Illustra
Câmara Multissensor
Guia de instalação e configuração

Aviso
Leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura antes de tentar ligar ou operar esta
unidade.
As informações contidas neste manual estavam atualizadas na data de publicação. O fabricante
reserva-se o direito de rever e melhorar os respetivos produtos. Todas as especificações estão por
isso sujeitas a alteração sem aviso.

Copyright
© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados.
JOHNSON CONTROLS, TYCO e ILLUSTRA são marcas comerciais e/ou marcas registadas. O
uso não autorizado é estritamente proibido.
Tyco Security Products
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

Assistência ao Cliente
Obrigado por utilizar os produtos Illustra. Disponibilizamos assistência aos nossos produtos através
de uma vasta rede mundial de representantes. O representante através do qual comprou
originalmente este produto é o seu contacto caso necessite de assistência ou suporte. Os nossos
representantes estão capacitados para disponibilizar a melhor assistência e suporte. Os
representantes devem entrar em contacto com a American Dynamics através do número (800) 5076268 ou (561) 912-6259 ou através da Web em www.americandynamics.net.

Marcas comerciais
As marcas comerciais, os logótipos e as marcas de serviço apresentados neste documento estão
registados nos Estados Unidos [ou noutros países]. Qualquer utilização incorreta das marcas
comerciais é estritamente proibida e a Tyco Security Products protegerá os seus direitos de
propriedade intelectual até à máxima extensão da lei, incluindo ações legais sempre que necessário.
Todas as marcas comerciais não detidas pela Tyco Security Products são propriedade dos
respetivos proprietários e são utilizadas com autorização ou ao abrigo das leis aplicáveis.
As especificações e as ofertas de produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os
produtos atuais podem variar das fotos. Nem todos os produtos incluem todas as funções. A
disponibilidade varia por região; contacte o representante de vendas.
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Aviso
• Esta unidade opera a 12 V CC/PoE IEEE 802.3at PoE+
• A instalação e o serviço apenas devem ser realizados por técnicos qualificados e
experientes e em conformidade com todos os códigos e regras locais para conservar a
garantia.
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto a humidade.
• Limpe a câmara com um pano macio seco. Para manchas persistentes, esfregue
ligeiramente um detergente neutro diluído e limpe com um pano macio seco.
• Não aplique benzeno ou diluente na câmara, pois pode originar o derretimento da superfície
da unidade ou o embaciamento da lente.
• A temperatura de funcionamento recomendada é: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 58°F).
• Certifique-se de utilizar apenas o adaptador padrão que é indicado na ficha de
especificações. A utilização de qualquer outro adaptador pode provocar incêndio, choque
elétrico ou danos no produto.
• A incorreta instalação da fonte de alimentação ou substituição da bateria pode causar
incêndio, choque elétrico ou danos no produto.
• Não ligue várias câmaras a um único adaptador. Exceder a capacidade pode causar uma
geração anormal de calor ou incêndio.
• Ligue com segurança o cabo de alimentação ao recetáculo de alimentação. Uma ligação
insegura pode causar incêndio.
• Durante a instalação da câmara, fixe-a com segurança e firmeza. Uma câmara em queda
pode provocar ferimentos pessoais.
• Se odores invulgares ou fumos saírem da unidade, interrompa a utilização do produto.
Desligue de imediato a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência. A
utilização continuada em tais condições pode causar incêndio ou choque elétrico.
• Se este produto não operar normalmente, entre em contacto com o centro de assistência
mais próximo. Nunca desmonte ou modifique o produto de forma alguma.

6
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Cuidado
1

Não deixe cair objetos no produto nem aplique choques fortes no produto. Mantenha o
produto afastado de um local sujeito a vibrações ou interferências magnéticas excessivas.

2

Não instale o produto num local sujeito a temperaturas elevadas ou baixas ou a uma
humidade elevada. Fazê-lo pode causar incêndio ou choque elétrico.

3

Se pretende realojar o produto já instalado, certifique-se de desligar a energia e só depois
mover ou reinstalar o produto.

4

Remova a tomada de alimentação da ficha quando existir iluminação. Negligenciar este
procedimento pode causar incêndio ou danos no produto.

5

Mantenha o produto afastado da luz solar direta e de fontes de radiação de calor. Pode
causar incêndio.

6

Instale o produto num local com uma boa ventilação.

7

Evite direcionar a câmara diretamente para objetos extremamente brilhantes, como o sol,
pois pode danificar o sensor de imagem.

8

O aparelho não deve ser exposto a gotejamentos ou salpicos e objetos cheios de líquido,
como vasos, não devem ser colocados no aparelho.

9

A tomada elétrica é utilizada para desligar o dispositivo e deve estar sempre em boas
condições de funcionamento.

Precaução
Funcionamento
• Antes da utilização, certifique-se de que a fonte de alimentação e todas as restantes
peças estão ligadas corretamente.
• Durante a operação, se alguma condição anormal ou avaria for observada, interrompa
a utilização da câmara de imediato e entre em contacto com o seu representante.
Manuseamento
• Não desmonte nem altere quaisquer peças no interior da câmara.
• Não deixe cair a câmara nem a submeta a choques ou vibrações pois pode danificar a
câmara.
• Limpe a tampa transparente da cúpula com muito cuidado. Riscos e poeiras podem
danificar a qualidade da imagem da câmara.
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Instruções de segurança
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1

Leia estas instruções. Todas as instruções de segurança e funcionamento devem ser lidas
antes da instalação ou funcionamento.

2

Guarde estas instruções. As instruções de segurança, funcionamento e utilização devem
ser guardadas para referência futura.

3

Siga todos os avisos. Todos os avisos no produto e nas instruções de funcionamento
devem ser seguidos.

4

Siga todas as instruções. Todas as instruções de funcionamento e utilização devem ser
seguidas.

5

Limpe o produto apenas com um pano seco. Desligue o produto da tomada antes de o
limpar. Não utilize produtos de limpeza líquidos.

6

Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale o produto em conformidade com as
instruções do fabricante. - As ranhuras e aberturas na estrutura são disponibilizadas para
ventilação, para garantir um funcionamento fiável do produto e para protegê-lo de
sobreaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas através da colocação do
produto em camas, sofás, tapetes ou outras superfícies similares. Este produto não deve
ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou prateleira, a menos que
exista uma ventilação adequada e que as instruções do fabricante tenham sido seguidas.

7

Não instale o produto nas proximidades de fontes de calor como radiadores, bocas de ar
quente ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

8

Não comprometa a finalidade de segurança da tomada polarizada ou de ligação à terra. Uma
tomada polarizada possui duas lâminas sendo uma mais larga do que a outra. Uma tomada
de ligação à terra possui duas lâminas e um terceiro conector de ligação à terra. A lâmina
larga ou o terceiro conector são disponibilizados para sua segurança. Se a tomada
disponibilizada não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituição.

9

Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou perfurado, particularmente na zona das
tomadas, recetáculos de conveniência e o ponto no qual saem do aparelho.

10

Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

11

Utilize o produto apenas com o carro, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante
ou vendidos com o aparelho. Quando é utilizado um carro, tenha cuidado ao mover a
combinação de carro/aparelho para evitar ferimentos resultantes da queda do carro.

12

Desligue o aparelho durante tempestades elétricas ou quando não é utilizado durante
períodos de tempo longos.
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Visão geral
Este Guia de instalação e configuração da câmara Dome Multissensor Illustra é um manual do
utilizador que disponibiliza informações acerca das propriedades físicas, instalação e configuração
das câmaras indicadas na Tabela 1 na Página 9.
Tabela 1 Códigos de produto

Código de
produto
IFS16-M10-BT03

Nome do modelo
Câmara Dome Multissensor de
4MP

Descrição
Câmara Dome Multissensor de
4MP

A primeira parte deste guia contém informações relativas especificamente às câmaras anteriormente
mencionadas.
A segunda parte deste guia contém informações relativas à interface do utilizador na Web Illustra e à
configuração da Web para as câmaras anteriormente mencionadas. Consulte Configuração na
página 23 para obter informações acerca dos procedimentos relativos à configuração da câmara.

9
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Câmara Dome Multissensor
Este capítulo disponibiliza uma visão geral do produto, procedimentos de instalação para a câmara
Dome Multissensor.

Visão geral do produto
Este capítulo explica as funcionalidades e a instalação da câmara Dome Multissensor Illustra. O
código do produto e a descrição da câmara são disponibilizados na tabela seguinte.
Tabela 2 Código do produto e descrição da câmara Dome Multissensor Illustra

Código de produto
IFS16-M10-BT03

Descrição
Câmara Dome Multissensor de 4MP

Instalação
Na caixa
Verifique se todos os conteúdos da caixa de embalamento correspondem ao formulário de
encomenda e à lista de conteúdos da embalagem. Além deste guia, os itens seguintes estão
incluídos na caixa de embalamento:
• 1 x Câmara Dome Multissensor e 4 x módulos de sensor da câmara
• 1 x Chave Torx
• 1 x Guia de início rápido
• 2 x Absorvedor de humidade e guia do absorvedor
• 1 x Cabo do monitor de teste
• 1 x Tampa e junta impermeável
Entre em contacto com o seu representante se algum dos itens estiver em falta.

Ferramentas de instalação
• Chave Torx
• Chave de fendas

Referência rápida
• IP predefinido: 192.168.1.168 (DHCP ativado)
• Nome de utilizador/palavra-passe predefinidos: admin/admin
Nota:Deve alterar a palavra-passe quando inicia sessão na câmara pela primeira
vez. Clique no botão "Alterar palavra-passe" e introduza a nova palavra-passe de
acordo com as orientações no ecrã relativas à palavra-passe.
• Energia: 12 V CC/PoE IEEE 802.3at PoE+

8200-1938-0204 A0
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Figura 3 Peças da câmara

Procedimento 1 Montagem dos módulos de sensor da câmara
Passo

Ação

1

Utilize a chave Torx para remover os quatro parafusos existentes na cúpula da câmara
(Figura 3) e remova a cúpula da base da câmara.

2

Retire os quatro módulos de sensor das respetivas caixas e monte-os no bloco do módulo
de sensor (Figura 4).
Nota:Primeiro, alinhe a guia de seta do bloco do módulo de sensor com a guia de
seta da base e pressione ligeiramente o módulo de sensor na base até estar
completamente encaixado.
- Fim -

11
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Figura 4 Guia do bloco do módulo do sensor e da base

Figura 5 Botões da câmara

Botão Reset: Premir e manter premido o botão "Reset" durante 5 segundos devolve à câmara as
predefinições de fábrica.
Porta do cabo do monitor de teste e Interruptor de seleção de vídeo: Ligar o Cabo do monitor
de teste a esta porta e a um monitor de vídeo permite que os instaladores possam inspecionar e
alinhar cada módulo da câmara. Utilize o "Interruptor de seleção de vídeo" para selecionar a câmara.

