada na lista de ações de evento e digite um nome de ação de evento na

caixa de textoNome.
4 Marque a caixa de seleçãoSaída para ativar uma saída de alarme.
5 Marque a caixa de seleçãoGravação para ativar as Configurações deGravação.
6 Marque a caixa de seleçãoE-mail para enviar um e-mail para o endereço de e-mail

configurado no procedimento Configurar as definições de SMTP.

7 Marque a caixa de seleção FTP para enviar um arquivo de vídeo para os detalhes de FTP
configurados no procedimento Configurar as definições do servidor FTP.

8 Marque a caixa de seleçãoCIFS para enviar um arquivo de vídeo para os detalhes de SFTP
configurados no procedimento Configurar as definições do servidor CIFS.
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Observação:
1. Se você selecionar Gravação, o clipe AVI será salvo no cartãoMicro SD e
deverá ser removido da câmera para visualizar o arquivo de vídeo.
2. Os clipes AVI só poderão ser enviados via FTP se um cartãoMicro SD tiver sido
instalado e o FTP e oCIFS tiverem sido selecionados.
3. O buffer de duração pré-evento e pós-evento selecionado será incluído em
qualquer clipe de vídeo enviado por FTP eCIFS.

9 Selecione a opçãoReprodução de áudio nomenu suspenso.

Observação: a reprodução de áudio não é aplicável à câmera Compact Mini Dome.

10 Selecione a opçãoAção do PTZ nomenu suspenso.

Observação: A Ação do PTZ só é aplicável à câmera PTZ.

11 Selecione a opçãoParâmetro de PTZ nomenu suspenso.

Observação: OParâmetro do PTZ só é aplicável à câmera PTZ.

- Fim -

Edição de uma ação de evento

Modifique os detalhes de uma ação de evento existente.

Procedimento 125 Editar uma ação de evento
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAções de evento nomenu Eventos e ações.
3 Selecione uma entrada na lista de ações de evento; os seguintes itens podem ser editados:

• Nome
• Saída - Ativar/Desativar
• Gravação - Ativar/Desativar
• E-mail - Ativar/Desativar
• FTP - Ativar/Desativar

• CIFS - Ativar/Desativar

• Reprodução de áudio - selecionar o clipe de áudio necessário
• Ação do PTZ - selecione a ação do PTZ necessária
• Parâmetro de PTZ - selecione o parâmetro de PTZ necessário

- Fim -

E/S de alarme
Observação: Esta seção não se aplica à Compact Mini Dome.
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A câmera oferece uma entrada de alarme. Com a conexão de dispositivos de alarme, como
detectores de fumaça, sensores de intensidade de luz ou sensores demovimento, a essas entradas,
é possível aperfeiçoar a utilização do sistema de vigilância em vídeo.

Nos 15 segundos após o acionamento, qualquer alteração adicional na entrada individual dessa fonte
de alarme será registrada e não gerará nenhuma outra ação. Isso serve para reduzir o efeito de
qualquer origem de alarme de vibração como, por exemplo, quando uma porta está simplesmente
vibrando com o vento, causando a geração de uma série de alarmes.

Os alarmes de entrada são acionados namudança de estado. De aberto para fechado ou de fechado
para aberto. A câmera relata o estado atual de cada alarme de entrada (aberto ou fechado), assim
como um status ativo ou inativo na página de configuração de alarme. Os alarmes ativos também
ficam visíveis na página atual de falhas.

O acionamento de um alarme de entrada afeta as tarefas agendadas e as atrasa até que, pelo
menos, 30 segundos tenham se passado desde o acionamento da última entrada de alarme digital.

Ações de alarme

No acionamento, cada entrada de alarme pode ser configurada para acionar uma ação com falha:

• Ativar o contato de saída digital. Esse contato permanece ativo até que o alarme seja
confirmado e excluído por um operador.

• Enviar umWS-Event de alarme externo que inclua detalhes do alarme.

• Enviar um alarme externo por e-mail que inclua detalhes do alarme, onde recuperar o
arquivo de vídeo AVI e uma imagem JPEG do evento se houver uma gravação de
MPJEG no armazenamento local. SeMJPEG não estiver sendo gravado no
armazenamento local, a imagem JPEG não será enviada.

• Enviar um arquivo de áudio através da unidade. Se um alto-falante estiver conectado à
saída de áudio na unidade, o arquivo poderá ser executado, pois o alarme será
acionado.

• Enviar um arquivo de vídeo AVI para um servidor FTP externo pré-configurado. O
arquivo de vídeo conterá um buffer de vídeo de pré-alarme e pós-alarme e um áudio se
ativado e suportado, conforme descrito acima.

Observação:
1. Um alarme interno ativo somente é redefinido quando o estado da entradamuda
para "normal". Uma redefiniçãomanual não está disponível.
2. É necessário inserir um cartãoMicro SD para enviar um e-mail SMTP, arquivos
de vídeo, áudio e imagens dos alarmes acionados.

Procedimento 126 Configurar um alarme
Etapa    Ação

1 SelecioneE/S de alarme nomenuEventos e ações.
2 Digite o nome do alarme na caixa de textoNome.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivado para ativar o alarme.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivado para desativar o alarme.
4 Selecione quando o alarme precisar ser ativado nomenu suspensoNormal, isto é, quando

o contato seco estiver aberto ou fechado.
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5 Selecione a ação de falha configurada necessária nomenu suspensoAção.

- Fim -

Procedimento 127 Ativar/desativar um alarme
Etapa    Ação

1 SelecioneE/S de alarme nomenuEventos e ações.
2 Marque a caixa de seleçãoAtivado para ativar o alarme correspondente.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivado para desativar o alarme correspondente.

- Fim -

Ativar ou desativar a saída de alarme

A saída de alarme permite que o alarme ative uma saída digital como uma ação. Por exemplo, essa
saída digital poderia estar conectada a um dispositivo elétrico, ou seja, uma luz ou sirene de
segurança.

Procedimento 128 Ativar/desativar uma saída de alarme
Etapa    Ação

1 SelecioneE/S de alarme nomenuEventos e ações.
2 Marque a caixa de seleçãoSaída para ativar a saída de alarme.

OU

Limpe a caixa de seleçãoSaída para desativar a saída de alarme.

- Fim -

Procedimento 129 Excluir uma saída de alarme
Etapa    Ação

1 SelecioneE/S de alarme nomenuEventos e ações.
2 NaSaída de alarme, selecione o botãoAplicar para limpar a saída ativa.

A Saída de Alarme é excluída.

- Fim -

Analítico
OAnalítico é um recurso que detecta e rastreia objetos em vídeo. Os analíticos aceitos são Área de
interesse, Detecção demovimento e Detecção de borrões.

Área de Interesse (ROI)

Observação: a câmera IR PTZ não suporta o recurso ROI (área de interesse).

Uma área de interesse é uma área definida da visão da câmera que considerou ser demaior
prioridade do que as áreas de não interesse. Por exemplo, em ambientes seguros, as áreas de
atividade potencial podem ser uma janela ou porta específica. Elas são especificadas pelo desenho
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de uma sobreposição retangular do fluxo de vídeo. A sobreposição é destacada em verde e umOSD
é exibido descrevendo o tamanho em% para o eixo x e y. Até cinco áreas de interesse podem ser
configuradas, as quais podem ser ativadas/desativadas.

Procedimento 130 Configurar uma Área de Interesse
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAnalítico nomenuEventos e ações.
A guiaROI é exibida.

3 Utilize as ferramentas de desenho para desenhar a sobreposição da área de interesse no
fluxo de vídeo.

4 Digite o nome da área de interesse na caixa de textoNome.
5 Marque a caixa de seleçãoAtivado para ativar a área de interesse.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivado para desativar a área de interesse.
6 Clique em Adicionar. A área de interesse é configurada.

- Fim -

Procedimento 131 Exclui uma área de interesse
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAnalítico nomenuEventos e ações.
A guiaROI é exibida.

3 Selecione para excluir a área de interesse correspondente.

- Fim -

Detecção de Movimento

A detecção demovimento permite que você defina uma área de interesse no campo de visão da
câmera que poderá ser utilizada para acionar uma Ação de Evento. Várias áreas de interesse podem
ser selecionadas no campo de visão, mas apenas uma Ação de Evento poderá ser acionado.

Práticas recomendadas para a Detecção de movimento

Para garantir a obtenção de resultados damais alta qualidade ao utilizar a Detecção demovimento
na câmera, recomenda-se seguir as recomendações abaixo:

• Um objeto que exibemovimento precisa ter pelo menos 8x8 pixels de tamanho para ser
detectado.

• A cor do objeto (em tons de cinza) deve ser aproximadamente 10% a 15% diferente do
fundo.

• Exclua a área Registro de hora da detecção demovimento porque o registro temporal é
alterado constantemente e pode registrar comomovimento.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 143

• Tente não apontar as câmeras para a luz do sol porque o excesso de brilho impede a
detecção demovimentos de objetos brilhantes, como uma pessoa com camisa branca.

• Evite áreas commovimento persistente, como árvores, luzes piscando ou sinais girando,
utilizando uma área adequada de interesse.

Painel de configuração de detecção de movimento

As regiões de interesse dentro do campo de visão da câmera são definidas usando o Painel de
configuração de detecção demovimento. As regiões de interesse são definidas
desenhando/realçando as áreas no painel. Isso é feito utilizando as ferramentas de desenho no
Painel de Configuração de Detecção deMovimento.

Criação de um Alarme de detecção de movimento

Crie um alarme de detecção demovimento na câmera.

O recurso Alerta de detecção demovimento aceita até três perfis em um campo de visão (FOV).
Você pode configurar cada perfil com um nível de sensibilidade e uma ação de evento individual.

Observação:

1 Se o fluxo de vídeo de detecção demovimento for alterado após a área de interesse ter sido
desenhada, será necessário desenhar uma nova área.

2 Se as configurações de fluxo foremmodificadas, a detecção demovimento será desativada
e será necessário ativar novamente a detecção demovimento, caso necessário.

3 A detecção demovimento só pode ser ativada em um fluxo de vídeo que usa H.264 com
uma resolução de 1920x1440 ou inferior.

Procedimento 132 Criar um Alarme de detecção de movimento
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAnalítico nomenuEventos e ações.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar detecção de movimento para ativar a detecção de

movimento na câmera.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar detecção de movimento para desativar a detecção de
movimento na câmera.

4 Selecione a zona para detecção na lista suspensa Zona de movimento.
5 Marque a caixa de seleçãoAtivar zona de movimento para ativar a zona para detecção de

movimento.

6 SelecioneEditar no campoConfiguração da região.
7 Use as ferramentas de desenho no Painel de configuração de detecção demovimento para

desenhar a área de interesse no painel. Podem ser feitas múltiplas seleções.

Observação: a câmera IR PTZ não suporta o recurso Zonas demovimento.

8 Selecione a sensibilidade nomenu suspensoSensibilidade:
• A mais alta
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• Alto
• Média
• Baixa
• A mais baixa

9 Selecione a ação de falha nomenu suspensoAção.
Essa ação de falha será ativada quando for detectadomovimento na área de interesse
selecionada.

Consulte o procedimento Criar uma ação de evento se uma ação de falha ainda não tiver
sido definida.

10 SelecioneAplicar para salvar as alterações.

- Fim -

Ative ou desative um Alarme de detecção de movimento

A detecção demovimento pode ser ativada ou desativada, quando necessário.

Procedimento 133 Ative ou desative um Alarme de detecção de movimento
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAnalítico nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia Detecção de movimento.

O painel Configuração de detecção demovimento é exibido.

4 Marque a caixa de seleçãoAtivar detecção de movimento para ativar a detecção de
movimento na câmera.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar detecção de movimento para desativar a detecção de
movimento na câmera.

5 SelecioneAplicar para salvar.

- Fim -

Detecção de borrões
A câmera gera um alarme e, em seguida, executa a ação especificada durante a configuração
quando o recurso Detecção de borrões está ativado e a câmera detecta incidentes que borram a
imagem de vídeo, como: redirecionamento, bloqueio ou desfocagem.

Quando a Detecção de borrões estiver ativada, ela terá um período de sondagem de
aproximadamente 1minuto.

Uma falha ao iniciar a Detecção de borrões ocorrerá quando o borrão for detectado em 60 períodos
de sondagem sucessivos de 1 segundo (até 1minuto).
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Registros de evento
Registro de evento

Quando os eventos são acionados, os alarmes resultantes são exibidos no Registro de Eventos com
as seguintes informações:

• Nº - detalha o índice do evento.
• Evento - é mostrado como "MotionDetected".
• Data de criação - hora e data em que a detecção demovimento foi acionada.

• Componente - componente de software interno que gerou a falha para um alarme de
detecção demovimento. É mostrado como ANALÍTICO.

• Severidade - indica o nível de severidade da falha. Os alertas de detecção demovimento
são listados como "Aviso".

• Detalhe - informações adicionais que complementam o alerta de detecção demovimento.

• Excluir - remove a notificação de alerta de detecção demovimento da tabela de falhas.

Procedimento 134 Exibir registro de eventos
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros de evento nomenuEventos e ações. A guia Registro de Evento
aparece. Os alertas acionados de detecção demovimento são exibidos.

- Fim -

Procedimento 135 Excluir eventos atuais
1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de

configuração.

2 SelecioneRegistros de evento nomenuEventos e ações. A guia Registro de Evento
aparece.

3 Marque a caixa de seleçãoExcluir correspondente para selecionar o alerta de detecção de
movimento para exclusão.

OU

Limpe a caixa de seleçãoExcluir correspondente paramanter o alerta de detecção de
movimento.