Procedimento 2 Instalação da câmara
Primeiro, fixe a placa de montagem ou o braço de montagem à superfície à qual pretende fixar a
câmara. Consulte os suportes aplicáveis na tabela da página seguinte.

8200-1938-0204 A0
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Tabela 6 Acessórios de montagem da câmara
Código do produto de suporte

Descrição na etiqueta

IBPN-M-IS12-0

Suporte para teto Multissensor Flex

IBWS-M-ISWB-0

Suporte para parede Multissensor Flex

IBCR-M-ISWT-0

Suporte no teto Multissensor Flex

IBJB-M-ISWB-0

Suporte de junção Multissensor Flex
Figura 7 Suportes da câmara

Passo

Ação

1

Para instalar o suporte da câmara, consulte o Guia de início rápido de montagem em
https://illustracameras.com/accessories/

2

Segure a base da câmara até ao suporte e passe todos os cabos através do orifício do cabo
no suporte da câmara.

3

Alinhe os dois pinos de metal na parte superior da base da câmara com os dois orifícios no
suporte e rode a base da câmara de modo que a base da câmara encaixe no suporte.
Nota:A ponte na base da câmara (Figura 8) deve ficar alinhada com as pontes
"bloqueio" e "desbloqueio" no suporte.

13
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Figura 8 Símbolos de "bloqueio" e "desbloqueio" da câmara

4

Para fixar a base da câmara com segurança ao suporte, deve introduzir os dois parafusos
de montagem, fornecidos com o suporte, nos dois orifícios na base da câmara (Figura 5).

5

Ajuste os quatro módulos da câmara (Figura 8) nos quatro ímanes na base da câmara para
garantir a melhor visualização.
Nota:Alinhe os quatro módulos da câmara de acordo com um dos três exemplos
apresentados na Figura 9.
Nota:Certifique-se de que os módulos da câmara estão nivelados com a cúpula e
que a guia da base está apoiada de forma nivelada na calha magnética.
Figura 9 Alinhamento dos módulos da câmara

Nota:Certifique-se de que o ângulo do módulo da câmara não excede os 60 graus.
Consulte a Figura 10.

8200-1938-0204 A0
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Figura 10 Ângulo do módulo da câmara

6

Utilize a chave Torx para fixar com segurança a tampa da cúpula à base da câmara.

7

Remova a película de proteção exterior da tampa da cúpula para concluir a instalação.
- Fim -

Ligações da porta do cabo da câmara
Consulte as ligações da porta do cabo da câmara na Figura 11.
Figura 11 Portas do cabo

15
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Descrições da porta do cabo da câmara
1

Energia: Ligue o cabo de alimentação CC de 12 V à porta do cabo de alimentação na
câmara.

1

"OU"

1

Rede: Ligue o cabo de rede da câmara a um interruptor 802.3at PoE+.

2

Saída de áudio: Ligue o cabo do dispositivo de saída de áudio à porta do cabo da câmara
"Saída de áudio" na câmara.

3

Entrada de áudio: Ligue o cabo do dispositivo de entrada de áudio à porta do cabo da câmara
"Entrada de áudio" na câmara.

4

Saída de alarme: Ligue o cabo do dispositivo de saída do alarme aos cabos azul e cinzento
no cabo "Alarme/Saída" da câmara.

5

5. Entrada de alarme: Ligue o cabo do dispositivo de entrada do alarme aos cabos amarelo e
branco no cabo "Alarme/Entrada" da câmara.

GUI na Web
Nota:Utilize o IE10 (ou uma versão posterior) ou o Chrome para aceder ao GUI na Web da câmara.
Consulte a disposição do ecrã GUI na Web na Figura 12 e as respetivas descrições abaixo.
Figura 12 Captura de ecrã do GUI na Web

1

Apresentação de vídeo em direto – Esta é a transmissão de vídeo em direto das
câmaras.

2

Botão Configuração – Disponibiliza acesso ao GUI de configuração. (Por exemplo,
Vídeo/Rede/Eventos/Registos/Configurações de segurança).

3

Selecionar visualizador – Selecionar transmissões de vídeo individuais ou Quad (apenas
plug-in VLC).

4

Visualizador em direto – Selecione uma opção: Plug-in VLC ou HTML (MJPEG).
Consulte a Figura 12.

8200-1938-0204 A0
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Figura 13 Captura de ecrã da opção de Visualizador em direto

5

Botão de seleção de canal – Apenas Plug-in VLC: seleciona uma das três transmissões
da câmara para apresentação do GUI na Web. Nota: Cada sensor suporta até três
transmissões.

6

Controlos da câmara:
• Controlo PTZ/Predefinição – Não suportado no GUI na Web.
• Controlo do altifalante e MIC – Suportado.
• Entrada do alarme/Saída do relé – Suportado.

17

7

Movimento – Indicador de deteção de movimento.

8

Hora da câmara - Apresenta a hora da câmara.

8200-1938-0204 A0

Topologia da rede
A câmara multissensor Illustra disponibiliza imagens de vídeo e áudio em tempo real utilizando a
Internet e a Intranet. Está equipada com uma interface de rede Ethernet RJ-45.
As imagens seguintes ilustram a topologia da rede da câmara.

Topologia da câmara multissensor Illustra
Figura 14 Topologia da rede de tipo I da câmara multissensor Illustra.

Figura 15 Topologia da rede de tipo II das câmaras multissensor Illustra

Nota:Verifique as especificações do seu servidor para obter informações acerca
dos limites de ligação da câmara.

18
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Ligação à rede
Endereço IP predefinido
Uma vez que esta é uma unidade baseada em rede, um endereço IP deve ser atribuído no primeiro
arranque. O endereço IP predefinido da unidade é 192.168.1.168 e a submáscara é 255.255.255.0.
No entanto, se tem um servidor DHCP na sua rede, a unidade obtém um endereço IP
automaticamente a partir do servidor DHCP para que não tenha que alterar o endereço IP da câmara.
Nota:Se atribuir à câmara um endereço IP estático antes da opção DHCP ser ativada, a câmara
primeiro reinicia durante aproximadamente 30 segundos e depois permanece acessível no respetivo
IP estático até estabelecer ligação a um servidor DHCP.
• Ligação direta a um PC: Ligue a câmara diretamente a um PC utilizando um cabo Ethernet
padrão. Esta opção requer um interruptor PoE ou um injetor.
• Ligar a câmara a uma Rede de Área Local (LAN): Para adicionar a câmara a uma LAN
existente, ligue a câmara ao hub ou interruptor PoE na sua rede.
Figura 16 Diagrama de ligações na rede

Predefinições da câmara
A tabela seguinte descreve as predefinições da câmara.
Definições de rede

19

Predefinições

DHCP

Ativado

Endereço IP estático

192.168.1,168

Nome de utilizador predefinido

admin

Palavra-passe predefinida

admin

8200-1938-0204 A0
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Procedimento 3 Ligação a partir de um computador
Passo

Ação

1

Certifique-se de que a câmara e o computador estão na mesma sub-rede.

2

Verifique se a rede está disponível entre a unidade e o computador efetuando o ping no
endereço IP predefinido.

3

a

Inicie uma linha de comandos.

b

Introduza “Ping 192.168.1.168”. Se a mensagem "Resposta de..." for apresentada, significa que a ligação está disponível.

Inicie o Internet Explorer e introduza o endereço IP: 192.168.1.168. É apresentada uma
janela de início de sessão. Na janela, introduza o nome de utilizador predefinido: admin e a
palavra-passe: admim para iniciar sessão.
- Fim -

DHCP
No arranque inicial da câmara, e após uma reposição de fábrica do hardware, o Protocolo de
configuração dinâmica de anfitrião (DHCP) está ativado por predefinição e permanece ativado até
que a câmara receba um endereço DHCP ou seja atribuído à câmara um endereço IP estático.

Procedimento 4 Ativar DHCP
Passo

Ação

1

Selecione Configuração na faixa da interface do utilizador na Web para apresentar os
menus Configuração.

2

Selecione o separador TCP/IP no menu Configuração básica.

3

Selecione a caixa de verificação Ativar DHCP para ativar a opção DHCP e desativar as
definições manuais.

4

Selecione Aplicar para guardar as definições.

A câmara procura um servidor DHCP. Se for encontrado um servidor DHCP, a câmara estabelece
ligação a esse servidor. Se não for efetuada nenhuma ligação ao servidor DHCP no intervalo de dois
minutos, a câmara vai para o endereço IP predefinido 192.168.1.168, mas continua a procurar um
endereço DHCP.
Nota:Se atribuir à câmara um endereço IP estático antes da opção DHCP ser ativada, a câmara
primeiro reinicia durante aproximadamente 30 segundos e depois permanece acessível no respetivo
IP estático até estabelecer ligação a um servidor DHCP.
- Fim -

Procedimento 5 Desativar DHCP
Passo

Ação

1

Selecione Configuração na faixa da interface do utilizador na Web para apresentar os
menus Configuração.

2

Selecione o separador TCP/IP no menu Configuração básica.
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3

Anule a seleção da caixa de verificação Ativar DHCP para desativar a opção DHCP e
permitir a introdução das definições manuais.
A predefinição é "Ativado".

4

Se estiver ativa, a opção DHCP foi desativada:

5

a

Introduza o endereço IPv4 na caixa de texto Endereço IPv4 no formulário
xxx.xxx.xxx.xxx. A predefinição é "192.168.1.168"

b

Introduza a máscara de rede na caixa de texto Máscara de rede xxx.xxx.xxx.xxx. A
predefinição é "255.255.255.0"

c

Introduza o endereço IP de gateway na caixa de texto Gateway xxx.xxx.xxx.xxx.

d

Introduza o Servidor DNS primário na caixa de texto Servidor DNS primário
xxx.xxx.xxx.xxx.

Selecione Aplicar para guardar as definições.
- Fim -

Procedimento 6 Ligação da câmara utilizando o endereço IP estático
Passo

Ação

1

A câmara tenta obter um endereço IP a partir do servidor DHCP. Quando não existe nenhum servidor DHCP disponível, é atribuído à câmara o endereço IP estático 192.168.1.168.