Observação: Você podemarcar a caixa de seleçãoSelecionar tudo para
selecionar todos os alertas de detecção demovimento exibidos na lista para
exclusão.

4 SelecioneExcluir para excluir os alertas de detecção demovimento selecionados.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

5 SelecioneOK para confirmar a exclusão.

OU

SelecioneCancelar.
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- Fim -

Log da Falha

Quaisquer falhas de sistema ou ambientais ocorridas na câmera sãomostradas no Log da Falha com
as seguintes informações:

• # - detalha o índice de falhas.
• Falha - uma descrição da falha.
• Data de criação - hora e data em que a falha ocorreu.

• Componente - componente de software interno que gerou a falha.
• Severidade - indica o nível de severidade da falha. Os itens a seguir são suportados (em
ordem crescente de severidade): Excluir, Aviso, Crítico e Erro.

• Detalhe - informações adicionais que complementam a descrição da falha.

• Excluir - remove a falha da tabela de falhas.

Falhas do Sistema

As falhas do sistema a seguir podem surgir:

• DiskUsage(Warning) - esse aviso é exibido quando a utilização do disco excede o valor
limite “threshold2” mantido em SYSM.conf. Depois que um alarme é gerado e a utilização
do disco cai 1% abaixo do valor limite, a falha é automaticamente eliminada. O valor limite
padrão é 80%.

Componente ENVM (Environmental Monitor)

As seguintes falhas ambientais podem surgir devido ao componente ENVM (Environmental Monitor):

• TemperatureTooHigh (Warning) - essa falha ocorre quando a temperatura interna do
gabinete é igual ou superior ao valor MAX_TEMPERATURE mantido em ENVM.conf.
Uma vez que um alarme é gerado e a temperatura cai um grau de nível 1 abaixo do valor
MAX_TEMPERATURE a falha é automaticamente excluída. Serve para impedir
mudanças transitórias na temperatura em torno do limiar.

• TemperatureTooLow (Warning) - essa falha ocorre quando a temperatura interna do
gabinete é igual ou inferior ao valor MIN_TEMPERATURE mantido em ENVM.conf. Uma
vez que um alarme é gerado e a temperatura cai um grau de nível 1 acima do valor MIN_
TEMPERATURE a falha é automaticamente excluída. Serve para impedir mudanças
transitórias na temperatura em torno do limiar.
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Procedimento 136 Exibir falhas atuais
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia Log da falha.

- Fim -

Procedimento 137 Excluir falhas atuais
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia Log da falha.
4 Marque a caixa de seleçãoExcluir correspondente para selecionar a falha para exclusão.

OU

Limpe a caixa de seleçãoExcluir correspondente paramanter a falha.

Observação: Você podemarcar a caixa de seleçãoSelecionar tudo para
selecionar todas as falhas mostradas na lista para exclusão.

5 SelecioneExcluir para excluir as falhas selecionadas.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

6 SelecioneOK para confirmar a exclusão.

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -
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Segurança
Quando você selecionar omenuSegurança, a páginaStatus de segurança será exibida, conforme
a Figura 97 na página 148.

Figura 97 Menu Segurança

Omenu Eventos fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:

• Status de Segurança

• Usuários

• HTTP/HTTPS

• IEEE 802.1x

• Firewall

• Acesso Remoto

• Tempo Limite da Sessão

Status de Segurança
Esta seção explica como configurar os recursos de segurança da câmera emodificar os protocolos
de comunicação que são usados.

Observação: Qualquer alteração na seção de Segurança, incluindo alterações noModo de
Segurança ou em um protocolo individual, são registradas no Registro de Segurança.
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Segurança Avançada
Quando você fizer login pela primeira vez na interface do usuário daWeb, uma sobreposição
aparecerá sobre a guia domenu Ao vivo solicitando que você escolha entre omodo Padrão ou o
modo Segurança avançada. Para obter mais informações sobre os requisitos domodo Segurança
avançada, consulte Resumo dos modos de segurança na página 71.

Administradores podem alterar omodo de segurança da câmera de Segurança Padrão para
Segurança Avançada.

Procedimento 138 Ativar a Segurança Avançada
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneStatus de segurança nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaVisão geral da segurança.
4 Marque a caixa de seleçãoAtivar segurança avançada para ativar a segurança avançada.

Um prompt será exibido solicitando sua senha atual e a nova senha para o recurso
Segurança avançada. É necessário que a sua senha atenda aos requisitos mínimos de uma
senha de Segurança avançada, conforme abaixo.

OU

Limpe a caixa de seleçãoAtivar segurança avançada para desativar a segurança
avançada.

A segurança avançada está desativada por padrão.

A caixa de diálogo Aviso de Segurança é exibida.

5 Digite a senha atual na caixa de textoSenha atual.
6 Insira a nova senha na caixa de textoNova senha.

A senha para segurança avançada deve atender aos seguintes requisitos:

• Ter ummínimo de oito caracteres

• Ter pelomenos um caractere que se encaixe em pelomenos três dos
grupos de caracteres abaixo:

Letras maiúsculas

Letras minúsculas

Caracteres numéricos

Caracteres especiais

7 Digite novamente a nova senha na caixa de textoConfirmar senha.
8 Clique em Aplicar.

Observação: Todas as alterações noModo de segurança são registradas no
Registro de segurança.

- Fim -
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Procedimento 139 Desativar o Modo de segurança avançada
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneStatus de segurança nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaVisão geral da segurança.

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a alteração do
modo de segurança requer a senha da conta do administrador.

4 Clique em Aplicar.

Observação: Todas as alterações nomodo de segurança são registradas no
Registro de segurança.

- Fim -

Status de Segurança
Esta seção resume os protocolos de comunicação que são usados e seus respectivos status. Os
seguintes protocolos de comunicação podem ser ativados: HTTP, FTP, CIFS, Dyn DNS, SMTP,
HTTPS, SNMP V1/2, SNMP V3, uPNP e SFTP.

Visão Geral de Segurança

Procedimento 140 Ativar/desativar protocolos de comunicação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneStatus de segurança nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaVisão geral da segurança.
4 Selecione ou limpe a caixa de seleçãoProtocolos para ativar ou desativar esse protocolo.
5 Clique em Aplicar para salvar suas configurações.

Observação:
Quando você estiver na Segurança avançada, a ativação/desativação de
protocolos individuais exigirá a senha da conta do administrador.
Qualquer alteração nas configurações de um protocolo individual será registrada no
Registro de segurança.

Registro de Segurança
O registro de segurança grava todas as alterações feitas nomodo de segurança ou em um protocolo
individual.
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Procedimento 141 Exibir registro de segurança
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneStatus de segurança nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaRegistro de segurança.
4 SelecioneAtualizar para atualizar o registro damaioria das informações atualizadas.

- Fim -

Procedimento 142 Filtrar o registro de segurança
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneStatus de segurança nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaRegistro de segurança.
4 Insira o número de linhas do arquivo de registro que você deseja visualizar na caixa de texto

Linhas (no final do arquivo de registro).
5 Digite a palavra ou a frase que deseja pesquisar na caixa de texto Filtro (apenas linhas

que contenham texto).
6 SelecioneAtualizar para atualizar o registro damaioria das informações atualizadas que

atendem aos parâmetros do filtro.

7 Selecione Limpar para esvaziar o registro de suas entradas atuais. Será preciso inserir sua
senha para fazer isso.

- Fim -

Usuários
Nesta seção, você pode adicionar um usuário, alterar uma senha de usuário e excluir uma conta de
usuário. Existem três níveis de acesso: admin, operador e usuário.

Consulte Apêndice A: Acesso à conta de usuário na página 185 para obter detalhes dos recursos que
estão disponíveis para cada função.

Observação: Onome de usuário padrão é admin e a senha padrão é admin. Paramanter a
segurança, a senha da conta administrativa deverá ser alterada.

Ver contas de usuário atuais

Veja uma lista das contas de usuário atuais atribuídas à câmera.

Procedimento 143 Ver contas de usuário
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.
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2 SelecioneUsuários nomenuSegurança.
As contas de usuário atuais atribuídas à câmera serão exibidas.

- Fim -

Adicionar usuário

Adicione uma nova conta de usuário para permitir acesso à câmera.

Procedimento 144 Adicionar um usuário
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneUsuários nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaAdicionar usuário.
4 Digite um Nome de usuário na caixa de textoNome.

O nome de usuário deve iniciar com uma letra e pode ser acompanhado por valores
alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9) e pelos caracteres especiais sublinhado(_), traço(-) ou ponto(.)

5 Selecione uma Função:
• admin

• operador

• usuário

Consulte o Apêndice A: Acesso de conta de usuário para obter detalhes sobre os recursos
que estão disponíveis para cada função.

6 Digite a senha na caixa de textoSenha.
A senha da Segurança padrão deve iniciar com um caractere alfanumérico e ser sensível a
maiúsculas eminúsculas. Ela pode conter caracteres alfanuméricos contendo 5 a 32
caracteres.

A senha para segurança avançada deve atender aos seguintes requisitos:

• Ter ummínimo de sete caracteres.

• Ter pelomenos um caractere que se encaixe em pelomenos três dos
grupos de caracteres abaixo:

• Letras maiúsculas

• Letras minúsculas

• Caracteres numéricos

• Caracteres especiais

7 Digite novamente a senha na caixa de textoConfirmar senha.
8 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

A nova conta de usuário será agoramostrada na lista Usuários na guiaUsuários.

- Fim -
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Como alterar a senha das contas de usuário
Altere a senha de uma conta de usuário existente.

Procedimento 145 Alterar a senha de usuário
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneUsuários nomenuSegurança.
3 Selecione a guiaAlterar senha.
4 Selecione a conta de usuário nomenu suspensoNome.
5 Digite a senha atual da conta de usuário na caixa de textoSenha atual.
6 Digite a nova senha da conta de usuário na caixa de textoNova senha.

A senha é sensível a maiúsculas eminúsculas e pode conter caracteres alfanuméricos com
uma extensão entre 5 e 32 caracteres.

7 Digite novamente a nova senha na caixa de textoConfirmar nova senha.
8 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -

Excluir uma conta de usuário
Exclua uma conta de usuário da câmera.

Observação: A conta 'admin" padrão não pode ser excluída.

Procedimento 146 Excluir uma conta de usuário
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneUsuários nomenuSegurança.
A guia Usuários aparece.

3 Selecione para excluir a conta de usuário correspondente.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

4 SelecioneOK para excluir.

OU

5 SelecioneCancelar.

- Fim -

HTTP / HTTPS
Ousuário pode selecionar a opção para usar HTTP, HTTPS ou ambos. A câmera criará
automaticamente um arquivo de certificado SSL para usar para o HTTPS. É possível carregar um
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certificado SSL personalizado se for necessária validação.

Procedimento 147 Especificar o método HTTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneHTTP/HTTPS nomenuSegurança.
3 Selecione oMétodo HTTP usando os botões de opção

• HTTP
• HTTPS
• Ambos

- Fim -

Procedimento 148 Adicionar um certificado HTTPS
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneHTTP/HTTPS nomenuSegurança.
3 Clique no botãoCarregar e navegue até o local do certificado.
4 Selecione o arquivo e escolhaAbrir.

Observação: A câmera só aceita certificados no formato .pem. O certificado deve
ter o certificado de servidor e uma chave privada combinada, que não deve ser
protegida por senha.

Depois que o certificado for carregado, a câmera deverá ser reiniciada para funcionar.

- Fim -

Excluir um certificado HTTPS

Se você excluir o certificado existente, ele será trocado por um substituto temporário. A sessão atual
do navegador será perdida e será necessário fazer login novamente na Interface do usuário da web.

Procedimento 149 Excluir um certificado HTTPS
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneHTTP/HTTPS nomenuSegurança.
3 SelecioneExcluir.

A câmera exibirá a página "Reiniciando o serviço HTTPS" com uma barra de progresso
mostrando o progresso da exclusão.

4 Ao concluir, a câmera retornará a página de login.

- Fim -
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IEEE 802.1x
O recurso de segurança IEEE 802.1x fornece controle de acesso de rede, isto é, redes corporativas
de segurança a partir da ligação dos dispositivos não autorizados.

A autenticação é realizada por meio do uso do Protocolo de Autenticação Extensível ou EAP.
Ambos os métodos PEAP e TLS são suportados.

Procedimento 150 Configurar Segurança IEEE 802.1x
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione IEEE 802.1x nomenuSegurança.
A guiaConfigurações de EAP é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoAtivar IEEE802.1x para ativar a segurança IEEE802.1x.
OU

4 Limpe a caixa de seleçãoAtivar IEEE802.1x para desativar a segurança IEEE802.1x.
5 Selecione aVersão EAPOL nomenu suspenso.
6 Selecione oMétodo EAP usando os botões de opção.

7 Digite o nome da identidade EAP na caixa de texto Identificar EAP.
8 SelecioneCarregar para navegar até o local doCertificado CA.A caixa de diálogo

Escolher arquivo é exibida.

9 Navegue até o local em que o certificado foi salvo. Selecione o arquivo e escolhaAbrir.
10 SelecioneCarregar. O processo de carregamento é iniciado.

11 SePEAP estiver selecionado:

a Digite aSenhaPEAP necessária.

OU

Se TLS estiver selecionado -

a SelecioneCarregar para navegar até o local doCertificado cliente.
A caixa de diálogo Escolher arquivo será exibida.

b Navegue até o local em que o certificado foi salvo.

c Selecione o arquivo e escolhaAbrir.
d SelecioneCarregar. O processo de carregamento é iniciado.

e Digite aSenha de chave privada necessária.

- Fim -

Firewall
Configure o filtro básico e o filtro de endereços para o firewall.

Filtro básico
Ative ou desative o filtro básico da câmera; isso inclui:
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• Bloqueio de ICMP (Internet Control Message Protocol - Protocolo de controle de
mensagem da Internet)

• Filtro RP (Reverse Path - Caminho inverso)

• Verificação cookie SYN.

Procedimento 151 Ativar/desativar filtro básico
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Firewall nomenuSegurança.
A guia Filtro básico é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoBloqueio de ICMP para ativar o bloqueio de ICMP.

OU

Limpe a caixa de seleçãoBloqueio de ICMP para desativar o bloqueio de ICMP. A
configuração padrão é "Desativado".

4 Marque a caixa de seleção Filtragem de RP para ativar a filtragem deRP.

OU

Desmarque a caixa de seleção Filtragem de RP para desativar.

A configuração padrão é "Desativado".

5 Marque a caixa de seleçãoCertificação do cookie SYN para ativar a certificação do
cookie SYN.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoCertificação do cookie SYN para desativar.

A configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

Filtro de endereços
Configure os endereços IP ouMAC que representam acesso negado à câmera.

Procedimento 152 Ativar/desativar e configurar o filtro de endereços
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Firewall nomenuSegurança.
3 Selecione a guia Filtragem de endereços.
4 SelecioneDesligado para desativar a filtragem de endereços completamente.

OU

SelecionePermitir para permitir a filtragem de endereços especificados.

OU

SelecioneNegar para negar a filtragem de endereços especificados.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 157

A configuração padrão é "Desativado".

5 Se a filtragem de endereços tiver sido definida paraPermitir ouNegar:
a Digite um endereço IP ouMAC para permitir/negar na caixa de textoEndereço IP ou

MAC no formato xxx.xxx.xxx.xxx.

Observação: CIDR (Classless Inter-Domain Routing - Roteamento entre domínios
sem classificação) é suportado ao usar o filtro de endereços. Se usar um endereço
CIDR, utilize o formato xxx.xxx.xxx.xxx/xx.

b SelecioneAdicionar.
6 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -

Como editar um filtro de endereços
Edite um filtro de endereços existente.

Procedimento 153 Editar um filtro de endereços
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Firewall nomenuSegurança.
3 Selecione a guia Filtragem de endereços.
4 Edite o endereço IP ouMAC na caixa de textoEndereço IP ou MAC.
5 SelecioneAdicionar para salvar as alterações.

- Fim -

Como excluir um filtro de endereços
Exclua um filtro de endereços existente.

Procedimento 154 Excluir um filtro de endereços
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Firewall nomenuSegurança.
3 Selecione a guia Filtragem de endereços.

4 Selecione para excluir o filtro de endereços correspondente.

- Fim -
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Acesso Remoto

Ativar SSH
Permite o acesso Secure Shell na câmera, caso o acesso remoto seja permitido pela rede da
câmera. Também permitirá que o Suporte Técnico Nível 3 da Tyco Security Products diagnostique
problemas na câmera.

Observação: É recomendável manter a função Ativar SSH desativada. Essa função somente
deverá ser ativada quando for solicitada pelo Suporte Técnico Nível 3 da Tyco Security Products.

Procedimento 155 Configurar SSH
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAcesso remoto nomenuSegurança.
A guiaAcesso remoto é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoAtivar SSH para ativar o SSH.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar SSH para desativar o SSH.

A configuração padrão é "Desativado".

- Fim -

ONVIF
A interface do usuário da web permite que a funcionalidadeONVIF seja gerenciada em um nível
elevado. OModo de DetecçãoONVIF e Autenticação do Usuário podem ser ativados ou não.

• OModo de DetecçãoONVIF permite ativar ou desativar a detecção da câmera via ONVIF.

• A Autenticação de Usuário ONVIF permite que a câmera aceite comandos ONVIF de
todos os usuários ou apenas de usuários autenticados. Permitir a autenticação de usuário
garante que a câmera executará somente comandos de usuários autenticados.

A separação doModo de Detecção e da Autenticação de usuário permite que a câmera seja
configurada de ummodo que se adapte às exigências da rede e de usuários. Ométodo de detecção
preferido da câmera é o Illustra Connect e este usa a detecçãoONVIF. Portanto, é recomendado que
oModo de DetecçãoONVIF fique sempre ativado.

Modo de detecção ONVIF

Ative ou desative a detecçãoONVIF na câmera.

Procedimento 156 Ativar/desativar o modo de detecção ONVIF
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAcesso remoto nomenuSegurança.
A guia Acesso remoto é exibida.
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3 Marque a caixa de seleçãoModo de detecção ONVIF para ativar oModo de detecção
ONVIF.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoModo de detecção ONVIF para desativar oModo de
detecçãoONVIF.

A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Autenticação de usuário ONVIF

Para utilizar a Autenticação de Usuário ONVIF, há, pelo menos, um usuário em nível de
administrador no serviço ONVIF.

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a edição da Autenticação do
usuário ONVIF requer a senha da conta de administrador.

Procedimento 157 Ativar/desativar autenticação de usuário ONVIF
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAcesso remoto nomenuSegurança.
A guia Acesso remoto é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoAutenticação de usuário ONVIF para ativar a Autenticação de
usuário ONVIF.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAutenticação de usuário ONVIF para desativar a
Autenticação de usuário ONVIF.

A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Video over HTTP

Habilite ou desabilite os metadados de vídeo ou de fluxo por HTTP na câmera.

Procedimento 158 Habilitar/desabilitar o Video over HTTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAcesso remoto nomenuSegurança.
A guia Acesso remoto é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoVideo over HTTP para habilitar o Video over HTTP.

OU

Marque a caixa de seleçãoVideo over HTTP para desabilitar o Video over HTTP.

A configuração padrão é 'Ativado'.
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- Fim -

Detecção UPnP

Habilite ou desabilite a Detecção UPnP na câmera.

Procedimento 159 Habilitar/desabilitar a Detecção UPnP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAcesso remoto nomenuSegurança.
A guia Acesso remoto é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoDetecção UPnP para habilitar a Detecção UPnP.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoDetecção UPnP para desabilitar a Detecção UPnP.

A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

ExacqVision Server Audio

Habilite ou desabilite as portas de áudio usadas para a integração de áudio bidirecional do
ExacqVision

Procedimento 160 Habilitar/desabilitar o EXACQ Audio
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneAcesso remoto nomenuSegurança.
A guia Acesso remoto é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoEXACQ Audio para ativar o EXACQAudio.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoEXACQ Audio para desabilitar o EXACQAudio.

A configuração padrão é 'Ativado'.

- Fim -

Tempo Limite da Sessão
O tempo limite da sessão especifica o número deminutos que uma sessão daWeb pode
permanecer inativa antes de ser automaticamente finalizada.
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Procedimento 161 Configurar um tempo limite da sessão
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione Tempo limite da sessão nomenuSegurança. A guia Tempo Limite da Sessão
aparece.

3 Use a barra deslizante para selecionar o Tempo limite da sessão (minutos). A
configuração padrão é 15minutos.

- Fim -
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Menu Rede
Quando você selecionar omenuRede, a página TCP/IP será exibida, conforme a Figura 98 na
página 162.

Figura 98 Menu Rede

OmenuRede fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:

• TCP/IP

• FTP

• SMTP

• SNTP

• CIFS

• DNS dinâmico

TCP/IP
Configure as definições de IPv4 e IPv6 na câmera.

IPv4

Configure as definições de IPv4 da câmera.

Observação: Quando você executar uma restauração de fábrica ou reinicializar, a unidade procurará
o último endereço IP conhecido. Se esse endereço não estiver disponível, ela reverterá para o
endereço IP padrão 192.168.1.168. Isso poderá resultar em endereços IP duplicado. Consulte a
seçãoMenu Rede na página 162 para obter mais informações.
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Procedimento 162 Configurar as definições de IPv4
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione TCP/IP nomenuRede.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar DHCP para ativar o DHCP e desativar as configurações

manuais.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar DHCP para desativar o DHCP e permitir a entrada de
configurações manuais.

A configuração padrão é "Desativado".

4 Se a opção 'Ativar DHCP' estiver desativada:

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

b Digite aMáscara de rede na caixa de textoMáscara de rede xxx.xxx.xxx.xxx.
A configuração padrão é "255.255.255.0"

c Digite o endereço IP doGateway na caixa de texto Gateway xxx.xxx.xxx.xxx.
d Digite oServidor DNS primário na caixa de texto Servidor DNS primário

xxx.xxx.xxx.xxx.

e Digite oServidor DNS secundário na caixa de texto Servidor DNS secundário
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -

IPv6

Ative o IPv6 na câmera.

Procedimento 163 Ativar/desativar IPv6
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione TCP/IP nomenuRede.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar IPv6 para ativar o IPv6 na câmera.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar IPv6 para desativar IPv6 na câmera.
A configuração padrão é 'Ativado'.

Se o IPv6 estiver ativado, o link local e o endereço DHCP serão exibidos ao lado de
"Endereços IPv6 atuais", caso estejam disponíveis.

- Fim -



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

164 8200-1456-0104 K0

Multicast
A transmissãomulticast é uma relação um-para-muitos entre uma câmera e os clientes que recebem
o fluxo. Com um fluxomulticast, o servidor transmite para um endereço IP demulticast na rede, e os
clientes recebem o fluxo, registrando-se no endereço IP.

Procedimento 164 Configurar a transmissão multicast
Etapa    Ação

1 SelecioneRede na Interface do usuário daWeb para exibir as opções domenu Rede e
clique na guiaMulticast.

2 Selecione oNúmero do fluxo na lista suspensa que deseja configurar.
3 No campoEndereço do vídeo, insira um endereço IP válido para a Transmissãomulticast.

O intervalo válido do endereço IP é:

224.xxx.xxx.xxx

232.xxx.xxx.xxx

234.xxx.xxx.xxx

239.xxx.xxx.xxx

Os endereços dos fluxos multicast devem ser exclusivos para o fluxo e as câmeras.

4 No campoPorta, insira uma porta para a Transmissãomulticast. A porta do fluxomulticast
deve ser exclusiva para as câmeras do fluxo. O intervalo de portas aprovado é: 0 - 65535

5 No campo Tempo de vida, insira um valor.

Exemplo de configuração correta deMulticast:

Stream.1.Multicast.IPAddress=224.16.18.2

Stream.1.Multicast.Port=1032

Stream.2.Multicast.IPAddress=224.16.18.2

Stream.2.Multicast.Port=1030

Stream.3.Multicast.IPAddress=0.0.0.0

Stream.3.Multicast.Port=0

FTP
Configure as definições de FTP no servidor FTP. Essa ação é necessária para enviar arquivos de
vídeo a partir de alertas de analíticos acionados. O FTP deve ser configurado para ativar alertas de
vídeo de FTP utilizando analíticos.

Observação: As configurações de FTP também podem ser definidas através domenuRede.
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Procedimento 165 Definir as configurações do servidor FTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione FTP nomenuRede.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar para ativar o FTP.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar para desativar o FTP.
A configuração padrão é 'Ativado'.

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a ativação do FTP
requer a senha da conta do administrador.

4 Se necessário, marque a caixa de seleção FTP Seguro.
A configuração padrão é "Desativado".

5 Digite o endereço IP do servidor FTP na caixa de textoServidor FTP.
6 Digite a porta de FTP na caixa de textoPorta de FTP.

A configuração padrão é 21.

7 Digite o nome de usuário do FTP na caixa de textoNome de usuário.
8 Digite a senha do FTP na caixa de textoSenha.
9 Digite o caminho de carregamento do FTP na caixa de textoCaminho de carregamento.

Observação: Ao inserir o caminho de carregamento de arquivo, o seguinte formato
deverá ser usado "//<nome do diretório de ftp>/<pasta>"

- Fim -

Taxa de Transferência de Arquivos
Você pode limitar a Taxa de Transferência de Arquivos e atribuir uma taxamáxima de transferência
para gerenciar a quantidade de largura de banda de FTP utilizada.

Procedimento 166 Configurar a Taxa de Transferência de FTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de evento nomenuEventos e ações.
3 Selecione a guia FTP.
4 Marque a caixa de seleção Limitar taxa de transferência para limitar a taxa de

transferência de FTP.

OU

Limpe a caixa de seleção Limitar taxa de transferência para desativar a transferência de
FTP limitada.
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A configuração padrão é 'Ativado'.

5 Insira a TaxaMáxima de Transferência na caixa de texto Taxa máxima de transferência
(Kbps).

A configuração padrão é 50.

- Fim -

Testar as configurações de FTP
Teste as configurações de FTP que foram configuradas corretamente.

Procedimento 167 Testar as configurações de FTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione FTP nomenuRede.
3 Selecione a guia FTP.
4 Selecione Testar. Um arquivo de texto de teste será enviado para o destino FTP

especificado para confirmar se as configurações de FTP estão corretas.

- Fim -

SMTP
Configure as definições de SMTP para permitir que alertas de e-mail sejam enviados da câmera
quando um alerta analítico for acionado.

Observação: As definições de SMTP devem ser configuradas para ativar alertas de e-mail quando
utilizar analíticos.

Procedimento 168 Configurar as definições de SMTP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSMPT nomenuRede.
A guiaSMPT é exibida.