2

Abra o Microsoft Internet Explorer e introduza o URL da câmara como 192.168.1.168. É
apresentada a página de início de sessão da câmara.

Nota:
O computador que utilizar para configurar a câmara deve ter um endereço IP na mesma sub-rede.
- Fim -

Procedimento 7 Iniciar sessão na interface do utilizador da câmara na Web
Passo

Ação

1

Quando seleciona a câmara, é apresentada a página de início de sessão. Selecione o
idioma preferido a partir do menu pendente.

2

Introduza o nome de utilizador na caixa de texto Nome de utilizador. O nome de utilizador
predefinido é admin.

3

Introduza a palavra-passe na caixa de texto Palavra-passe. A palavra-passe predefinida é
admin.

4

Selecione Iniciar sessão.

Nota:A primeira vez que acede à câmara, ou após uma reposição de fábrica, é apresentada a
seguinte janela pendente: Uma janela pendente que solicita ao utilizador Definir uma ID de
anfitrião. Consulte as Notas de versão para obter mais informações acerca do procedimento.
5

É apresentada a página Ver em direto. Esta página apresenta a vista atual da câmara.
- Fim -
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Procedimento 8 Ativar a orientação de vídeo correta para uma câmara
montada na parede
Passo

Ação

1

Iniciar sessão na interface do utilizador da câmara na Web.

2

Selecione Configuração na faixa da interface do utilizador da câmara na Web para
apresentar os menus Configuração.

3

Selecione o separador Imagem básica no menu Configuração básica.

4

Selecione a definição de Orientação necessária:
• Espelho
• Rodar

5

O painel de vídeo é atualizado para apresentar as novas definições.
- Fim -
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Configuração
As secções seguintes explicam como pode configurar a câmara Dome Multissensor Illustra
utilizando a interface do utilizador na Web.

Disposição do ecrã GUI na Web
Iniciar sessão no GUI na Web pela primeira vez
Figura 17 Ecrã de início de sessão no GUI na Web pela primeira vez

É necessária uma alteração de palavra-passe na ligação inicial no estado de reposição de fábrica.
Nota:Não consegue visualizar a imagem e o botão Configuração está desativado.

23

1

Altere a palavra-passe com o botão ALTERAR PALAVRA-PASSE.

2

Depois de alterar a palavra-passe, deve iniciar sessão novamente selecionando o botão
INICIAR SESSÃO NOVAMENTE.
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Disposição do ecrã GUI na Web
Opções de configuração da câmara do GUI na Web
Figura 18 Disposição do visualizador na Web

Utilize o IE10 (ou uma versão posterior) ou o Chrome para aceder ao GUI na Web da câmara.
Consulte a disposição do ecrã GUI na Web na Figura 18 e as respetivas descrições abaixo.
1

Apresentação de vídeo em direto – Esta é a transmissão de vídeo em direto das câmaras.

2

Botão Configuração – Disponibiliza acesso ao GUI de configuração. (Por exemplo,
Vídeo/Rede/Eventos/Registos/Configurações de segurança).

3

Selecionar visualizador – Selecionar transmissões de vídeo individuais ou Quad (apenas
plug-in VLC).

4

Visualizador em direto – Selecione uma opção: Plug-in VLC ou HTML (MJPEG). Ver Figura
18.
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Figura 19 Opções de visualização em direto

5

Botão de seleção de canal – Apenas Plug-in VLC: seleciona uma das três transmissões da
câmara para apresentação do GUI na Web. Nota: Cada sensor suporta até três
transmissões.

6

Controlos da câmara:
• Controlo PTZ/Predefinição – Não suportado no GUI na Web.
• Controlo do altifalante e MIC – Suportado.
• Entrada do alarme/Saída do relé - Suportado.

25

7

Movimento – Indicador de deteção de movimento.

8

Hora da câmara - Apresenta a hora da câmara.
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Vídeo e Áudio
Disposição do ecrã de configuração de vídeo
Figura 20 Disposição do GUI de configuração de vídeo

1

Fonte VIN - Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em Aplicar para aplicar as restantes definições de vídeo.

2

Transmissão - Define o canal de vídeo em direto. O vídeo pode ser configurado para uma
variedade de definições com uma combinação de codec e resolução.
O desempenho da câmara deve ser considerado durante a definição de múltiplos canais.
Esta opção afeta o desempenho da câmara.

3

Codec - Escolhe o codec de vídeo. De acordo com o codec selecionado, as subcategorias
podem ser alteradas automaticamente.
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4

Descrição - Introdução da descrição adicional acerca do canal selecionado. É permitido um
máximo de 30 carateres (incluindo espaços).
Para a descrição, alfabeto em inglês, números e carateres especiais ( - _ @ . ) podem ser
utilizados.

5

Resolução - Seleciona a resolução de vídeo.
A resolução disponível depende da configuração de codec entre os canais.
Resolução do formato de vídeo

NTSC

PAL

4M

3M

1080pi

720pi

SVGA

VGA

2560x1440

2034x1296

1920x1080

1280x720

800x600

640x480

2560x1440

6

2304x1296

1920x1080

1280x720

800x600

4CIF

CIF

704x576

352x288

704x480

352x240

704x576

352x288

704x480

352x240

640x480

Velocidade de fotogramas - Seleciona a velocidade de fotogramas máxima.
A velocidade de fotogramas disponível pode ser diferente dependendo do código
selecionado.

7

Tamanho de GDI (Grupo de imagens - Define o número de fotogramas (fotograma P) que
contêm apenas informações alteradas com base no fotograma básico (fotograma I). Em
relação a vídeos com muito movimento, se aumentar o tamanho do GDI, apenas o número
de fotogramas P é maior.
Como resultado, a resolução do vídeo será baixa mas o "tamanho do ficheiro" e a
"velocidade de transmissão" podem ser reduzidos.
O tamanho do GDI (Grupo de imagens) é: O fotograma I e o fotograma P podem ser criados
para compressão de vídeo MPEG4 e H.264. Fotograma I (=fotograma chave) refere-se à
totalidade dos dados da imagem para uma cena de vídeo específica. Fotograma P são os
dados da imagem cujas informações foram alteradas em comparação com o fotograma I. O
GDI é constituído por um fotograma I e os diversos fotogramas P correspondentes. Para
melhorar a qualidade de vídeo, defina um número menor de fotogramas P e, para reduzir o
tamanho da imagem, defina um número maior de fotogramas P.

8

Perfil - O perfil define o subconjunto de transmissão de bits na transmissão H.264, incluindo
a reprodução de cor e a compressão de vídeo adicional.
• Linha de base - Um perfil simples com uma proporção baixa de compressão. O perfil da linha de base suporta fotogramas I e fotogramas P.
• Principal - Um perfil intermédio com uma proporção média de compressão. O perfil principal suporta fotogramas I, fotogramas P e fotogramas B.
• Elevado - Um perfil complexo com uma proporção elevada de compressão. O perfil elevado suporta fotogramas I, fotogramas P e fotogramas B.

9

Controlo de transmissão de vídeo inteligente
• Desligado - Não pode utilizar a função de Controlo de transmissão de
vídeo inteligente.
• CVBR (Prioridade da velocidade de fotogramas) - Este modo é para
câmaras que não pretendem qualquer descida de fotogramas mas que,
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ainda assim, pretendem obter uma transmissão de vídeo menor. Esta
opção está limitada quando a transmissão de vídeo alvo está definida
para baixa mas o movimento real é elevado ou o cenário é muito ruidoso.
• CVBR (Prioridade da qualidade) - Quando a transmissão de vídeo alvo
é elevada, o LBR irá tentar descer os fotogramas e garantir que o FPS
final é menor.
• CBR - Este modo é similar à IPCAM de segurança tradicional.
10

Modo de transmissão de vídeo - Seleciona o esquema de controlo de transmissão de
vídeo da compressão de vídeo de CBR (Transmissão de vídeo constante) ou de VBR
(Transmissão de vídeo variável).
• CBR - Para garantir a transmissão de vídeo constante designada, a
qualidade do vídeo é controlada neste modo. Assim, é provável que a
qualidade de vídeo varie quando o tráfego de rede sofre alterações.
• VBR - Para garantir a transmissão de vídeo variável designada, a transmissão de vídeo é alterada neste modo. Assim, é provável que a velocidade de fotogramas varie quando o tráfego de rede sofre alterações.
Esta categoria não está disponível se selecionar o codec.

11

Transmissão de vídeo alvo - Se o Controlo de transmissão de vídeo está definido para
CBR, pode definir a transmissão de vídeo alvo.

12

Opção de extensão
• Desligado - Esta opção não está disponível.
• SVC-T - O H.264 SVC (Codificação de vídeo escalável) é um algoritmo de compressão de vídeo que permite uma transmissão eficaz e
eficiente de ficheiros de vídeo através de redes com uma largura de
banda baixa.

13

Qualidade - Para o modo de controlo VBR, é possível definir a qualidade do vídeo alvo.

Clique em "Aplicar" para guardar as definições.
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Configuração da apresentação no ecrã (OSD)
Figura 21 Disposição do GUI de configuração de OSD

1

Fonte VIN - Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Aplicar" para definir as restantes definições de vídeo.

29

2

Data/Hora - Apresenta a hora atual.

3

Texto do utilizador - Apresentação do texto introduzido pelo utilizador. Suporta um
máximo de 30 carateres.

4

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração da Região de interesse (RDI)
Figura 22 Disposição do GUI de configuração da Região de interesse

A função de Região de interesse oferece uma qualidade de imagem com uma eficiência muito
superior para a área indicada para melhorar a qualidade da imagem de um cenário em movimento na
mesma largura de banda.
1

Fonte VIN - Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Transmissão - Seleciona a transmissão.
Atualmente suporta apenas H.264.
A função não é suportada em codec MJPEG.

3

Ativação - A Região de interesse pode ser ativada ou desativada.

4

Qualidade - Define a qualidade da área definida.

5

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.

8200-1938-0204 A0

30

Configuração de áudio
Figura 23 Disposição do GUI de configuração de áudio

1

Codec - Seleciona o codec de áudio.
Atualmente suporta apenas codec G.711.

2

Volume - Seleciona o volume do áudio de 0 a 10.

3

Velocidade de amostra - Seleciona a velocidade de amostra de áudio.
Atualmente suporta apenas 8000 Hz.

4

31

Clique em "Guardar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração da máscara de privacidade
Figura 24 Disposição do GUI de configuração da máscara de privacidade

Utilize esta função para mascarar áreas que pretende ocultar no ecrã para proteger a privacidade.
1

Fonte VIN - Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Ativação - A função Máscara de privacidade pode ser ativada ou desativada.

3

Área - Seleciona a Área 1 ~ Área 16 e define a área de privacidade.

4

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Limpar área" para eliminar a Área 1 ~ Área 16 selecionada.
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Configuração da câmara
Configuração do perfil
Figura 25 Disposição do GUI de configuração do perfil

1

Lista de perfis - Apresenta as informações dos perfis.

2

Clique em "Adicionar" para adicionar o perfil às definições atuais da câmara.
Clique em "Eliminar" para eliminar o item selecionado da lista de perfis.
Clique em "Aplicar" para aplicar o item selecionado da lista de perfis.
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Ajuste da imagem da câmara
Figura 26 Disposição do GUI de ajuste da imagem da câmara

1

Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Nitidez - Ao utilizar este controlo, a nitidez da imagem pode ser ajustada de acordo com as
suas preferências.

3

Brilho - Ao utilizar este controlo, o brilho da imagem pode ser ajustado de acordo com as
suas preferências.

4

Contraste - Ao utilizar este controlo, o contraste da imagem pode ser ajustado de acordo
com as suas preferências.

5

Saturação - Ao utilizar este controlo, a saturação da imagem pode ser ajustada de acordo
com as suas preferências.

6

Tonalidade - Ao utilizar este controlo, a tonalidade da imagem pode ser ajustada de acordo
com as suas preferências.

7

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
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Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.

Definições de exposição da câmara
Figura 27 Disposição do GUI de definições de exposição da câmara

1

Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Exposição automática - A Exposição automática (EA) define automaticamente a abertura
ou a velocidade do obturador, com base nas condições externas de iluminação para a
fotografia.

3

Nível de exposição - À medida que este valor aumenta, a imagem fica mais brilhante.

4

Medição da EA - O modo de medição da EA refere-se à forma como a câmara determina a
exposição.

5

Velocidade do obturador - Se esta velocidade é mais rápida, o objeto em movimento pode
ser fotografado sem o efeito fantasma.
No entanto, a imagem pode ser escura se não existir iluminação suficiente.
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6

Nível lento do obturador - O Nível lento do obturador permite-lhe ajustar a quantidade de
luz que atinge o sensor e determina essencialmente quando o sensor de vídeo envia o
respetivo lote de dados para processamento.

7

Limite de ganho - Quanto menor é este número mais escura é a imagem.

8

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.

Definições de dia e noite da câmara
Figura 28 Disposição do GUI de definições de dia e noite da câmara

1

Dia e Noite
• Automático: Neste modo, o filtro de corte de IV é removido automaticamente dependendo das condições de iluminação circundantes.
• Dia: Neste modo, o filtro de corte de IV é sempre aplicado ao sensor de
imagem.
• Assim, a sensibilidade será reduzida em condições de iluminação
escura mas é obtido um melhor desempenho de reprodução da cor. -
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Noite: Neste modo, o filtro de corte de IV no sensor de imagem é
sempre removido.
• A sensibilidade será melhorada em condições de iluminação escura
mas a imagem é a preto e branco.
• Agendamento: Neste modo, o modo Dia/Noite é convertido em conformidade com a hora agendada.
2

Nível de cor - É um nível para alterar o modo Noite para o modo Dia quando o modo Dia e
Noite está definido para automático.

3

Nível de P/B - É um nível para alterar o modo Dia para o modo Noite quando o modo Dia e
Noite está definido para automático.

4

Tempo de transição - Se estiver definido para automático, determina a velocidade com
que o modo Dia/Noite é convertido.

5

Se estiver definido para o modo de agendamento, define a hora em que o modo Dia/Noite é
convertido.

6

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.

Definições de retroiluminação da câmara
Figura 29 Disposição do GUI das definições de retroiluminação
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Esta é uma funcionalidade utilizada para condições de iluminação problemáticas nas quais o
contraste de áreas claras para áreas escuras é muito elevado.
1

Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

IDL (Intervalo dinâmico largo) - A função IDL pode ser ativada ou desativada.

3

Nível de IDL - Seleciona o nível de IDL dependendo da diferença no brilho entre a parte
mais escura e a parte mais clara de uma imagem.

4

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.

Equilíbrio de brancos da câmara
Figura 30 Disposição do GUI de equilíbrio de brancos da câmara

1

Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Ativação - A função de equilíbrio de brancos pode ser ativada ou desativada.

3

Modo de equilíbrio de brancos - Seleciona o equilíbrio de brancos dependendo das
condições de iluminação.
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4

Ganho de RGB - O ganho R/G/B pode ser definido apenas quando o modo de equilíbrio de
brancos está definido para manual.

5

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.

Melhoria da imagem da câmara
Figura 31 Disposição do GUI de ajuste da imagem da câmara

1

Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Redução de ruído 3D - A função 3DNR permite suprimir o ruído e reter uma boa qualidade
de vídeo em condições de baixa iluminação.

3

Espelho - Inverte o vídeo de um lado para o outro.

4

Rodar - Inverte o vídeo de cima para baixo.

5

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.
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Melhoria de vídeo
Figura 32 Disposição do GUI de melhoria de vídeo

1

Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Cintilação - Esta função é ativada para melhorar a situação de cintilação.

3

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
Clique em "Predefinição" para voltar às predefinições de fábrica.
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Configuração da rede
Estado da rede
Figura 33 Disposição do GUI de estado da rede

Este menu apresenta todas as definições da rede na câmara.

41

8200-1938-0204 A0

Guia de instalação e configuração da câmara Dome Multissensor Illustra

Definições de rede
Figura 34 Disposição do GUI das definições da rede

1

Tipo de rede - Define o tipo de endereço IP da rede para Modo estático para um IP fixo ou
para Modo dinâmico para um IP dinâmico
Endereço IP.
Se selecionar o Modo estático, deve preencher o endereço IP, a máscara de sub-rede, o
servidor DNS e todas as portas.
Se selecionar o Modo dinâmico, o endereço IP será atribuído automaticamente pelo
equipamento DHCP.
Se clicar no botão Aplicar para atualizar as alterações, o sistema será reiniciado.
Neste caso, tem que ligar novamente a câmara utilizando o novo endereço IP.

2

Endereço IP - Define o endereço IP. O endereço é constituído por quatro números
separados por pontos e o intervalo de cada número é entre 0 e 255.

3

Máscara de sub-rede - Define a máscara de sub-rede. O formato é o mesmo do endereço
IP.

4

Gateway predefinido - Predefinição do endereço IP do gateway. O formato é o mesmo do
endereço IP.
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5

Servidor DNS preferido - Define o endereço IP do servidor DNS. O formato é o mesmo do
endereço IP.

6

Servidor DNS alternativo - Define o endereço IP do servidor DNS secundário. O formato é
o mesmo do endereço IP.

7

Porta HTTP - A porta HTTP pode ser definida para 80 como predefinição ou entre 1025 a
60000.

8

Porta HTTPS - A porta HTTPS pode ser definida para 443 como predefinição ou entre 1025
a 60000.

9

Porta RTSP - A porta RTSP pode ser definida para 554 como predefinição ou entre 1025 a
60000.

10

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
Se a rede é do tipo dinâmico, o endereço IP é alterado nos seguintes casos.
Assim, o endereço IP deve ser procurado novamente e a câmara deve ser ligada novamente
nestes casos.
• Quando a energia da câmara é ligada/desligada.
• Após uma atualização de firmware, predefinição e reinício.

Definições de IP de áudio
Figura 35 Disposição do GUI de definições de IP automático
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1

Definição geral - A função de definições de IP automático pode ser ativada ou desativada.

2

Informações das definições de IP automático - Apresenta a ID única ou o endereço de IP
automático.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.

Definições ONVIF
Figura 36 Disposição do GUI das definições ONVIF

1

Autenticação
Nenhuma: permite o acesso sem a autenticação ONVIF.
WS - Token do utilizador: permite o acesso sem token de utilizador WS de autenticação
ONVIF.
WS - Token do utilizador + Digest: permite o acesso sem token de utilizador WS e Digest
de autenticação ONVIF.

2

Modo de deteção - A função de deteção pode ser ativada ou desativada.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Definições UPNP
Figura 37 Disposição do GUI das definições UPNP
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1

Definição geral - A função UPNP pode ser ativada ou desativada.

2

Nome amigável - Define o nome amigável. Suporta um máximo de 30 carateres e os
carateres especiais (/ ~ ! $^ ( ) { } [ ] ; , ) não podem ser utilizados. Os carateres ('@', '.', '_' ,'', ' ') podem ser utilizados.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Definições DDNS
Figura 38 Disposição do GUI das definições DDNS

1

Desativar DDNS - Se esta opção for selecionada, o serviço DDNS não funciona.

2

DDNS público - Para utilizar o serviço DDNS, selecione um endereço de website incluído
na lista. Após o preenchimento do Nome do anfitrião do website, a configuração é concluída
introduzindo o nome de utilizador e a palavra-passe registados no website DDNS.
Fornecedor DDNS

Endereço do website

DynDNS

www.dyndns.com

No-IP

www.no-ip.com

Se tiver configurado o DDNS corretamente, o endereço IP da câmara será atualizado
automaticamente sempre que o endereço IP é alterado ou o sistema é reiniciado.
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Se a atualização do IP no website DDNS falhar, a câmara continuará a tentar em intervalos
de 1 minuto.
3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.

Definições FTP
Figura 39 Disposição do GUI das definições FTP

Para transferir/guardar a imagem nos websites relevantes através de FTP é necessário configurar o
FTP.
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1

Definição geral - A função FTP pode ser ativada ou desativada.

2

Endereço do servidor FTP - Define o endereço IP do servidor FTP. Se o formato do
endereço IP estiver incorreto, será apresentada uma caixa com uma mensagem para tentar
novamente.

3

Caminho para carregamento em FTP - Define um caminho no servidor FTP para
armazenar o vídeo. Para o nome do caminho, alfabeto em inglês, números e carateres
especiais ( / ~ !@ $ ^ ( ) _ - { } [ ] ; , ) podem ser utilizados.

4

Porta FTP - Define a porta do servidor FTP. Se a porta não for apropriada, é impossível
aceder ao servidor FTP.

5

ID do utilizador - Define a ID do utilizador para aceder ao servidor FTP. Preencha a ID do
utilizador correta registada no servidor FTP.
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6

Palavra-passe - Define a palavra-passe para aceder ao servidor FTP. Preencha a palavrapasse correta registada no servidor FTP.

7

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
Consulte a imagem do ecrã acima como um exemplo.