3 Marque a caixa de seleçãoAtivar SMPT para ativar o SMPT. As caixas de texto na guia
ficam disponíveis para entrada.

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a ativação do
SMTP requer a senha da conta do administrador.

4 Digite o endereço IP do servidor de e-mail na caixa de textoServidor de e-mail.
5 Digite a porta do servidor na caixa de textoPorta do servidor.

A configuração padrão é "25".

6 Digite o endereço de origem de e-mail na caixa de textoEndereço de origem.
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7 Digite o endereço de e-mail para enviar alertas de e-mail para esse endereço na caixa de
textoEnviar e-mail para.

8 Marque a caixa de seleçãoUsar autenticação para fazer login no servidor para permitir
que sejam inseridos detalhes de autenticação.

OU

Limpe a caixaUsar autenticação para fazer login no servidor para desativar a
autenticação.

A configuração padrão é "Desativado".

9 Se a caixa de seleção "Usar autenticação para fazer login no servidor" tiver sido
selecionada:

a Digite o nome do usuário da conta SMTP na caixa de textoNome de usuário.
b Digite a senha da conta SMTP na caixa de textoSenha.

10 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -

SNMP
A câmera introduz suporte para o Protocolo Simples deGerenciamento de Rede tornando fácil
gerenciar uma rede IP.

O suporte de SNMP inclui suporte para V2 e V3. Usando V2 significa que nenhuma autenticação é
necessária para acessar dados e resultados são não criptografadas. V3 oferece recursos
aprimorados de segurança de autenticação e criptografia.

Procedimento 169 Configurar definições de SNMP
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSNMP nomenuRede.
3 Digite uma referência de local na caixa de texto Local.
4 Digite uma referência de contato de gerenciamento de SNMP na caixa de textoContato.
5 Se estiver usandoV2:

a Marque a caixa de seleçãoAtivar V2.
b Digite o ID autorizado para a leitura de dados SNMP na caixa de texto Ler comunid-

ade.
c Digite aComunidade de interceptação.
d Digite oEndereço de interceptação.
e SelecioneAplicar.
OU

Se estiver usandoV3:
a Marque a caixa de seleçãoAtivar V3.
b Digite Ler usuário.
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c Selecione oNível de segurança nomenu suspenso:
- noauth:Sem autenticação/sem criptografia.
- auth:Autenticação/ sem criptografia. Uma senha de usuário é necessária. Ela é simet-
ricamente criptografada usandoMD5 ou SHA.
- priv: Autenticação / criptografia. Uma senha de usuário é necessária conforme é crip-
tografada simetricamente usandoMD5 ou SHA. Uma senha criptografada de dados é
necessária conforme é criptografada simetricamente usando DES ou AES.

d Selecione o Tipo de autenticação usando os botões de opção.
e Digite a Senha de Autenticação

f Selecione o Tipo de criptografia usando os botões de opção.
g Digite a senha daCriptografia.
h SelecioneAplicar.

- Fim -

CIFS
O recurso CIFS permite arquivos gerados a partir da câmera, tais como vídeo relacionado a alarme
para ser direcionado ao armazenamento de arquivo ligado em rede via o protocolo de Sistema de
Arquivos Comuns da Internet (Common Internet File System). Isso complementa os métodos de
distribuição existentes, tais como FTP, SFTP e-mail.

Procedimento 170 Configurar as definições do servidor CIFS
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneCIFS nomenuRede.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar para ativar o CIFS.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar para desativar o CIFS.
A configuração padrão é "Desativado".

Observação: Quando estiver nomodo de Segurança Avançada, a ativação do
CIFS requer a senha da conta do administrador.

4 Digite o caminho de rede na caixa de textoCaminho da rede.

Observação: Ao inserir o caminho de rede, o seguinte formato deverá ser usado
"//<Endereço IP>/<nome da pasta>"

5 Digite o nome do domínio na caixa de textoNome de domínio.
6 Digite o nome do usuário na caixa de textoNome de usuário.
7 Digite a senha h na caixa de textoSenha.

- Fim -
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DNS dinâmico
ODNS dinâmico é suportado para atualizar, em tempo real, um endereço IP dinâmico na Internet
para fornecer um nome de domínio persistente para um recurso que podemudar o local na rede.
Atualizações dinâmicas de RFC 2136 no servidor DNS. Nessa situação, a câmera se comunica
apenas com o servidor DHCP e este é responsável pela atualização do servidor DNS. A câmera
envia seu nome de host ao servidor DHCP ao solicitar uma nova concessão e o servidor DHCP
atualiza os registros DNS demaneira apropriada. Esse procedimento é adequado para uma
configuração de estilo intranet em que há um serviço interno de DHCP eDNS e o usuário deseja
apenas acessar as câmeras em sua própria rede.

Por padrão, quando uma solicitação de DHCP é feita, a câmera transmite seu nome de host como
parte da solicitação de DHCP. Essa opção não é configurável pelo usuário. O nome de host das
câmeras corresponde ao "nome de câmera" de parâmetro configurável na interface do usuário da
Web. Uma solicitação de DHCP contém o nome de host das câmeras para uso do servidor DHCP
para encaminhar para um servidor DNS apropriado.

DNS dinâmico

Configure as definições de DNS Dinâmico da câmera.

Procedimento 171 Configurar DNS Dinâmico
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneDNS dinâmico nomenuRede.
3 Marque a caixa de seleçãoAtivar serviço para ativar o DNS dinâmico.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar serviço para desativar o DNS dinâmico.

A configuração padrão é "Desativado".

4 Se a função Ativar Serviço tiver sido ativado:

a Digite o Apelido da câmera na caixa de texto.

b Selecione um provedor de serviços na lista suspensa:

• dyndns.org
• easydns.com
• no-ip.com
• zerigo.com
• dynsip.org
• tzo.com
c Digite um Nome de usuário na caixa de texto.
d Digite umaSenha na caixa de texto.
e Digite os Dados do serviço na caixa de texto.

5 SelecioneAplicar para salvar as configurações.

- Fim -
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Sistema
Quando você abrir o menuSistema, a páginaManutenção será exibida, conforme a Figura 99 na
página 170.

Figura 99 Menu Sistema

Omenu Sistema fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:

• Manutenção

• Data/hora

• Áudio

• Vídeo analógico

• Monitor de integridade

• Registros

• Sobre

Manutenção
OmenuManutenção permite que você restaure as configurações da câmera para os padrões de
fábrica, reinicie a câmera e aplique uma atualização de firmware.

Redefinir
Para realizar uma redefinição física da câmera, consulte o capítulo referente aomodelo de câmera
neste guia.
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Observação: As configurações de rede, predefinições e sequências podem sermantidas, se
necessário.

Procedimento 172 Redefinir a câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneManutenção nomenuSistema.
3 Marque a caixa de seleçãoPreservar endereço IP paramanter as configurações de rede

atuais durante a redefinição da câmera.

OU

Desmarque a caixa de seleçãoPreservar o endereço IP para restaurar as configurações
de rede padrão.

A configuração padrão é 'Ativado'.

4 SelecioneReinicializar.
Você será solicitado a confirmar a redefinição da câmera.

• Clique emOK para confirmar. A interface do usuário daWebmostrará
uma página "Redefinindo câmera" com uma barra de progresso
mostrando o progresso da reinicialização.

• Quando a câmera for reiniciada, decorrerão 2 a 3minutos até que ela
esteja online e pronta para ser acessada e controlada.

OU

SelecioneCancelar.
5 A página Login é exibida.

- Fim -

Reinicializar
Para realizar uma redefinição física da câmera, consulte o capítulo referente aomodelo de câmera
neste guia.

Procedimento 173 Reinicializar a câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneManutenção nomenuSistema.
3 SelecioneReinicializar.

Você será solicitado a confirmar a reinicialização da câmera.

4 Clique emOK para confirmar.

A interface do usuário daWebmostrará uma página "Reinicializando câmera" com uma
barra de progressomostrando o progresso da reinicialização.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

172 8200-1456-0104 K0

Quando a câmera for reiniciada, decorrerão 2 a 3minutos até que ela esteja online e pronta
para ser acessada e controlada.

OU

SelecioneCancelar.
5 A página Login é exibida.

- Fim -

Atualização de firmware da câmera
A câmera pode ser atualizada usando o firmware fornecido pela Illustra. Alternativamente, a câmera

também pode ser atualizada usando o Illustra Connect. Consulte o Guia do usuário do Illustra
Connect para obter mais informações.

Observação: Todas as configurações existentes da câmera sãomantidas quando o firmware é
atualizado.

Cuidado
Você deverá usar somente o firmware que tiver sido fornecido pela Illustra. Usar outro firmware
poderá causar mau funcionamento e danos à câmera.

Procedimento 174 Atualizar firmware da câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneManutenção nomenuSistema.
3 SelecioneProcurar.

A caixa de diálogo Escolher arquivo para carregar será exibida.

4 Navegue até o local em que o arquivo de firmware foi salvo.

5 Selecione o arquivo de firmware e, em seguida, selecione o botãoAbrir.
6 SelecioneCarregar.

A transferência do arquivo começará. Não desconecte a alimentação da câmera durante o
processo de atualização. A câmera reinicia automaticamente após a conclusão das
atualizações, o que pode levar de 1 a 10minutos. A página Login é exibida.

- Fim -

Backup/restaurar
Faça um backup dos dados da câmera e restaure a partir de um arquivo de dado previamente salvo.
O arquivo de dados pode ser salvo em um local especificado e usado para restaurar a configuração
da câmera.

Observação: Um arquivo de dados de backup salvo criado em uma câmera é específico da câmera
e não pode ser usado para restaurar as configurações em outra câmera.
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Procedimento 175 Backup dos dados da câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneManutenção nomenuSistema.
3 Selecione a guiaBackup/Restaurar.
4 SelecioneBackup. Será solicitado que você salve o arquivo de backup.
5 SelecioneSalvar.

- Fim -

Procedimento 176 Restaurar a câmera a partir de backup
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneManutenção nomenuSistema.
3 Selecione a guiaBackup/Restaurar.
4 SelecioneProcurar.

A caixa de diálogo Escolher arquivo para carregar será exibida.

5 Navegue até o local em que o arquivo de firmware foi salvo.

6 Selecione o arquivo de firmware e, em seguida, selecione o botãoAbrir.
7 SelecioneCarregar.

A transferência do arquivo é iniciada. Não desconecte a alimentação da câmera durante o
processo de atualização. A câmera reinicia automaticamente após a conclusão das
atualizações, o que pode levar de 1 a 10minutos. A página Login é exibida.

- Fim -

Data/hora
Configure a data e a hora da câmera.

Observação:

A Data e a Hora também podem ser configuradas nomenu Início rápido.

Procedimento 177 Como configurar a data e a hora
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneData/hora nomenuSistema.
3 Marque a caixa de seleção Formato 24 horas para ativar o relógio no formato de 24 horas.

Ou
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Desmarque a caixa de seleção Formato 24 horas para ativar o relógio no formato de 12
horas.

A configuração padrão é '24 horas'.

4 Selecione o Formato de exibição da data nomenu suspenso:
• DD/MM/AAAA
• MM/DD/AAAA
• AAAA/MM/DD
A configuração padrão é "AAAA/MM/DD".

5 Selecione o Fuso horário nomenu suspenso.
A configuração padrão é "Horário do Leste (EUA eCanadá) (GMT-05:00)"

6 Selecione a configuraçãoConfigurar hora, escolhendo os botões de opção:
• Manual
• via NTP
A configuração padrão é 'Manual'.

7 Se você selecionar a opção 'Manual' na etapa 5:

a Selecione a data (DD/MM/AAAA) usando os menus suspensos.
b Selecione a hora (HH:MM:SS) usando os menus suspensos.

8 Se você selecionar a opção 'Via NTP' na etapa 5:

a Digite oNome do servidor NTP na caixa de texto.

- Fim -

Áudio
Observação: Esta seção não se aplica à Compact Mini Dome.

Nesta guia, você pode configurar a entrada e a saída de áudio, o carregamento de áudio e de clipes
de áudio armazenados, além de configurar a sincronização de vídeo e áudio.

Procedimento 178 Configurar uma entrada de áudio
Etapa    Ação

1 SelecioneÁudio nomenuSistema. A guia Entrada de Áudio aparece.

2 Marque a caixa de seleçãoAtivar entrada para ativar as configurações da entrada de áudio.
Ou

Limpe a caixa de seleçãoAtivar entrada para desativar as configurações de entrada de
áudio.

A configuração padrão é "Desativado".

3 Use a barra deslizante para selecionar oVolume de entrada.
Os valores variam de 1 a 100.

A configuração padrão é 72.

- Fim -
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Procedimento 179 Como configurar a saída de áudio
Etapa    Ação

1 SelecioneÁudio nomenu Configuração da câmera.
2 Marque a caixa de seleçãoAtivar saída para ativar as configurações da saída de áudio.

Ou

Desmarque a caixa de seleçãoAtivar saída para desativar as configurações de entrada de
áudio.

A configuração padrão é "Desativado".

3 Se a opção Ativar Saída estiver ativada, use a barra deslizante para selecionar o Volume de
Saída.

Os valores variam de 1 a 100.

A configuração padrão é 50.

- Fim -

Como configurar o áudio armazenado
Quando conectada a um dispositivo adequado, a unidade será capaz de reproduzir o áudio
armazenado quando um alarme for ativado. Ummáximo de cinco arquivos de áudio podem ser
carregados para a unidade.

Observação: Os clipes de áudio somente poderão ser usados se um cartãomicro SD tiver sido
instalado. Consulte o Guia de Referência Rápida relevante para obter informações sobre como
instalar o cartãomicro SD.

Ao carregar um arquivo de vídeo, ele deve atender às seguintes exigências:

• O nome de arquivo não pode conter espaços.

• Ele deve ser um arquivo 'wav' com uma extensão '.wav'.

• Um arquivomono de canal único com uma intensidade de bit de 16kHz.

• A taxa de amostra deve ser 8kHz.

• A duração não deve ser maior que 20 segundos.

Procedimento 180 Reproduzir áudio armazenado
Etapa    Ação

1 SelecioneÁudio nomenuSistema.
2 Selecione a guiaClipes de áudio.
3 Selecione para reproduzir o arquivo de áudio correspondente.

- Fim -

Procedimento 181 Como carregar um arquivo de áudio
Etapa    Ação

1 SelecioneÁudio nomenuSistema.
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2 Selecione a guiaClipes de áudio.
3 SelecioneProcurar.

A caixa de diálogo Escolher arquivo é exibida.

4 Navegue até o local em que o arquivo de áudio foi salvo.

Selecione o arquivo de áudio e, em seguida, selecione o botãoAbrir.
Ao carregar um arquivo de vídeo, ele deve atender às seguintes exigências:

• O nome de arquivo não pode conter espaços.

• Ele deve ser um arquivo 'wav' com uma extensão '.wav'.

• Um arquivomono de canal único com uma intensidade de bit de
16kHz.

• A taxa de amostra deve ser 8kHz.

• A duração não deve ser maior que 20 segundos.

5 SelecioneCarregar.
6 Será solicitado que você confirme que gostaria de carregar o arquivo de áudio.

Clique emOK para confirmar o carregamento.

Ou

SelecioneCancelar.

- Fim -

Procedimento 182 Como excluir um arquivo de áudio armazenado
Etapa    Ação

1 SelecioneÁudio nomenuSistema.
2 Selecione a guiaClipes de áudio.
3 Marque a caixa de seleçãoExcluir correspondente para selecionar o arquivo de áudio para

exclusão.

Ou

Desmarque a caixa de seleçãoExcluir correspondente paramanter o arquivo de áudio.
4 Marque a caixa de seleçãoSelecionar tudo para selecionar todos os arquivos de áudio

para exclusão.

5 SelecioneExcluir para excluir os arquivos de áudio selecionados.
Será solicitado que você confirme a exclusão.

6 SelecioneOK para confirmar a exclusão.

Ou

SelecioneCancelar.

- Fim -



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 177

Vídeo analógico
Uma fonte de vídeo analógico pode ser selecionada nomenu suspenso encontrado nomenuVídeo
analógico. Você pode gerenciar o formato da saída de vídeo analógico pela chave dip localizada na
câmera (valor padrão) ou através da página da interface do usuário daWeb.

As opções disponíveis sãoPAL, NTSC eDesligado.

Observação: Esta seção não se aplica à Compact Mini Dome.

Observação: Uma vez selecionada a configuração PAL ou NTSC pormeio da interface do usuário
daWeb, a seleção da chave DIP física na câmera ficará obsoleta.

Monitor de integridade
A funçãoMonitoramento de integridade permite visibilidade do status de integridade de parâmetros
de dispositivo popular. Cada parâmetro pode ser ativado ou desativado. A frequência de atualização
domonitor de integridade pode ser determinada pela seleção de uma duração nomenu suspendo de
Período de reporte.

Procedimento 183 Configurar Definições de Monitor de Integridade
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione oMonitor de integridade nomenuSistema.
3 Selecione oPeríodo de gravação nomenu suspenso.
4 Marque a caixa de seleção correspondente para ativar omonitoramento de integridade em

um parâmetro.

OU

Desmarque a caixa de seleção correspondente para desativar omonitoramento de
integridade em um parâmetro.

A configuração padrão para todos os parâmetros é "Ativado".

- Fim -

Resumo de PTZ
A opçãoMonitor de integridade exibe as seguintes informações de estatísticas de PTZ:

• Fazer ummovimento panorâmico para a direita

• Fazer ummovimento panorâmico para a esquerda

• Inclinação para baixo

• Inclinação para cima

• Reduzir

• Ampliar
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Procedimento 184 Exibição das informações de resumo de PTZ
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface daGUI para exibir os menus de configuração.
2 SelecioneMonitor de integridade nomenuSistema.
3 Selecione a guiaResumo de PTZ.

- Fim -

Registros
São fornecidas informações no sistema e são criados registros de inicialização pela câmera.

Registro do sistema
O registro do sistema oferece as mensagens mais recentes do arquivo unix/var/log/mensagens. As
informações incluirão o seguinte:

• Mensagens sobre o comportamento do sistema como inicialização/paralisação do
processo.

• Avisos sobre problemas recuperáveis que os processos encontram.

• Mensagens de erro em que os processos encontram problemas que não conseguem
reparar; observe que isso não significa que o processo não continuará a funcionar, somente
que encontrou um problema sobre o qual não pôde fazer nada.

Procedimento 185 Exibir Registro do Sistema
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros nomenuSistema.
A guia Registro do Sistema aparece.

3 SelecioneAtualizar para atualizar o registro damaioria das informações atualizadas.

- Fim -

Procedimento 186 Filtro de Registros do Sistema
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros nomenuSistema.
A guia Registro do Sistema aparece.

3 Insira o número de linhas do arquivo de registro que você deseja ver na caixa de texto
Linhas.

4 Digite a palavra ou a frase que deseja pesquisar na caixa de texto Filtro.
5 SelecioneAtualizar para atualizar o registro damaioria das informações atualizadas.



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 179

- Fim -

Registro de inicialização
O registro de inicialização é um registro dos processos de inicialização do sistema operacional Linux
e somente será útil para os engenheiros de suporte da Tyco Security Products que exigem
informações adicionais sobre o dispositivo.

Procedimento 187 Exibir registro de inicialização
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros nomenuSistema.
3 Selecione a guiaRegistro de inicialização.
4 SelecioneAtualizar para atualizar o registro damaioria das informações atualizadas.

- Fim -

Procedimento 188 Filtro do Registro de Inicialização
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneRegistros nomenuSistema.
3 Selecione a guiaRegistro de inicialização.
4 Insira o número de linhas do arquivo de registro que você deseja ver na caixa de texto

Linhas.
5 Digite a palavra ou a frase que deseja pesquisar na caixa de texto Filtro.
6 SelecioneAtualizar para atualizar o registro damaioria das informações atualizadas.

- Fim -

Histórico de Auditoria
O registro de auditoria registrará detalhes obtidos quando o que estiver registrado for fonte, classe,
resultado, usuário e uma descrição de todas as alterações que foram feitas nas seguintes áreas da
interface do usuário daWeb conforme destacado abaixo:

• Alterações no FTP, CIFS, SMTP, IPV4, IPV6, DNS e SNMP são registradas sob a classe
REDE.

• Alterações no fluxo são conectadas em VÍDEO de classe.

• Alterações na Reinicialização, Redefinição e Atualização são registradas sob a classe
MANUTENÇÃO.

• Alterações de DIO eROI são registradas em EVENTO.

Sobre
Omenu Sobre fornece as seguintes informações da câmera:



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

180 8200-1456-0104 K0

• Nome da câmera

• Modelo

• Código do produto

• Data de fabricação

• Número de série

• EndereçoMAC

• Versão de firmware

• Versão do hardware

Procedimento 189 Exibir informações do modelo
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSobre nomenuSistema. A guiaModelo aparece.

- Fim -

Procedimento 190 Editar Nome de câmera
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneSobre nomenuSistema. A guiaModelo aparece.

3 Edite o nome na caixa de textoNome da câmera.

- Fim -
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Gravação de Borda
Quando você selecionar omenuGravação de borda, a páginaGerenciamento do cartão Micro
SD será exibida, conforme a Figura 100 na página 181.

Figura 100 Menu Gravação de Borda

OMenuGravação de Borda fornece acesso às seguintes configurações e funções da câmera:

• Gerenciamento do cartãoMicro SD

• Configurações de gravação

• Download do evento

Gerenciamento do cartão Micro SD
A gravação de borda permite salvar um vídeo gravado em um cartãoMicro SD. O vídeo pode ser
configurado para gravar com base em um evento. Sem um cartãoMicro SD, serão exibidas
notificações de falhas atuais na câmera se um alarme for disparado. O uso de um cartãoMicro SD
permite:

• Notificações de falhas atuais são exibidas na câmera se um alarme é disparado.

• Vídeo/Áudio e captura de tela são salvos no cartão SD.

• Notificações SMTP podem ser enviadas.

• É possível enviar carregamentos de FTP e de CIFS de vídeo.

• O áudio pode ser reproduzido por meio da porta da Saída de Áudio.
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Inserção do cartão Micro SD
Ao inserir um cartãoMicro SD, é essencial que a câmera seja reiniciada. O cartãoMicro SD deve ser
montado e desmontado por meio da interface do usuário daWeb. Se ummodelo exibir a mensagem
'Dispositivo está ocupado', aguarde e tente novamente em alguns minutos. Se isso não funcionar,
você talvez precise desativar a Detecção deMovimento, o FTP ou qualquer outro processo que
possa estar usando o cartãoMicro SD.

Observação: Consulte o Guia de Referência Rápida fornecido com o produto para detalhes sobre
como remover o conjunto de alojamento e ter acesso à câmera.

Procedimento 191 Inserção do cartão Micro SD desligando a câmera
Etapa    Ação

1 Desligue a câmera desconectando a fonte de alimentação.

2 Insira o cartãoMicro SD na câmera.

3 Reconecte a fonte de alimentação e ligue a câmera.

- Fim -

Procedimento 192 Montagem do cartão Micro SD por meio da interface do
usuário da Web para reiniciar a câmera
Etapa    Ação

1 Insira o cartãoMicro SD na câmera.

2 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

3 Selecione omenuGerenciamento do cartão SD nomenuGravação de borda.
4 SelecioneMontar.

- Fim -

Remoção do cartão Micro SD
Se em algum estágio você precisar remover o cartãoMicro SD da câmera, execute um dos dois
procedimentos a seguir:

• Remova o cartãoMicro SD desligando a câmera - use esse procedimento se não tiver
acesso à interface do usuário daWeb e não puder desmontar o cartãoMicro SD antes
da remoção.

• Desmonte o cartãoMicro SD para remoção - use este procedimento quando não puder
acessar a fonte de alimentação da câmera.

Observação: Consulte o Guia de Referência Rápida fornecido com o produto para detalhes sobre
como remover o conjunto de alojamento e ter acesso à câmera.

Procedimento 193 Remoção do cartão Micro SD desligando a câmera
1 Desligue a câmera desconectando a fonte de alimentação.

2 Retire o cartãoMicro SD da câmera.
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Observação: Os clipes AVI não estarão disponíveis na câmera até que o cartão
Micro SD tenha sido inserido e a câmera tenha sido reiniciada.

3 Reconecte a fonte de alimentação e ligue a câmera.

- Fim -

Procedimento 194 Desmontagem do cartão Micro SD para remoção
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 Selecione omenuGerenciamento do cartão SD nomenuGravação de borda.
3 SelecioneDesmontar.

Será solicitado que você confirme a desmontagem.

4 Clique emOK para confirmar.

OU

5 SelecioneCancelar.
Retire o cartãoMicro SD da câmera.

Os clipes AVI não estarão disponíveis na câmera até que o cartãoMicro SD tenha sido
inserido emontado.

- Fim -

Configurações de gravação
Selecione que fluxo de vídeo será usado para alarme de vídeo e configure a duração anterior e
posterior ao evento para o clipe de vídeo reproduzível. A câmera pode gravar vídeo gerado a partir de
MD, detecção facial e eventos DIO.

Procedimento 195 Definir as configurações de gravação
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de gravação nomenuGravação de borda.
3 SelecioneAtivar gravação para permitir que a câmera crie um clipe de vídeo reproduzível.

OU

DesmarqueAtivar gravação para desativar o recurso.
4 Se a opção Ativar gravação estiver habilitada:

a Selecione o fluxo de vídeo necessário nomenu suspenso Vídeo.
Consulte o Procedimento 5-1 Definir as configurações do fluxo de vídeo.

b Selecione o Pré-evento (s) em segundos nomenu suspenso. Os valores variam de 0 a
10.
A configuração padrão é 5 segundos.
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c Selecione o Pós-evento (s) em segundos nomenu suspenso. Os valores variam de 0 a
10.
A configuração padrão é 5 segundos.

5 SelecioneAplicar para salvar.

- Fim -

Configurações da gravação off-line

Quando você configura o recurso Configurações da gravação off-line e assim que ele detecta uma
perda de conexão com o gravador, ele envia o fluxo de vídeo para o cartãoMicro SD dentro da
unidade. Isso soluciona o problema de perda de vídeo e continua a gravação. Assim que o gravador
volta a ficar on-line, a câmera inicia o envio do vídeo gravado do cartãoMicro SD para o gravador. O
tempomáximo de gravação durante a interrupção dependerá do cartãoMicro SD e do fluxo gravado
selecionado. Se oMicro SD atingir a capacidade total, ele excluirá o vídeo da gravaçãomais antiga
até a gravaçãomais recente. Esse recurso é integrado com o VE NVR 5.0 Trickle Stor.

Procedimento 196 Definir as Configurações da gravação off-line
Etapa    Ação

1 SelecioneConfigurar no banner da interface do usuário daWeb para exibir os menus de
configuração.

2 SelecioneConfigurações de gravação nomenuGravação de borda.
3 Selecione a guiaConfigurações da gravação off-line.
4 No campoEndereço IP da borda de vídeo, digite o endereço IP do gravador da borda de

vídeo ao qual a câmera está conectada.