Definições SMTP
Figura 40 Disposição do GUI das definições SMTP

Para enviar/guardar a imagem nos websites relevantes através de e-mail, é necessário configurar o
SMTP.
1

Definição geral - A função SMTP pode ser ativada ou desativada.

2

Modo - Seleciona o modo de segurança do SMTP entre Simples ou SSL/TLS. Pode
selecionar um depois de verificar a configuração da conta do seu servidor SMTP.

3

Endereço do servidor SMTP - Define o endereço do servidor SMTP. Se o formato do
endereço IP estiver incorreto, será apresenta uma caixa com uma mensagem para tentar
novamente.

4

Porta - Define a porta utilizada no modo de segurança Simples ou SSL/TLS nas opções
acima indicadas.

8200-1938-0204 A0

48

5

ID do utilizador - Define a ID do utilizador para aceder ao servidor SMTP. Preencha a ID
do utilizador correta registada no servidor SMTP.

6

Palavra-passe - Define a palavra-passe para aceder ao servidor SMTP. Preencha a
palavra-passe correta registada no servidor SMTP.

7

Remetente de e-mail - Define o endereço de e-mail do remetente de e-mail. Será
apresentado como o remetente quando a câmara envia um e-mail.

8

Destinatário de e-mail - Define o endereço de e-mail do destinatário de e-mail. Será
apresentado como o destinatário quando a câmara envia um e-mail.

9

Título - Define o título do e-mail quando a câmara envia um e-mail.
O título do e-mail tem um limite de 40 carateres, incluindo os espaços.

10

Mensagem - Define os conteúdos do e-mail quando a câmara envia um e-mail. A
mensagem do e-mail tem um limite de 40 carateres, incluindo os espaços.

11

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.

Definições SNMP
Figura 41 Disposição do GUI das definições SNMP
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1

SNMPv1/SNMPv2 - Seleciona a opção SNMPv1/SNMPv2 e introduz os nomes da
Comunidade de leitura e da Comunidade de escrita.
O trap SNMP pode ser utilizado para verificar periodicamente limiares operacionais ou
falhas que são definidos no MIB.

2

Trap SNMP - O trap SNMP pode ser ativado ou desativado.
O SNMPv3 contém segurança criptográfica, um nível de segurança mais elevado, que lhe
permite definir a palavra-passe de autenticação e a palavra-passe de encriptação.

3

Modo - Seleciona o modo de leitura ou o modo de leitura/escrita.

4

Ativação - Pode ativar ou desativar o modo selecionado.

5

Nome de leitura/escrita - Define o nome de leitura e o nome de escrita.

6

Nível de segurança - Seleciona uma opção entre sem autenticação, sem
privacidade/autenticação, sem privacidade/autenticação, privacidade

7

Algoritmo de autenticação - Seleciona MD5 ou SHA como o método de autenticação.

8

Palavra-passe de autenticação - A palavra-passe de autenticação é uma encriptação para
autenticação e possui, pelo menos, 8 dígitos e são permitidos até 30 dígitos.

9

Algoritmo de chave privada - Seleciona DES ou AES como o algoritmo de encriptação.

10

Palavra-passe de chave privada - A palavra-passe para proteção de informações é uma
encriptação privada e possui, pelo menos, 8 dígitos e são permitidos até 30 dígitos.

11

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Informações RTSP
Figura 42 Disposição do GUI das informações RTSP

1

Fonte VIN - Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

2

Transmissão alvo - Seleciona a transmissão que pretende definir.

3

Limite de tempo - Define o limite de tempo RTSP.
A sessão é desligada após um limite de tempo especificado.

4

Multicast RTP - Ativa/desativa a multicast RTP. Para ativar a multicast RTP.
• Clique no botão "Ativar".
• Introduza o IP multicast RTP acessível, a porta para o controlo de
transmissão de vídeo e o TTL do pacote RTP.
• Clique no botão "Aplicar".
• É possível definir cada multicast RTP para CH1~3.

5

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
Clique neste botão quando concluir a configuração de cada um dos canais.

51

8200-1938-0204 A0

Guia de instalação e configuração da câmara Dome Multissensor Illustra

Apresenta as informações da ligação RTSP.

Definição da ação desencadeadora
Configuração das regras de ação
Figura 43 Disposição do GUI de configuração das regras de ação

1

Lista de Regras de ação - Indica as informações da regra de ação personalizada adicionada à lista de regras de ação.

2

Clique em "Adicionar" para adicionar regras de ação personalizadas.
Clique em "Modificar" para modificar o item selecionado da lista de regras de ação.
Clique em "Eliminar" para eliminar o item selecionado da lista de regras de ação.

Adicionar/modificar regras de ação
1

Nome - Define o nome das regras de ação.
O texto introduzido não pode exceder o limite (4~15).

2

Intervalo de operação - Seleciona o intervalo para manter a ação.

3

Ação 1 ~ Ação 5 - Seleciona a ação a tomar se o evento ocorrer.

4

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar ao menu anterior.
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Configuração da transferência da imagem
Figura 44 Disposição do GUI de configuração da transferência da imagem

1

Imagem prévia/posterior ao alarme - A transferência da imagem devido a evento é configurada através da definição da velocidade de transferência da imagem e a duração prévia/posterior do alarme.
Descrições

Número da imagem

Define o número da imagem transferida por segundo

Duração prévia do alarme

Define a duração da transferência de imagem por evento

Duração posterior do alarme

Define o número de transferência de imagem por um evento

2
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Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração de saída do relé
Figura 45 Disposição do GUI de configuração de saída do relé

1

Saída do relé - Seleciona a saída do relé.
O número de saídas do relé depende do modelo da câmara.

2

Modo - Seleciona o modo monoestável/biestável para o modo de relé.

3

Estado inativo - Seleciona se o contacto está normalmente aberto ou fechado.

4

Duração - A saída do relé é operada durante o tempo de definição.
Se o modo biestável estiver selecionado, esta função é a ativação.

5

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração de evento
Configuração das regras de evento
Figura 46 Disposição do GUI de configuração das regras de evento

1

Lista de regras de evento - Indica as informações da regra de evento personalizada adicionada à lista de regras de evento.

2

Clique em "Adicionar" para adicionar regras de evento personalizadas.
Clique em "Modificar" para modificar o item selecionado da lista de regras de evento.
Clique em "Eliminar" para eliminar o item selecionado da lista de regras de evento.
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Configuração das regras de evento
1

Ativação - A função Regras de evento pode ser ativada ou desativada.

2

Nome - Define o nome da regra de evento.

3

Evento - Seleciona o evento entre deteção de movimento, desligamento da rede, alerta de
temperatura, agendamento, deteção do sensor.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
É necessário um evento.

4

Agendamento - Seleciona a hora de ativação entre Sempre/Hora manual.

5

Semana/Hora - Deve definir a Hora de início e a Hora de fim seguida da seleção de dias. O
agendamento da configuração é repetido todas as semanas.

6

Regras - Seleciona a regra de ação definida no menu Ação desencadeadora - Regra da
ação.

7

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
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Configuração do agendamento
Figura 47 Disposição do GUI de configuração do agendamento
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1

Modo - A função de agendamento pode ser ativada ou desativada.

2

Regra de repetição - Define uma hora recorrente a que o evento ocorre.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração de deteção de movimento
Figura 48 Disposição do GUI de configuração de deteção de movimento

1

Deteção de movimento - Apresenta o estado do evento de movimento.
O ícone de alerta de evento (1) é visível se a função "Deteção de movimento" é ativada.

2

Fonte VIN - Seleciona o Vídeo 1 ~ Vídeo 4 e define a configuração de vídeo.
Clique em "Guardar" para definir as restantes definições de vídeo.

3

Área - Define a área de deteção de movimento.
Pode definir até quatro áreas.

4

Ativação - Ativa ou desativa a função de deteção de movimento.

5

Sensibilidade - Define a sensibilidade da deteção de movimento.
Se estiver selecionada a opção Valor elevado, irá detetar um movimento muito pequeno,
enquanto fica relativamente insensível quando a opção Valor baixo é selecionada.

6

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
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Temperatura
Figura 49 Disposição do GUI de temperatura
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1

Modo - Seleciona se a temperatura é apresentada em graus Fahrenheit ou Celsius.

2

Limiar - Define a temperatura com a qual a ação desencadeadora do evento ocorreu.

3

Temperatura - Indica a temperatura atual da câmara IP.

4

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração do alarme
Figura 50 Disposição do GUI de configuração do alarme

1

Configuração do dispositivo de entrada - Seleciona um tipo de dispositivo de entrada
entre Desativado, Normalmente aberto e Normalmente fechado.
Operação

Desativado

Ignora este sensor de entrada

Normalmente aberto

O contacto está normalmente aberto e é fechado quando ativado

Normalmente fechado

O contacto está normalmente fechado e é aberto quando ativado

2

Clique em "Aplicar".
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Configuração de gravação
Gestão de gravação
Figura 51 Disposição do GUI de gestão de gravação

1

Transmissão alvo - Seleciona o canal no qual pretende gravar o vídeo.

2

Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.

3

Lista de gravação - Apresenta as informações acerca das definições de gravação.
Gravar (0/4) > Armazenar 1/Gravar (1/5) > Armazenar 2/Gravar (2/6) > Armazenar 3/Gravar
(3/7) > Armazenar 4

4
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Clique em "Modificar" para modificar o item selecionado na lista de gravação.
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Configuração da gravação
1

Ativada - A função de gravação pode ser ativada ou desativada.

2

Dispositivo de armazenamento - Não é possível selecionar e apresenta o cartão SD
guardado.

3

Tipo de ficheiro - Seleciona o tipo de ficheiro de gravação.
Atualmente apenas suporta o tipo TS.

4

Armazenamento - Seleciona o tipo de armazenamento. A seleção de Cartão SD
(desativada) não é permitida.

5

Contínuo - Se o modo contínuo estiver ativado, inicia a gravação contínua sem qualquer
outra definição.

6

Duração prévia - Define a duração da gravação antes de um evento.

7

Duração posterior - Define a duração da transferência da imagem após um evento.
Clique em "Guardar" para guardar as definições atuais.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
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Lista de gravação
Figura 52 Disposição do GUI da lista de gravação

1

Armazenamento - Seleciona o armazenamento.

2

Filtro - Seleciona a data/hora, evento, ordenação ou formato de armazenamento para filtrar
o vídeo gravado.

3

Clique no botão "Atualizar" para atualizar a lista de gravações.
Clique em "Filtro" para visualizar o vídeo gravado filtrado.