5 No campoPré-evento (s), digite quanto tempo, em segundos, deseja gravar antes do
evento off-line.

6 No campoPós-evento (s), digite quanto tempo, em segundos, deseja gravar depois do
evento off-line.

- Fim -

Download do evento
Se uma ação de evento tiver omodo de gravação habilitado, quando ativado, o vídeo associado é
registrado na tabela de download de evento onde ele poderá ser baixado posteriormente a partir de
um cartãoMicro SD usando o protocolo de carregamento especificado.

Observação: Uma ação de evento deve ter omodo de registro ativado para ser registrada e baixada.
Isso pode ser configurado em Ações de evento sob omenuEventos e ações.
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Apêndice A: Acesso à conta de usuário

Menu Câmera Submenu Guia Admin Operador Usuário

Exibição em tempo real Exibição em
tempo real X X X

Início Rápido Configuração
Básica TCP/IP X

Configurações
fluxo de vídeo X X

Imagem Básica X X

Imagem Adicional X X

Data/hora X X

Exibição na tela X X

Vídeo Fluxos Configurações
fluxo de vídeo X X

Config. imagem Imagem Básica X X

Imagem Adicional X X

Calibragem da
lente X

Seleção da lente X

Data / Hora /
OSD Data/hora X X

Exibição na tela X X

Zonas de
privacidade

Zonas de
privacidade X X

Configurações de PTZ Parâmetros de
PTZ Parâmetros de PTZ X X X

Origem X X

Predefinição Predefinição X X X

Padrões Padrões X X X

Registro X X

Repetição X X

Verificações Verificações X X X

Sequências Sequências X X X
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Menu Câmera Submenu Guia Admin Operador Usuário

Adicionar sequên-
cia X X

Eventos e ações Configurações
de evento SMTP X

FTP X

CIFS X

Ações de
eventos Ações de eventos X

E/S de alarme E/S de alarme X

Analítico ROI X

Detecção de
Movimento X

Detecção de bor-
rões X

Registros de
evento Registro de evento X

Log da Falha X

Segurança Status de
Segurança

Visão Geral de
Segurança X

Registro de
Segurança X

Usuários Usuário X X

Adicionar usuário X X

Alterar senha X X X

HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS X

IEEE 802.1x Configurações EAP X

Firewall Filtro básico X

Filtro de endereços X

Acesso Remoto Acesso Remoto X

Tempo Limite da
Sessão

Tempo Limite da
Sessão X

Rede TCP/IP TCP/IP X

Multicast Multicast X

FTP FTP X

SMTP SMTP X
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Menu Câmera Submenu Guia Admin Operador Usuário

SNTP SNTP X

CIFS CIFS X

DNS dinâmico DNS dinâmico X

Sistema Manutenção Manutenção X

Backup/restaurar X

Data/hora Data/hora X

Áudio Áudio X

Clipes de áudio X X

Vídeo analógico Vídeo analógico X X

Monitor de
integridade

Monitor de
integridade X

Resumo de PTZ X

Registros Registro do sistema X

Registro de
inicialização X

Histórico de
Auditoria X

Sobre Modelo X X X

Gravação de Borda Gerenciamento
do cartão SD

Gerenciamento do
cartão SD X

Configurações
de gravação

Configurações de
gravação X

Configurações da
gravação off-line X

Download do
evento

Download do
evento X
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Appendix B: Using Media Player to View RTSP
Streaming

Observação: This appendix is provided for user instruction only. Tyco Security Products does not
support or is not responsible for any error caused during the use of third party software used for RTSP
playback.

Procedimento 197 Viewing RTSP Stream through Media Player
Etapa    Ação

You can useMedia Player to view live video and audio in real time from the camera.

1 SelectMedia thenOpen Network Stream.

2 Enter the IP address of the camera stream in theNetwork URL text box in the following
format to view Stream 1 and 2:

• Stream 1: rtsp://cameraip:554/videoStreamId=1
• Stream 2: rtsp://cameraip:554/audioStreamId=1
For example: rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1

OR

rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1&audioStreamId=1

3 Select Play.The live video stream displays.

- Fim -



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

189 8200-1456-0104 K0

Apêndice C: Tabelas de fluxo

Flex Gen 2 - combinações de fluxo da 2MP, da 3MP e da Flex 8MP
A Tabela 101 na página 189 fornece informações sobre as resoluções de fluxo e a FPS da câmera 2MP IR PTZ. A Tabela 102 na
página 190 e a na página 189fornecem informações para as resoluções de fluxo e a FPS aceita das câmeras Flex Gen 2 3MP
incluídas aqui.

A Tabela 104 na página 192fornece informações para as resoluções de fluxo e a FPS aceita das câmeras Flex 8MP.
Tabela 101 Resoluções de fluxo da câmera 2MP IR PTZ

TWDR
desativado TWDR

Resolução Codec Intervalo
de FPS

Intervalo
de FPS

Fluxo 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9
IntelliZip H264/H264
IntelliZip H265/H265
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
IntelliZip H265/H265
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

Observação: *1 - o Fluxo 2 é restrito a 15 FPS quando o Fluxo 1 émaior que 30 FPS

Observação: *2 - o Fluxo 3 só é restrito aMJPEG.

Observação: nomáximo cinco fluxos simultâneos são aceitos por cada câmera, incluindo fluxos compartilhados. (Exemplo: o
Fluxo 1 poderá ser compartilhado três vezes junto com um Fluxo 2 e um Fluxo 3 em execução, ou o Fluxo 1 poderá ser
compartilhado cinco vezes).

Observação: o TWDR limita o fluxo para não exceder 30 FPS, mesmo se o fluxo estiver configurado para 31+ FPS.
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Observação: o TWDR 3x não é aceito para a câmera PTZ.

Tabela 102 Conjunto de fluxos A da câmera 3MP (todas as combinações de resolução, códigos e taxa de quadros dos Fluxos
1, 2 e 3 são válidas)

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de

quadros

Suporte a
TWDR

Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3

2048x1536

QXGA4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

1-30
1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Sim (2x)

1920x1080

1080p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
1024x576

PAL+
16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Sim (2x)

1664x936

16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Sim (2x)

1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30 Sim (2x)

384x288

4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-30 Sim (2x)
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Tabela 103 Conjunto de fluxos B da câmera 3MP (todas as combinações de resolução, códigos e taxa de quadros dos Fluxos
1, 2 e 3 são válidas)

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Fluxo

Resolução
Codecs

Taxas de
quadros

Suporte a
TWDR

Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3

1920x1080

1080p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Não

1664x936

16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
1024x576

PAL+16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Não

1280x720

720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

31-60
640x360

nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Não

480x360

480p 4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 Não

384x288

4:3

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 Não

Observação: Ummáximo de 5 fluxos simultâneos são suportados pela câmera. Isso inclui fluxos compartilhados. Assim, por
exemplo, o Fluxo 1 poderá ser compartilhado duas vezes com um Fluxo 2 e um Fluxo 3 em execução, ou o Fluxo 1 poderá ser
compartilhado 4 vezes se o Fluxo 2 e o Fluxo 3 não estiverem em execução.

Observação: Quando a taxa de quadros ultrapassar 30 fps, as seguintes restrições serão aplicadas:
• A resoluçãomáxima do Fluxo 1 será 1920x1080.
• TWDR estará desativado.
• O Fluxo 2 tem uma taxamáxima de quadros igual a 15.
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Tabela 104 Resoluções da câmera Flex 8MP

Resoluções da câmera Flex 8MP

Fluxo 1 Codec FPS Fluxo 2 Codec FPS Fluxo 3 Codec FPS

(3840x2160)
4K 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15

(1280x720)
720p 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-15 ou 1-30

(640x360)
nHD 16:9

IntelliZip
H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

7-15

(3264x1840)
16:9

(1024x576)
16:9

(480x360)
4:3

(2592x1944)
4:3

(640x360)
nHD 16:9

(384x288)
4:3

(2688x1520)
16:9

(480x360)
4:3

(2048x1536)
QXGA 4:3

(384x288)
4:3

(1920x1080)
1080p 16:9 IntelliZip

H264/H264

IntelliZip
H265/H265

MJPEG

1-60(1664x936)
16:9

(1280X720)
720p 16:9

Observação: O Fluxo 2 estará limitado a, nomáximo, 15 FPS quando: O Fluxo 1 estiver definido para 2048x1536
ou acima. O Fluxo 1 estiver definido para 1920x1080 ou acima com FPS maior que 30.

Observação: O Fluxo 2 for automaticamente reconfigurado para, nomáximo, 15 FPS se a FPS do Fluxo 1 for 30
oumaior.

Observação: O Fluxo 2 é compatível com 1-30 FPS quando o Fluxo 1 está definido para 1920x1080 ou abaixo
com FPS definida para, nomáximo, 30.

Observação: OCodec MJPEG é incompatível quando a resolução é igual oumaior que 2048x1536.

Observação: TrueWDR 2x. Quando TrueWDR2x estiver ativado, os seguintes limites serão aplicados: Para
2048x1536 e acima, a taxa de quadros é limitada a 15 FPS (damesma forma que quando TrueWDR está
desativado). Para 1920x1080 e abaixo, a taxa de quadros é limitada a 30 FPS.

Observação: TrueWDR 3x não está disponível nas unidades 8MP.
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Apêndice D: Padrões da câmera
A tabela abaixo fornece detalhes dos padrões da interface do usuário daWeb da ferramenta Illustra
Connect.

Tabela 105 Padrões da câmera

Guia Item Padrão

TCP/IP

Ativar DHCP ATIVADO

End. IPv4 192.168.1.168

Másc. de rede 255.255.255.0

Gateway Não especificado

DNS primário Não especificado

IPv6 habilitar ATIVADO

Endereço IPv6 atual Não especificado

Configurações fluxo de vídeo

Número do fluxo 1 2 3

Codec H264 H264 MJPEG

Perfil Principal Principal Principal

Resolução 3MP 2048x1536 1280x720 640x360

Taxa de quadros de
3MP (fps) 30 30 15

Distância GOP de 3MP
[1-150] 30 30 N/D

Resolução 4K 3840x2160 1280x720 640x360

Taxa de quadros de 4K
(fps) 15 15 15

Distância GOP de 4K [1-
150] 15 15 N/D

Resolução da IR PTZ 1920x1080 1280x720 640x360

Taxa de quadros da IR
PTZ (fps) 30 30 15

Distância GOP da IR 30 15 N/D
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Guia Item Padrão

PTZ [1-150]

Qualidade MJPEG N/D N/D N/D

Controle de taxa CVBR CVBR N/D

Qualidade de VBR N/D N/D N/D

Taxa de bits CBR/CVBR 8000 8000 N/D

Imagem Básica

Espelho DESATIVADO

Giro DESATIVADO

Foco Não especificado

Zoom Não especificado

Método de exposição Ponderada central

Exposição Offset (f-
stops) 0

Exposição min (seg) 1/10000

Exposição máxima (seg) 1/8

Ganho máx (dB) 51dB

Nível da íris 1

Frequência 60Hz

Sem oscilação DESATIVADO

Foco automático da IR
PTZ Ativado

Modo de exposição da
IR PTZ Automático

Ganho máx. da IR PTZ
(dB) N/D

Imagem Adicional

Ativar WDR DESATIVADO

Ativar Iluminador IR ATIVADO
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Guia Item Padrão

Modo dia-noite Médio automático

Brilho 50%

Contraste 50%

Contraste da IR PTZ 100%

Saturação 50%

Nitidez 50%

Modo de equilíbrio de
branco Auto Normal

Vermelho 50%

Azul 50%

Data / Hora / OSD

Nome amig. da câmera Flex2-NÚMERO DE
SÉRIE

Horário câm Não especificado

Hora 24 horas ATIVADO

Formato exib hora AAAA/MM/DD

Fuso horário (GMT-05:00) Horário
leste (EUA e Canadá)

Configurar Hora Manual

Data (DD/MM/AA) Não especificado

Hora (HH:MM:SS) Não especificado

Tamanho do texto Normal

Nome OSD DESATIVADO

Horário OSD DESATIVADO

Usuário definido OSD Não especificado

Zonas de privacidade

Nome Não especificado

SMTP
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Guia Item Padrão

Ser correio Não especificado

Porta serv 25

Endereço De Não especificado

Enviar e-mail para Não especificado

Usar autenticação para
fazer login no servidor DESATIVADO

FTP

Ativar FTP ATIVADO

FTP Seguro DESATIVADO

Serv. FTP Não especificado

Porta FTP 21

Nome de Usuário Não especificado

Senha Não especificado

Carregar caminho Não especificado

Taxa de Transferência
Limite ATIVADO

Taxa máxima de
transferência (Kbps) 50

CIFS

Ativar ATIVADO

Caminho de rede Não especificado

Nome do domínio Não especificado

Nome de Usuário Não especificado

Senha Não especificado

Ações de eventos

Ação de falha 1 Não especificado

Ação de falha 2 Não especificado

Ação de falha 3 Não especificado
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Guia Item Padrão