4

Lista de gravação - Apresenta as informações acerca do vídeo de gravação.

5

Clique em "Reproduzir" para visualizar o item selecionado na lista de vídeos gravados.
Clique em "Remover" para eliminar o item selecionado na lista de vídeos gravados.
Clique em "Transferir" para transferir o item selecionado na lista de vídeos gravados.
• Quando clica em Transferir, é apresentada a seguinte janela.
• Durante a transferência, preencha a finalidade até um máximo de 30
carateres. (A finalidade que criou é apresentada na página Registo
com a hora da transferência).
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Vídeo de gravação
1

Visualizador do vídeo de gravação - Reproduz o vídeo gravado.

2

Informações acerca do vídeo de gravação - Apresenta as informações acerca do vídeo
gravado.

3

Clique em "Reproduzir novamente" para visualizar o vídeo gravado novamente.
Clique em "Voltar" para voltar ao menu anterior.

Configuração de armazenamento
Figura 53 Disposição do GUI de configuração de armazenamento

Apresenta as informações do cartão SD.
Quando seleciona o item na lista de armazenamento, pode definir as funções relacionadas com o
cartão SD.
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Configuração de armazenamento
1

Tamanho do armazenamento - A capacidade total do cartão SD e a capacidade restante
são apresentadas.

2

Eliminação automática - Seleciona o período para eliminação automática. Os dados da
imagem armazenados antes do período serão eliminados automaticamente.
Elimina todas as imagens armazenadas anteriores à hora selecionada.

3

Substituir - Se esta opção estiver ativada e o espaço restante do cartão SD for inferior a 8
MB, novos dados começarão a substituir os dados mais antigos. No entanto, se estiver
desativada e o espaço restante do cartão SD for inferior a 8 MB, a gravação da imagem será
interrompida.

4

Desmontar - remova o cartão SD do dispositivo.

5

Formatar - Elimina todos os conteúdos armazenados no cartão SD.

6

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
Clique em "Cancelar" para voltar à definição anterior.
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Configuração da segurança
Configuração do filtro do endereço IP
Figura 54 Disposição do GUI de configuração do filtro do endereço IP

1

Filtro do endereço IP - A função de filtro de IP pode ser ativada ou desativada.

2

Tipo de filtro de IP - Seleciona o tipo de filtro IP de gravação.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.

4

Endereço IP do filtro - Define o endereço IP filtrado.

5

Endereço IP - Define o endereço IP ao qual pretende aplicar o filtro de IP.

6

Clique em "Adicionar" para adicionar o endereço IP à lista.
Clique em "Remover" para remover o endereço IP selecionado na lista.
Clique em "Remover todos" para remover todos os endereços IP na lista.
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Configuração do filtro de autenticação RTSP
Figura 55 Disposição do GUI de configuração de autenticação RTSP

67

1

Autenticação RTSP - A autenticação RTSP pode ser ativada ou desativada.

2

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração IEEE 802.1X
Figura 56 Disposição do GUI de configuração IEEE 802.1X

A funcionalidade é necessária ao ligar a câmara a uma rede protegida por IEEE 802.1X.
1

IEEE 802.1x - A funcionalidade IEEE 802.1x pode ser ativada ou desativada.

2

Protocolo
• MD5: disponibiliza autenticação de rede unidirecional baseada em
palavra-passe do cliente.
• PEAP: é similar a TTLS pelo facto de não requerer um certificado do
lado do cliente.
• TTLS/MD5: não requer um certificado no lado do cliente.
• TLS: assenta em certificados do lado do cliente e do lado do servidor
para efetuar a autenticação.

3

Versão EAPOL - Seleciona a versão EAPOL.

4

ID - Introduza a ID para identificar o cliente no servidor de autenticação IEEE 802.1X.

5

Palavra-passe - Introduza a palavra-passe para identificar o cliente no servidor de
autenticação IEEE 802.1X.

6

Verificar - Verificar palavra-passe.

7

Certificado CA - Seleciona o certificado CA necessário para a autenticação TLS, TTLS e
PEAP.

8

Certificado - Seleciona o certificado do cliente necessário para a autenticação TLS.
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9

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.

Configuração HTTPS
Figura 57 Disposição do GUI de configuração HTTPS

O HTTPS encripta os dados da sessão através dos protocolos SSL ou TLS em vez de utilizar texto
simples nas comunicações socket.
1

Certificado - Seleciona um certificado instalado.
Se não conseguir selecionar um certificado, instale o certificado a partir do menu Segurança
-> Certiﬁcados.

2

Política de ligação HTTPS - Selecione uma opção entre “HTTP”, “HTTPS”, “HTTP e
HTTPS” dependendo da Web ligada, onvif, rtsp através de http.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
Quando o modo HTTPS é selecionado, introduza https://<Endereço IP> para estabelecer
ligação à câmara.
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Configuração de certificados
Figura 58 Disposição do GUI de configuração de certificados

1

Certificados de servidor/cliente - Apresenta os certificados instalados.

2

Criar certificado autoassinado - Um certificado SSL autoassinado é um certificado de
identidade assinado pelo respetivo criador. Mas são considerados menos confiáveis.

3

Propriedades - Apresenta informações acerca do certificado selecionado.

4

Eliminar - Elimina o certificado selecionado.

5

Criar pedido de assinatura de certificado - Corresponde aos dados codificados que
contêm as informações necessárias para a emissão do certificado.
Devem ser preenchidas durante a criação do CSR (Pedido de assinatura de certificado).

6

Instalar certificado - Instalar certificação

7

Certificados CA - Apresenta os certificados CA instalados.

8

Instalar certificado CA - Instalar certificação, consulte a página de detalhes.

9

Propriedades - Apresenta informações acerca do certificado selecionado.

10

Eliminar - Elimina o certificado CA selecionado.

8200-1938-0204 A0

70

Configuração de certificados
Detalhes para a instalação da certificação.
1

Certificado de pedido de assinatura - Selecione para instalar o certificado assinado
devolvido por CA.

2

Certificado e chave privada - Selecione para instalar o certificado e a chave privada para
instalar um certificado e chave privada.

3

Nome do certificado - Introduza um nome único para identificar o certificado.

4

Selecionar ficheiro - Escolha o ficheiro da certificação.

5

OK - Solicitar a instalação do certificado.

6

Cancelar - Cancelar a instalação do certificado e depois voltar à configuração de
certificados.
Detalhes para a instalação da certificação CA.
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7

Nome do certificado - Introduza um nome único para identificar o certificado CA.

8

Selecionar ficheiro - Escolha o ficheiro da certificação CA.

9

OK - Solicitar a instalação do certificado CA.

10

Cancelar - Cancelar a instalação do certificado e depois voltar à configuração de
certificados.
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Configuração do serviço
Figura 59 Disposição do GUI de configuração de serviço

1

SSH - A função SSH pode ser ativada ou desativada.

2

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Configuração do sistema
Informações do sistema
Figura 60 Disposição do GUI das informações do sistema

Informações acerca da capacidade do sistema.
1

Nome do dispositivo - Pode definir o nome do dispositivo.

2

Localização - Pode definir a localização do dispositivo.
Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Diagnósticos do sistema
Figura 61 Disposição do GUI dos diagnósticos do sistema

Apresenta funções básicas do hardware após a inspeção.
1

Apresenta o Tempo de atividade, Cartão SD, NAND, EEPROM, Chip de áudio, Sistema de
ficheiros importantes e Estado NTP.
Aviso: se a câmara é desligada de forma anormal, um botão de transferência será
apresentado na página de diagnósticos para transferir um ficheiro que lhe permite verificar
as informações do erro.
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Atualização de firmware
Figura 62 Disposição do GUI de atualização do firmware

1

Informações acerca da versão - Apresenta a versão atual do firmware no sistema.

2

Atualização na Web - Selecione o ficheiro de firmware no computador clicando duas vezes
no botão [Selecionar ficheiro].

3

Iniciar F/Atualização W - Clique neste botão para iniciar a atualização. O progresso do
carregamento será apresentado utilizando a barra de progresso.
Se atribuir um nome errado ao ficheiro, será apresentada uma mensagem de erro.

Aviso:
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1

Não desligue a energia da câmara durante a atualização de firmware. Caso contrário, o sistema pode ficar instável. Quando a atualização estiver concluída, o sistema será reiniciado
automaticamente.

2

Certifique-se de verificar o "Aviso" apresentado no ecrã. Se a atualização de firmware
estiver concluída, a câmara será reiniciada automaticamente e a "Janela de configuração"
será fechada.
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Definições de data e hora
Figura 63 Disposição do GUI de definições de data e hora

1

Configuração do fuso horário - Seleciona o fuso horário para a câmara. Será ativado
depois de clicar no botão "Aplicar".

Antes de definir a "Nova data e hora da câmara", defina primeiro o fuso horário correto.
2

Formato da data - Seleciona o formato da data entre aa-mm-dd ou mm/dd/aa.

3

Data e hora atuais - Apresenta a definição de data e hora atuais na câmara.

4

Sincronizar com o meu computador - Define a data/hora utilizando a data e a hora
definidas no computador atualmente ligado.

5

Configurar manualmente - Define a data/hora através da introdução manual.

6

Sincronizar com o servidor de fuso horário (NTP) - Seleciona o servidor de fuso horário
disponível para ligação à câmara atual.
A data e a hora serão atualizadas automaticamente a cada hora quando ligado.

7

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Definições de hora de verão
Figura 64 Disposição do GUI de definições de hora de verão

A Hora de verão (DST) é a prática de adiantar os relógios uma hora a partir da hora padrão durante os
meses de verão e de atrasar os relógios uma hora novamente no outono, para uma melhor utilização
da luz do dia natural.

77

1

Definição geral - A função DST pode ser ativada ou desativada.

2

Definições de data e hora - Define a hora de início e a hora de fim às quais é aplicada a
Hora de verão.

3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Gestão de utilizadores
Figura 65 Disposição do GUI de gestão de utilizadores

1

Utilizadores - Lista de todas as contas de utilizador para autenticação.

2

Adicionar - Registar um novo utilizador.
Tabela 66 Novas funções do utilizador

ID

Introduza uma nova ID de utilizador, exceto do Admin uma vez que já existe.

Palavra-passe

Introduza a palavra-passe do utilizador

Verificar

Introduza novamente a palavra-passe do utilizador para verificação
Selecione o operador ou o visualizador

Autoridade do utilizador

Visualizador - O utilizador apenas pode monitorar.
Operador - Todas as opções exceto a Configuração são configuráveis.

A ID está limitada a 4~30 carateres.
Regras de palavras-passe
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• Fraca: 8 carateres ou menos, menos de 2 combinações
• Boa: mais de 8 carateres, mais de 3 combinações
• Forte: mais de 12 carateres, 4 combinações
Combinações: maiúsculas, minúsculas, números, símbolos especiais.
Os carateres especiais aceitáveis são ~ ’ ! & ^ ( ) _ - | { } ; . ? /.
3

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
Clique em "Cancelar" para voltar ao menu anterior.

4

Modificar - Modifica as informações das contas de utilizador registadas. Para a conta
admin, apenas pode ser modificada a função de palavra-passe.

5

Eliminar - Elimina a conta de utilizador selecionada. A conta Admin não pode ser eliminada.

Registo do sistema
Figura 67 Disposição do GUI do registo do sistema

1

79

Filtro - Seleciona uma data, hora, ordenação ou tipo de ficheiro para filtrar o registo.
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2

Clique no botão "Atualizar" para atualizar a lista de registos.
Clique em "Filtro" para visualizar os registos filtrados.
Clique em "Cópia de segurança" para efetuar uma cópia de segurança dos registos filtrados.

3

Lista de registos do sistema - Os registos filtrados são apresentados.

Idioma
Figura 68 Disposição do GUI de idioma

1

Idioma - Seleciona o idioma que pretende na lista.

2

Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Reposição de fábrica
Figura 69 Disposição do GUI de predefinições de fábrica

1

Reposição para as predefinições de fábrica - Volta à configuração das predefinições de
fábrica.

Todas

Efetua a reposição de todas as predefinições de fábrica

Exceto as definições de rede
e as definições de utilizador

Exceto a rede, as definições relacionadas com o utilizador, repõe todas as
restantes predefinições de fábrica

Apenas definições da
câmara

Efetua a reposição apenas das definições relacionadas com a câmara
para as predefinições de fábrica

2
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Clique em "Aplicar" para aplicar as definições acima indicadas.
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Reiniciar
Clique no menu "REINICIAR" e depois clique no botão "OK" para reiniciar.

Abrir informações de origem
Figura 70 Abrir informações de origem
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Anexo A: Especificações técnicas
A tabela seguinte apresenta as especificações técnicas da câmara Dome Multissensor Illustra de
4MP.
Câmara
Sensor de imagem

1/3” 4,0M CMOS

Total de píxeis

2688 (H) X 1520 (V)

Comprimento focal

2,8 mm l 4,0 mm l 6,0 mm l 8,0 mm, F2.0
D: 104˚, H: 90˚, V: 55˚ (2,8 mm)
D: 101˚, H: 81˚, V: 43˚ (4,0 mm)

Ângulo horizontal
D: 59˚, H: 51˚, V: 29˚ (6,0 mm)
D: 44˚, H: 39˚, V: 22˚ (8,0 mm)
Velocidade do obturador

Automático/Manual (1/15 ~ 1/32000), Anti-intermitência, Obturador lento
(desligado, 2X, 3X, 5X, 6X, 7,5X, 10X)

Iluminação mínima

0,41 Lux (F2.0)

IV

-

Dia e Noite

TDN (Dia e Noite Real)

WDR

WDR (2x, 3x)

DNR

3D-DNR

Zona de privacidade

16 Zonas programáveis

AGC

Auto

Outro processamento de imagem

Exposição, Equilíbrio de brancos, Nitidez, BLC, Brilho, Contraste, Saturação, Tonalidade

Codificador (Vídeo e Áudio)
Compressão de vídeo

H.264, MJPEG

Perfil H.264

BP/MP/HP

Perfil múltiplo
Transmissão

1440p30 + 480p30 com H.264 + MJPEG (CH1: H.264/CH2: H.264 e
MJPEG/CH3: MJPEG)

Desempenho
Velocidade de transmissão de
vídeo

100 kbps ~ 10 Mbps, Velocidade múltipla para Pré-visualização e
Gravação

Controlo de transmissão de
vídeo

Transmissão múltipla CBR/VBR a H.264 (Velocidade de fotogramas e
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Largura de banda controláveis)
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Armazenamento Edge

Cartão Micro SD (SD/SDHC/SDXC)

E/S e Evento
Entrada/saída de áudio

1[1,0 Vrms, 3 kΩ]/1

Entrada/saída de alarme

1/1

Saída de vídeo
1 [CVBS 1,0 V p-p (75 Ω)], Proporção 4:3
(Segunda saída de vídeo)
Notificação de eventos

FTP, E-mail, Saída de alarme, Cartão SD

Segurança e Rede
IPv4:
TCP/IP/UDP/AutoIP/RTP (UDP/TCP)/
Protocolo de rede

RTSP/NTP/HTTP/HTTPS/SSL/DNS/
DDNS/DHCP/FTP/SMTP/ICMP/
SNMPv1/v2/v3(MIB-2)/ONVIF

Segurança

HTTPS(SSL), Filtragem de IP, 802.1x, Autenticação Digest (ID/PW)

Plug-in

CGI API, ONVIF

Geral
Idiomas suportados

Inglês, árabe, checo, dinamarquês, alemão, espanhol, francês, húngaro,
italiano, japonês, coreano, holandês, polaco, português, sueco, turco,
chinês simplificado, chinês tradicional, russo, hindu

Energia

(O adaptador não está incluído) 12 V CC: Máx. 16,5 W PoE IEEE 802.3at
PoE+: Máx. 17,5 W

Temperatura

-20°C ~ 50°C

Material

Alumínio fundido

Dimensões (PxA)

Ø192 x 84 mm

Peso

2,0 kg

Certificação

FCC, CE, ROHS, IP66
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Normas e Conformidade
Marca CE
Através do presente documento, a American Dynamics declara que este equipamento, se utilizado
de acordo com as instruções, está em conformidade com os requisitos essenciais, e outras
provisões relevantes das diretivas aplicáveis. Para utilização em todos os países da UE.
Está disponível uma Declaração de Conformidade para os leitores Dome Multissensor. Pode obter
uma cópia junto da Illustra.
Endereço:
Illustra,
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 U.S.A.
Em caso de alteração do produto, sem a nossa autorização, esta declaração perde a respetiva
validade.

Limites para dispositivos digitais FCC
Interferência de rádio e televisão
Este equipamento foi testado e foi concluído que está em conformidade com os limites para um
dispositivo digital, em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites estão
concebidos para disponibilizar uma proteção razoável contra interferência nociva quando o
equipamento é operado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
energia de radiofrequência, se não for instalado e utilizado em conformidade com o manual de
instruções, pode causar uma interferência nociva às comunicações de rádio. É provável que o
funcionamento deste equipamento numa área residencial cause interferência nociva, nesse caso, o
utilizador deve corrigir a interferência com os custos por sua conta.
A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar
interferência nociva, e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo
interferência que possa causar uma operação indesejada.
De forma a manter a conformidade com os regulamentos da FCC, devem ser utilizados cabos
protegidos com este equipamento. O funcionamento com equipamento não aprovado, ou com cabos
não protegidos, pode resultar na interferência da receção de rádio e televisão.
Nota:Alterações ou modificações sem aprovação expressa do fabricante, podem anular a autoridade
do utilizador para operar o equipamento e podem criar uma condição perigosa.
Requisitos de emissões de rádio do Canadá
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Este aparelho digital de Classe A está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.
FCC CFR 47 Parte 15 Classe A
Emissões