Ação de falha 4 Não especificado

Ação de falha 5 Não especificado

E/S de alarme

Entrada de alarme 1/2 Não especificado

Saída de alarme 1/2 Não ativo

ROI

Tabela Não especificado

Ativar detecção facial DESATIVADO

Destacar rosto DESATIVADO

Aperfeiçoar rosto DESATIVADO

Orientação facial PARA CIMA

Ação Não especificado

Detecção de Movimento

Ativar Detecção de
movimento DESATIVADO

Sensibilidade ALTO

Ação Não especificado

Detecção de borrões

Ativar detecção de
borrões DESATIVADO

Registro de
evento Não especificado

Log da Falha Não especificado

Parâmetros (PTZ)

Inversão automática ATIVADO

Retornar para foco
automático ATIVADO

Retornar para anterior
automático ATIVADO

Paradas de zoom 30x
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Guia Item Padrão

Origem

Tipo de posição de ori-
gem Nenhum

Predefinições (PTZ)

Padrões

Padrões

Registro Nome do padrão

Repetição Ativado

Verificações (PTZ)

Nome Vazio ou não espe-
cificado

Suave Vazio ou não espe-
cificado

Parada Vazio ou não espe-
cificado

Aleatória Vazio ou não espe-
cificado

Limite de varredura
esquerdo 0

Limite de varredura
direito 30

Sequências (PTZ)

Sequência Sequência 1-16 Vazio ou não espe-
cificado

Adicionar
sequência Nome da sequência Vazio ou não espe-

cificado

Nome da predefinição Vazio ou não espe-
cificado

Tempo de permanência
(s)

Vazio ou não espe-
cificado

Segurança

Status de Segurança Padrão

Registro de segurança
da IR PTZ
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Guia Item Padrão

Segurança Avançada Desativada

Autenticar vídeo Desativada

Autenticação Básico

Usuários

Nome log Admin

Função Admin

Adicionar usuário

Nome Não especificado

Função Não especificado

Senha Não especificado

Confirmar Senha Não especificado

Alterar senha

Nome Não especificado

Senha Atual Não especificado

Nova Senha Não especificado

Conf. nova senha Não especificado

HTTP/HTTPS

Método HTTP AMBOS

Selec. arq. de certif. Não especificado

Configurações EAP

Ativar IEEE802.1x DESATIVADO

Versão EAPOL 1

Método EAP PEAP

Identidade EAP Não especificado

Certificado CA Não especificado

Senha Não especificado
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Guia Item Padrão

Certificado Cliente Não especificado

Senha da chave privada Não especificado

Filtro básico

Bloqueio ICMP DESATIVADO

Filtro Rp DESATIVADO

Verificação cookie SYN DESATIVADO

Filtro de endereços

Filtrando DESATIVADO

Endereço IP ou MAC Não especificado

Acesso Remoto

Ativar SSH DESATIVADO

Modo de detecção
ONVIF ATIVADO

Autenticação de usuário
ONVIF ATIVADO

Video Over HTTP ATIVADO

Detecção UPnP ATIVADO

ExacqVision Server
Audio ATIVADO

Tempo Limite da Sessão

Tempo limite da sessão
(minutos) 15

DNS dinâmico

Ativar serviço DESATIVADO

Apelido da câmera Não especificado

Prestador de serviço dyndns.org

Nome de Usuário Não especificado

Senha Não especificado

Dados do serviço Não especificado
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Guia Item Padrão

Manutenção

Preservar o endereço IP ATIVADO

Preservar aplicativos ATIVADO

Selec. arq. imag.
firmware Não especificado

Data/hora

Horário câm

Hora 24 horas ATIVADO

Formato exib hora AAAA/MM/DD

Fuso horário Não especificado

Configurar Hora Não especificado

Nome do servidor NTP Não especificado

Backup/restaurar

Selec arq. dados salvos Não especificado

Áudio

Ativar áudio DESATIVADO

Entrada ativ. DESATIVADO

Vol. entrada 72

Saída ativada DESATIVADO

Vol. de saída 50

Clipes de áudio

Tabela de clipes de
áudio Não especificado

Vídeo analógico

Fonte de vídeo
analógica Chave DIP

Monitor de integridade

Período de reporte
(segundos) 20

Tabela de monitor de
integridade Não especificado



Guia de instalação e configuração da Illustra Flex Series

8200-1456-0104 K0 202

Guia Item Padrão

Registro do sistema

Linhas (do final do arq.
de registro) Não especificado

Filtro (apenas linhas
com texto) Não especificado

Registro de inicialização

Linhas (do final do arq.
de registro) Não especificado

Filtro (apenas linhas
com texto) Não especificado

Histórico de Auditoria

Buscar por Não especificado

Filtro de texto 1 TEXTO

Filtro de texto 2 Não especificado

Data de início (DD/MM) Não especificado

Data de término
(DD/MM) Não especificado

Modelo

Nome da câmera Configuração de
fábrica

Modelo Configuração de
fábrica

Código do produto Configuração de
fábrica

Data de fabricação Configuração de
fábrica

Número de série Configuração de
fábrica

Endereço MAC Configuração de
fábrica

Versão de firmware Configuração de
fábrica

Versão do hardware Configuração de
fábrica

Cartão SD
Management

Disco Não especificado
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Guia Item Padrão

Tipo de arquivo Não especificado

Tamanho total Não especificado

Espaço livre Não especificado

Status Não especificado

Configurações de gravação

Ativar
gravação
uniforme

DESATIVADO

Fonte do registro Fluxo 1

Pré-evento (segundos) 10

Pós-evento (segundos) 10

Configuração da gravação off-line

Endereço IP da borda
de vídeo Não especificado

Pré-evento (segundos) 10

Pós-evento (segundos) 10

Download do evento

Tabela do nome do
arquivo Não especificado
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Acordo de Licença de Usuário Final (EULA)
IMPORTANTE - LEIA ESTE ACORDODE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL ("EULA")
ATENTAMENTE ANTES DE ABRIR OPACOTE DE DISCO, BAIXAR OU INSTALAR, COPIAR
OU MESMOUTILIZAR OSOFTWARE.

ESTE EULA É UM ACORDO LEGAL FIRMADOENTRE VOCÊ E A SENSORMATIC
ELECTRONICS, LLC ("TYCO") E REGE OUSODOSOFTWARE E/OU FIRMWARE QUE
ACOMPANHA ESTE EULA E CUJOSOFTWARE PODE SER INCLUÍDOEMUMPRODUTO
ASSOCIADOE INCLUI SOFTWARE DE COMPUTADOR, PODENDO INCLUIR MÍDIA,
MATERIAIS IMPRESSOS E DOCUMENTAÇÃO "ONLINE" OU ELETRÔNICA
(CONJUNTAMENTE DENOMINADOS "SOFTWARE"). AOROMPER O LACRE DESTE
PACOTE, BAIXAR OU INSTALAR, COPIAR OU MESMOUTILIZAR OSOFTWARE, VOCÊ
CONCORDA EM ACEITAR OS TERMOS DESTE EULA. SE NÃOCONCORDAR COM TODOS
OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE EULA, NÃOABRA, BAIXE, INSTALE, COPIE OU MESMO
UTILIZE OSOFTWARE.

1. ÂMBITODA LICENÇA. O Software pode incluir código de computador, arquivos de programas e
quaisquer mídias associadas, chaves de hardware ou software, material impresso ou documentação
eletrônica. O software pode ser fornecido pré-instalado em um produto ou em um dispositivo de
armazenamento (amídia) como parte de um sistema de computador ou outro hardware ou
dispositivo ("Sistema"). O Software é protegido pelas leis de direitos autorais e tratados
internacionais de direitos autorais, além de outras leis e tratados de propriedade intelectual. Todos os
direitos de títulos e propriedade intelectual ao Software e incluídos nele (incluindo, mas não
exclusivamente, imagens, fotografias e textos incorporados ao Software), os materiais impressos de
acompanhamento, e quaisquer cópias do software, são propriedade da Tyco ou seus fornecedores.
O Software é licenciado, mas não é vendido. Todos os direitos não concedidos expressamente sob
este EULA são reservados à Tyco e seus fornecedores.

2. CONCESSÃODE LICENÇA Este EULA concede os seguintes direitos em uma base não
exclusiva:

a. Geral. Este EULA permite o uso do Software pelo qual este EULA foi adquirido. Se o Software
estiver protegido por uma chave software ou hardware ou outro dispositivo, o Software pode ser
usado em qualquer computador no qual a chave estiver instalada. Se a chave bloquear o Software
para um sistema particular, o Software somente poderá ser utilizado neste sistema.

b. Componentes armazenados localmente. O Software pode incluir um código de software que pode
ser armazenado e operado localmente em um oumais dispositivos. Uma vez que as taxas de
licença foram pagas para estes dispositivos (como determinado pela Tyco a seu exclusivo critério),
uma cópia desse componente do Software em cada um dos dispositivos pode ser instalada e/ou
usada, conforme licenciada pela Tyco. Você pode, então, usar, acessar, exibir, executar ou interagir
com ("usar") esse componente do Software junto com a operação do dispositivo no qual ele foi
instalado, exclusivamente conforme estabelecido em qualquer documentação que o acompanha, ou
na ausência disso, exclusivamente nomodo contemplado pela natureza do Software.

b. Componentes armazenados remotamente. O Software também pode incluir um componente de
código do Software para operar um oumais dispositivos remotamente. É possível instalar e/ou
utilizar uma cópia desse componente do Software em um dispositivo de armazenamento remoto, em
uma rede interna com todos os dispositivos e é possível operar esse componente com cada
dispositivo na rede interna exclusivamente de acordo com qualquer documentação de
acompanhamento ou, na ausência desta, exclusivamente na forma contemplada pela natureza do
Software; desde que, no entanto, o número necessário de licenças seja adquirido para cada um dos
dispositivos com os quais esse componente será operado.
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d. Software/firmware incorporado. O Software também pode incluir um componente de código do
software que resida em um dispositivo, conforme fornecido pela Tyco para operar esse dispositivo. É
possível utilizar esse componente do Software exclusivamente em relação à utilização desse
dispositivo, mas não pode recuperar, copiar oumesmo transferir esse componente de Software para
qualquer outra mídia ou dispositivo sem a autorização por escrito previamente expressa pela Tyco.

e. Cópia de segurança. É possível fazer uma cópia de backup do Software (outro além do software
embutido) somente para propósito de arquivo, que pode ser usada apenas para substituir um
componente do Software para o qual há uma licença válida atual. Exceto, conforme é
expressamente previsto neste EULA, não é permitido fazer cópia do Software, incluindomateriais
impressos.

3. OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES. O seu uso do Software está sujeito às seguintes
limitações adicionais. O descumprimento de qualquer uma dessas restrições resultará na rescisão
deste EULA e outras medidas legais ficarão a critério da Tyco.

a. Limitações de engenharia reversa e trabalhos derivados. Não é permitido fazer engenharia
reversa, descompilar ou desmontar o Software e qualquer tentativa fará com que este EULA
rescinda imediatamente - exceto e apenas quando tal atividade for expressamente permitida pela lei
aplicável, apesar desta limitação, seja pela lei aplicável ou, no caso de software de código aberto, a
licença de código aberto aplicável. Você não pode fazer nenhuma alteração oumodificação em
qualquer parte do Software, nem pode criar nenhum trabalho derivado, sem a permissão por escrito
de um representante da Tyco (exceto conforme estabelecido na Seção 3(f) desse EULA com relação
ao software de "código aberto"). Não é permitido remover quaisquer avisos do proprietário, marcas
ou etiquetas do Software. Medidas razoáveis deverão ser tomadas para garantir o cumprimento dos
termos e condições deste EULA pela equipe e agentes do contratante.

b. Avisos de direitos autorais. Todos os avisos de direitos autorais deverão ser mantidos em todas
as cópias do Software.

c. Transferência. Os direitos segundo este EULA apenas poderão ser transferidos (i) como parte da
venda ou transferência permanente de todos os dispositivos para o qual o Software está licenciado
como aplicável; (ii) se todo o Software for transferido (incluindo todas as partes componentes,
materiais demídia e impressos, quaisquer atualizações e este EULA); (iii) se nenhuma cópia ou
parte do Software for retida; se o destinatário concorda com os termos deste EULA; e (v) se o
Software for uma atualização, tal transferência deve também incluir todas as versões anteriores do
Software. Você concorda que uma falha no cumprimento destas condições torna a transferência nula
e vazia.

d. Rescisão. Sem prejuízo de outros direitos, a Tyco pode rescindir este EULA se houver uma falha
no cumprimento dos termos e condições inclusos. Nesse caso, todas as cópias do Software e todas
as suas partes componentes devem ser destruídas imediatamente. Se o Software estiver embutido
no hardware ou firmware, deve-se fornecer o acesso rápido à Tyco ou seus representantes para
remover ou bloquear os recursos do Software ou funcionalidade, conforme a Tyco determina.

e. EULA subsequente. A Tyco também pode substituir este EULA por um EULA subsequente de
acordo com o fornecimento de qualquer componente futuro, lançamento, atualização ou outra
modificação ou adição ao Software. Demodo similar, se os termos deste EULA conflitarem com
qualquer EULA anterior ou outro contrato entre você a e Tyco sobre o Software, os termos deste
EULA prevalecerão.

f. Incorporação de "código aberto" e outro Software de terceiros. Partes do software poderão estar
sujeitas a certos contratos de licença emitidos por terceiros quanto ao uso, cópia, modificação,
redistribuição e garantia destas partes do software, inclusive os softwares conhecidos como "de
código aberto". Essas partes do Software são regidas unicamente pelos termos dessa outra licença,
e nenhuma garantia é fornecida sob esta Licença para software de código aberto. Ao usar o
Software, você concorda em aceitar os termos de tais licenças de terceiros. Caso seja previsto na
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licença de terceiros aplicável, você poderá ter o direito de fazer engenharia reversa ou receber o
código-fonte desse software para uso e distribuição em qualquer programa criado, desde que
concorde em aceitar os termos da licença de terceiros aplicável e que seus programas sejam
distribuídos conforme os termos dessa licença. Se aplicável, uma cópia desse código-fonte poderá
ser obtida livre de encargos através do representante da Tyco.

g. Marcas comerciais. Este EULA não concede quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas
comerciais oumarcas de serviço da Tyco, seus afiliados ou fornecedores.

h. Locação. Não é permitido sublicenciar, alugar, conceder ou emprestar o Software. Não é permitido
disponibilizá-lo a outros ou postá-lo em um servidor ou site mesmo distribuí-lo.

i. Chaves do software. A chave do hardware/software, onde aplicável, é a prova de licença para
exercer os direitos garantidos neste contrato e deve ficar com você. As chaves perdidas ou roubadas
não serão substituídas.

j. Cópias de demonstração e de avaliação. Uma cópia de demonstração ou de avaliação do Software
é coberta por este EULA; desde que as licenças contidas neste contrato devam expirar no final do
período de demonstração ou avaliação.

k. Registro do Software. O Software pode exigir registro na Tyco antes de ser utilizado. Se o
Software não for registrado, este EULA será rescindido automaticamente e você talvez não possa
usar o Software.

l. Restrições adicionais. O Software pode estar sujeito a condições e restrições adicionais de uso,
conforme especificado na documentação que acompanha o Software, e essas condições e
restrições adicionais estão incorporadas por meio deste contrato e são parte deste EULA.

m. Upgrades e atualizações. Uma vez que a Tyco disponibiliza ambos, os upgrades e as
atualizações do Software podem apenas ser utilizados para substituir todo ou parte do Software
original, que tem licença de uso. Os upgrades e as atualizações do Software não aumentam o
número de cópias licenciadas. Se o Software for um upgrade de um componente de um pacote de
programa de Software licenciado como um único produto, o Software poderá ser utilizado e
transferido apenas como parte deste único pacote do produto e não poderá ser separado para uso em
mais de um computador ou sistema. Os upgrades e as atualizações do Software baixados
gratuitamente viaWorldWideWeb ou um site FTP autorizado pela Tyco podem ser utilizados para
fazer upgrade em sistemas múltiplos, desde que você seja licenciado para usar o Software original
nesses sistemas.

n. Ferramentas e utilitários. O Software distribuído viaWorldWideWeb ou um site FTP autorizado
pela Tyco (oumeios similares de distribuição autorizados pela Tyco) como uma ferramenta ou um
utilitário pode ser copiado e instalado sem limitações, desde que o Software não seja distribuído ou
vendido e que o Software seja utilizado apenas para a finalidade da ferramenta ou do utilitário e em
conjunção com os produtos da Tyco. Todos os outros termos e condições deste EULA continuam
aplicáveis.

4. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você concorda em não exportar, reexportar ou transferir
nenhuma parte do Software, ou qualquer produto direto domesmo (anteriormente coletivamente
mencionado como "Componentes restritos"), para IRÃ, COREIA DONORTE, SÍRIA, CUBA E
SUDÃO, incluindo todas as entidades e pessoas nesses países, direta ou indiretamente ("Posição
da Tyco"). Você concorda que não exportará, reexportará ou transferirá os Componentes Restritos
para quaisquer países, exceto em completo acordo com os requisitos governamentais aplicáveis,
incluindo, mas não exclusivamente, restrições e sanções econômicas aplicáveis administradas pelo
Departamento de Tesouro dos EUA emedidas de controle de exportação aplicáveis administradas
pelo Departamento de Comércio e Departamento dos Estados dos EUA, outras agências do governo
dos EUA emedidas administradas pela União Europeia ou agências do governo de quaisquer outros
países. Qualquer violação das regulações ou leis aplicáveis dos EUA ou de qualquer outro governo
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ou onde a Posição da Tyco for violada, sendo ou não contrário a quaisquer regulamentos ou leis
aplicáveis mencionadas acima, resultará no rescisão deste EULA.

5. DIREITOS RESTRITOS AOGOVERNODOS EUA OSoftware é um Software de Computador
Comercial fornecido com "direitos restritos" sob os Regulamentos Federais de Aquisição e
suplementos de agência para eles. Qualquer uso, duplicação ou divulgação feita pelo Governo dos
EUA está sujeita às restrições segundo o subparágrafo (c)(1)(ii) dos Direitos na cláusula DFAR
255.227-7013 et. seq. ou 252.211-7015 Dados Técnicos e Software de Computador, ou
subparágrafos (a) a (d) dos Direitos Restritos de Software de Computador Comercial em FAR
52.227-19, conforme aplicável, ou cláusulas similares no Suplemento NASA FAR. O
Contratado/fabricante é a Sensormatic Electronics, LLC, 6 Technology Park Drive, Westford, MA
01886.

6. GARANTIA LIMITADA

a. Garantia. A Tyco garante que omeio de gravação no qual o Software está gravado, a chave do
hardware, e a documentação fornecida com ele, ficará livre de defeitos emmateriais emão de obra
sob condições normais de uso por um período de 90 (noventa) dias, a partir da data de entrega ao
primeiro usuário. A Tyco também garante que, para omesmo período, o Software fornecido nomeio
de gravação sob esta licença funcionará com sucesso conforme descrito na documentação do
usuário fornecida com o produto, quando utilizado com o hardware específico. A GARANTIA
EXPRESSA ANTERIOR SUBSTITUI E ESTÁ NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS
OU CONDIÇÕES, SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS
NÃOEXCLUSIVAMENTE, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS OU OUTRAS DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃOA UMDETERMINADOPROPÓSITO, TÍTULO, NÃO
VIOLAÇÃOOU NÃOAPROPRIAÇÃO INDEVIDA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUALDE TERCEIROS, CLIENTELA, COMÉRCIO, USUFRUTO TRANQUILO,
PRECISÃODE CONTEÚDO INFORMATIVOOU INTEGRAÇÃODE SISTEMA. A TYCONÃO
OFERECE NENHUMA GARANTIA DE QUE QUALQUER PARTE DOSOFTWARE
FUNCIONARÁ LIVRE DE ERROS, LIVRE DE QUAISQUER DEFEITOS DE SEGURANÇA OU
DE MANEIRA ININTERRUPTA. A TYCONÃOSERÁ RESPONSÁVEL POR PROBLEMAS
CAUSADOS POR ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DOS
DISPOSITIVOS AOS QUAIS OSOFTWARE ESTÁ OPERANDO, OU POR PROBLEMAS NA
INTERAÇÃODOSOFTWARE COMSOFTWARE NÃOTYCOOU PRODUTOS HARDWARE. A
TYCONÃOASSUME NEM AUTORIZA QUAISQUER OUTRAS PESSOAS QUE ATUAM EM
SEU NOME A MODIFICAR OU ALTERAR ESTA GARANTIA, NEM ASSUME POR ELA
QUALQUER OUTRA GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELATIVA A ESTE SOFTWARE. A
GARANTIA FEITA PELA TYCOPODE SE TORNAR SEM EFEITO ABUSOOU USO
INAPROPRIADO. ESTA GARANTIA LIMITADA OFERECE DIREITOS LEGAIS. HÁ OUTROS
DIREITOS CONFORME A LEI QUE PODE VARIAR DE ESTADOPARA ESTADOE DE PAÍS
PARA PAÍS.

b. Recurso exclusivo. A responsabilidade total da Tyco e seu recurso exclusivo sob a garantia
estabelecida nesta Seção 6 serão, a critério da Tyco, (i) tentar corrigir erros de Software com os
esforços que a Tyco julgar adequados para o problema, (ii) substituir sem custo omeio de gravação,
Software ou documentação com equivalentes funcionais, conforme aplicável, ou (iii) restituir uma
parcela prateada da taxa de licença paga por tal Software (menos depreciação baseada em uma
expectativa de vida de cinco anos) e rescindir este EULA, desde que, em cada caso, que a Tyco
seja notificada por escrito sobre todos os problemas de garantia durante o período de garantia
aplicável. Qualquer item de substituição será garantido pelo restante do período da garantia original.
Não há ação corretiva para falha do Software se tal falha for o resultado de acidente, abuso,
alteração ou aplicação incorreta em relação ao Software ou qualquer hardware no qual ele está
carregado. A assistência ou serviço de garantia é fornecida no ponto de compra original.

7. LIMITAÇÃODE RESPONSABILIDADE E EXCLUSÃODE DANOS.
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a. LIMITAÇÃODE RESPONSABILIDADES. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A
RESPONSABILIDADE AGREGADA DA TYCO (INCLUINDO, MAS NÃOEXCLUSIVAMENTE, A
RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA,
DESCUMPRIMENTODOCONTRATO, DECLARAÇÃOFALSA E OUTRAS RECLAMAÇÕES
CONTRATUAIS OU DANOS) DECORRENTE OU RELACIONADOS A ESTE EULA, OU
UTILIZAÇÃODOSOFTWARE, EXCEDERÁ USD 5,00OU OMONTANTE DAS TAXAS PAGAS
À TYCOOU AOSEU REVENDEDOR PELOSOFTWARE QUE ORIGINA A SUA
RESPONSABILIDADE. PORQUE E NA MEDIDA EMQUE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO
PERMITEM AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA, ESTES
NÃOPODEM SE APLICAR NESTE CASO.

b. EXCLUSÃODE DANOS. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A TYCOOU QUALQUER DOS
SEUS REVENDEDORES OU LICENCIADORES SERÃORESPONSÁVEIS POR QUAISQUER:
(I) RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS; (II) PERDA OU DANOS DE QUAISQUER SISTEMAS,
REGISTROS OU DADOS OU RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À VIOLAÇÃODOS
DIREITOS DE PRIVACIDADE DO INDIVÍDUO; OU (III) DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS,
ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS, DE CONFIANÇA OU DE COBERTURA
(INCLUINDOPERDA DE LUCROS E DE ECONOMIAS) EM CADA CASO, MESMOQUE A
TYCOTENHA SIDOAVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. VOCÊ É
EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL E TEMOBRIGAÇÃODE VERIFICAR A SEGURANÇA,
PRECISÃOE ADEQUAÇÃODE QUALQUER SAÍDA DOSOFTWARE E POR QUALQUER
CONFIANÇA NESTE. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃOPERMITEM A EXCLUSÃODE DANOS
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS OU A LIMITAÇÃODE DURAÇÃODE UMA GARANTIA
IMPLÍCITA. ENTÃO, ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES ACIMA PODERÃOSER APLICADAS
SOMENTE NA EXTENSÃOPERMITIDA POR ESTAS LEIS.

8. GERAL. Se qualquer disposição deste EULA for considerada ilegal, nula ou por qualquer motivo
inexequível, então essa cláusula será separada deste EULA e não afetará a validade e
exequibilidade das demais disposições. Deve ser mantida uma prova da taxa de licença paga,
incluindo o número domodelo, o número de série e a data do pagamento, e apresentar tal
comprovação de pagamento ao procurar os serviços ou assistência cobertos pela garantia
estabelecida neste EULA. Este EULA é regido pelas leis do Estado de Nova Iorque, sem considerar
os conflitos dos princípios legais. As partes concordam irrevogavelmente que se submetem à
jurisdição pessoal dos tribunais estaduais e federais de Nova Iorque para fins de resolução de
quaisquer e todos os litígios decorrentes ou relacionados a estes termos e condições. As partes
excluem especificamente a aplicação das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre
Contratos para a Venda Internacional de Bens.

9. AVISOS ADICIONAIS.

a. Para o Software que implementa o Padrão visual MPEG-4: PARTES DESTE PRODUTOSÃO
LICENCIADOS SOB A LICENÇA DOPORTFÓLIODE PATENTE VISUALDOMPEG-4 PARA
USOPESSOAL E NÃOCOMERCIAL DE UMCONSUMIDOR PARA (I) CODIFICAR VÍDEOEM
CONFORMIDADE COMOPADRÃOVISUALMEPG-4 ("VÍDEOMPEG-4") E/OU (II)
DECODIFICAÇÃODE VÍDEOMEPG-4QUE FOI CODIFICADOPOR UMCONSUMIDOR
ENVOLVIDONA ATIVIDADE PESSOAL E NÃOCOMERCIAL E/OU FOI OBTIDODE UM
FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADOPELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEOMPEG-4.
NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER
OUTROUSO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDOAQUELAS RELACIONADAS AOS
USOS PROMOCIONAIS, INTERNOE COMERCIAIS E LICENCIAMENTOPODEM SER
OBTIDAS NA MPEG LA, LLC. ACESSE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

b. Para o Software que implementa o Padrão AVC: PARTES DESTE PRODUTOSÃO
LICENCIADOS SOB A LICENÇA DOPORTFÓLIODE PATENTE VISUAL AVC PARA USO
PESSOALDE UMCONSUMIDOR OU OUTROS USOS EMQUE ELE NÃORECEBA
REMUNERAÇÃOPARA (i) CODIFICAR VÍDEOEMCONFORMIDADE COMOPADRÃOAVC
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("VÍDEOAVC") E/OU (ii) DECODIFICAR VÍDEOAVC QUE FOI CODIFICADOPOR UM
CONSUMIDOR ENVOLVIDONA ATIVIDADE PESSOAL E/OU FOI OBTIDODE UM
FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADOPARA FORNECER VÍDEOAVC. NENHUMA
LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTROUSO.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS NA MPEG LA, L.L.C. ACESSE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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