ICES-003
EN 55032 Classe A
EN 50130-4

Imunidade

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Caixa

IP66
RoHS

Ambientais
WEEE
Nota:O cabo de sinal deve ter um comprimento máximo de 3 m.
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Contrato de Licença do Utilizador Final (EULA)
IMPORTANTE - LEIA ESTE CONTRATO DE LICENÇA DO UTILIZADOR FINAL ("EULA")
ATENTAMENTE ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM DO DISCO, TRANSFERIR O SOFTWARE
OU INSTALAR, COPIAR OU, DE OUTRA FORMA, UTILIZAR O SOFTWARE.
ESTE EULA É UM CONTRATO LEGAL ENTRE SI E A SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC
("TYCO"), E REGE A SUA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE E/OU DO FIRMWARE QUE
ACOMPANHA ESTE EULA, CUJO SOFTWARE PODE ESTAR INCLUÍDO NUM PRODUTO
ASSOCIADO E INCLUI SOFTWARE INFORMÁTICO E PODE INCLUIR MEIOS DE SUPORTE,
MATERIAIS IMPRESSOS E DOCUMENTAÇÃO "ONLINE" OU ELETRÓNICA (DESIGNADOS
COLETIVAMENTE, O "SOFTWARE"). AO ROMPER O SELO NESTA EMBALAGEM,
TRANSFERIR O SOFTWARE OU INSTALAR, COPIAR OU, DE OUTRA FORMA, UTILIZAR O
SOFTWARE, ACEITA ESTAR VINCULADO PELOS TERMOS DESTE EULA. SE NÃO ACEITAR
TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE EULA, NÃO ABRA, TRANSFIRA, INSTALE,
COPIE OU, DE OUTRA FORMA, UTILIZE O SOFTWARE.
1. ÂMBITO DA LICENÇA. O Software pode incluir código informático, ficheiros de programa, e
quaisquer meios de suporte associados, hardware ou chaves de software, material impresso e
documentação eletrónica. O Software pode ser-lhe disponibilizado pré-instalado num produto ou num
dispositivo de armazenamento (o meio de suporte) como parte de um sistema informático ou outro
hardware ou dispositivo ("Sistema"). O Software está protegido pelas leis de copyright e pelos
tratados internacionais de copyright, assim como por outras leis e tratados de propriedade
intelectual. Todos os direitos de titularidade e propriedade intelectual no e para o Software (incluindo,
entre outros, quaisquer imagens, fotografias e texto incorporados no Software), os materiais
impressos que o acompanham e quaisquer cópias do Software, são propriedade da Tyco e/ou dos
respetivos fornecedores. O Software é licenciado, não vendido. Todos os direitos que não são
concedidos de forma expressa ao abrigo deste EULA estão reservados à Tyco e aos respetivos
fornecedores.
2. CONCESSÃO DA LICENÇA. Este EULA concede-lhe os seguintes direitos de forma não
exclusiva:
a. Direitos Gerais. Este EULA permite-lhe utilizar o Software para o qual adquiriu este EULA. Se o
Software estiver protegido por uma chave de software ou hardware, ou outro dispositivo, o Software
pode ser utilizado em qualquer computador no qual a chave seja instalada. Se a chave bloquear o
Software para um Sistema em particular, o Software apenas pode ser utilizado nesse Sistema.
b. Componentes Armazenados Localmente. O Software pode incluir um componente com código de
software que pode ser armazenado e operado localmente num ou mais dispositivos. Assim que tiver
pago as taxas de licença para estes dispositivos (de acordo com o determinado pelo critério
exclusivo da Tyco), pode instalar e/ou utilizar uma cópia de tal componente do Software em cada um
dos dispositivos, em conformidade com o licenciamento da Tyco. Pode então utilizar, apresentar,
executar ou, de outra forma, interagir com ("utilizar") tal componente do Software em relação com a
operação do dispositivo no qual está instalado e apenas da forma indicada em qualquer
documentação que o acompanha ou, na ausência da mesma, apenas da forma contemplada pela
natureza do Software.
c. Componentes Armazenados Remotamente. O Software também pode incluir um componente de
código de software para operação de um ou mais dispositivos de forma remota. Pode instalar e/ou
utilizar uma cópia de tal componente do Software num dispositivo de armazenamento remoto numa
rede interna com todos os dispositivos e pode operar tal componente com cada dispositivo através
da rede interna apenas na forma indicada na documentação que o acompanha ou, na ausência da
mesma, apenas na forma contemplada pela natureza do Software; desde que, no entanto, ainda
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adquira o número necessário de licenças para cada um dos dispositivos com o qual tal componente
venha a ser operado.
d. Software/Firmware Incorporado. O Software também pode incluir um componente de código de
software que é residente num dispositivo tal como disponibilizado pela Tyco para operar esse
dispositivo. Pode utilizar tal componente do Software apenas em relação à utilização desse
dispositivo, mas não pode recuperar, copiar ou, de outra forma, transferir esse componente de
software para qualquer outro meio de suporte ou dispositivo sem a autorização expressa prévia por
escrito da Tyco.
e. Cópia de Segurança. Pode efetuar uma cópia de segurança do Software (sem incluir o software
incorporado) apenas para fins de arquivo, cuja cópia apenas pode ser utilizada para substituir um
componente do Software para o qual detenha uma licença válida atualmente. Com exceção do
expressamente indicado neste EULA, não pode, de qualquer outra forma, efetuar cópias do
Software, incluindo dos materiais impressos.
3. OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES. A sua utilização do Software está sujeita às seguintes
limitações adicionais. O não cumprimento destas restrições irá resultar na rescisão automática
deste EULA e colocará à disposição da Tyco outras soluções legais.
a. Limitações à Engenharia Inversa e Trabalhos Derivados. Não pode utilizar engenharia inversa,
descompilar ou desmontar o Software, e qualquer tentativa em fazê-lo irá rescindir de imediato este
EULA - exceto, e apenas na medida em que tal atividade possa ser expressamente permitida, não
obstante esta limitação, tanto pela legislação aplicável como, no caso de software de fonte aberta,
pela licença de fonte aberta aplicável. Não pode efetuar quaisquer alterações ou modificações a
qualquer parte do Software, ou criar quaisquer trabalhos derivados, sem o consentimento por escrito
de um representante da Tyco (exceto de acordo com o indicado na Secção 3(f) deste EULA em
relação ao software "de fonte aberta"). Não pode remover quaisquer avisos de propriedade, marcas
ou etiquetas do Software. Deve instituir medidas razoáveis para garantir a conformidade com os
termos e condições deste EULA por parte dos seus colaboradores e agentes.
b. Avisos de Copyright. Deve manter todos os avisos de copyright em todas as cópias do Software.
c. Transferência. Apenas pode transferir os direitos concedidos ao abrigo deste EULA (i) como parte
de uma venda ou transferência permanente de todos os dispositivos para os quais o Software está
licenciado conforme aplicável; (ii) se transferir todo o Software (incluindo todos os componentes, os
meios de suporte e os materiais impressos, quaisquer atualizações e este EULA); (iii) se não retiver
quaisquer cópias de qualquer parte do Software; (iv) se o destinatário aceitar os termos deste EULA;
e (v) se o Software é uma atualização, tal transferência deve também incluir todas as versões
anteriores do Software. Aceita que o não cumprimento destas condições anula a validade de tal
transferência.
d. Rescisão. Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Tyco pode rescindir este EULA se não
cumprir com os termos e condições contidos neste documento. Em tal caso, deve destruir de
imediato todas as cópias do Software e todas as respetivas partes componentes. Na medida em que
o Software está integrado no hardware ou firmware, irá disponibilizar pronto acesso à Tyco, ou ao
respetivo representante, para remover ou bloquear as funcionalidades do Software de acordo com o
determinado pela Tyco.
e. EULA Subsequente. A Tyco também pode substituir este EULA por um EULA subsequente para
disponibilizar-lhe qualquer componente, versão, atualização ou outra modificação ou adição futuros
ao Software. Da mesma forma, na medida em que os termos deste EULA possam entrar em conflito
com qualquer EULA ou outro acordo anterior entre si e a Tyco em relação ao Software, os termos
deste EULA devem prevalecer.
f. Incorporação de "Fonte aberta" e outro Software de terceiros. Porções deste Software podem estar
sujeitas a determinados acordos de licença de terceiros que regem a utilização, cópia, modificação,
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redistribuição e garantia dessas porções do Software, incluindo o que é conhecido comummente
como software "de fonte aberta". Tais porções do Software são regidas apenas pelos termos de tal
outra licença e não é disponibilizada nenhuma garantia ao abrigo desta Licença para software de
fonte aberta. Ao utilizar o Software também aceita estar vinculado aos termos das licenças de tais
terceiros. Se disponibilizado na licença de terceiro aplicável, pode ter o direito de efetuar engenharia
inversa em tal software ou de receber código de fonte para tal software para utilização e distribuição
em qualquer programa por si criado, desde que aceite estar vinculado aos termos da licença de
terceiro aplicável e os seus programas sejam distribuídos ao abrigo dos termos dessa licença. Se
aplicável, uma cópia de tal código fonte pode ser obtida sem qualquer encargo entrando em contacto
com o seu representante da Tyco.
g. Marcas Comerciais. Este EULA não lhe concede quaisquer direitos em relação a quaisquer
marcas comerciais ou marcas de serviço da Tyco, das suas afiliadas ou dos seus fornecedores.
h. Aluguer. Não pode sublicenciar, alugar, arrendar ou emprestar o Software. Não pode disponibilizálo a outros ou publicá-lo num servidor ou website ou, de alguma outra forma, distribui-lo.
i. Chaves do Software. O hardware/chave do software, quando aplicável, é a sua prova de licença
para exercer os direitos concedidos ao abrigo deste documento e deve ser retido por si. Chaves
perdidas ou furtadas não serão substituídas.
j. Cópias de Demonstração e Avaliação. Uma cópia de demonstração ou avaliação do Software está
abrangida por este EULA; tendo em conta que as licenças contidas neste documento devem expirar
no final do período de demonstração ou avaliação.
k. Registo do Software. O Software pode requerer registo junto da Tyco antes da utilização. Se não
efetuar o registo do Software, este EULA é automaticamente rescindido e não pode utilizar o
Software.
l. Restrições Adicionais. O Software pode estar sujeito a restrições e condições adicionais acerca da
utilização, como especificado na documentação que acompanha tal Software, estando tais
restrições e condições adicionais incorporadas neste documento e sendo parte integrante deste
EULA.
m. Atualizações. Na medida em que a Tyco as disponibilizar, as atualizações de Software apenas
podem ser utilizadas para substituir a totalidade ou parte do Software original que está licenciado
para utilizar. As atualizações de Software não aumentam o número de cópias que lhe estão
licenciadas. Se o Software é uma atualização de um componente de um pacote de programas de
Software que licenciou como um único produto, o Software pode ser utilizado e transferido apenas
como parte desse pacote de produto único e não pode ser separado para utilização em mais de um
computador ou Sistema. As atualizações de Software transferidas sem qualquer encargo através de
uma World Wide Web ou website FTP autorizados pela Tyco podem ser utilizadas para atualização
de vários Sistemas desde que esteja licenciado para utilizar o Software original nesses Sistemas.
n. Ferramentas e Utilitários. Software distribuído através de uma World Wide Web ou website FTP
autorizados pela Tyco (ou meios de distribuição semelhantes autorizados pela Tyco), como uma
ferramenta ou utilitário, pode ser copiado e instalado sem limitação desde que o Software não seja
distribuído ou vendido e o Software apenas seja utilizado para a finalidade a que se destina a
ferramenta ou utilitário em conjunto com os produtos Tyco. Todos os restantes termos e condições
deste EULA continuam a ser aplicáveis.
4. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Aceita que não irá exportar, reexportar ou transferir qualquer
parte do Software, ou qualquer produto direto do mesmo (designados coletivamente como os
"Componentes Restritos"), para o IRÃO, COREIA DO NORTE, SÍRIA, CUBA e SUDÃO, incluindo
quaisquer entidades ou pessoas nesses países, de forma direta ou indireta ("Posição da Tyco").
Também aceita que não irá exportar, reexportar ou transferir os Componentes Restritos para
quaisquer outros países, exceto em total conformidade com todas as disposições governamentais
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aplicáveis, incluindo, entre outras, sanções económicas e restrições aplicadas pelo Departamento
do Tesouro dos Estados Unidos e as respetivas medidas de controlo da exportação, aplicadas pelo
Ministério do Comércio dos Estados Unidos e o Departamento de Estado dos Estados Unidos,
quaisquer outras agências governamentais dos Estados Unidos, e medidas aplicadas pela União
Europeia ou as agências governamentais de quaisquer outros países. Qualquer violação da
legislação ou regulamentos aplicáveis dos Estados Unidos, ou de qualquer outro governo, ou quando
violar a Posição da Tyco, independentemente de tal ser ou não contrária a qualquer legislação ou
regulamentos aplicáveis mencionados anteriormente, irá resultar na rescisão automática deste
EULA.
5. DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS. O Software é Software
Informático Comercial disponibilizado com "direitos restritos" ao abrigo dos Regulamentos Federais
de Aquisição e suplementos da agência aos mesmos. Qualquer utilização, duplicação ou divulgação
por parte do Governo dos Estados Unidos está sujeita a restrições, tal como indicado no
subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula de Direitos em Dados Técnicos e Software Informático em DFAR
255.227-7013 et. seq. ou 252.211-7015, ou os subparágrafos (a) até (d) dos Direitos Restritos de
Software Informático Comercial em FAR 52.227-19, conforme aplicável, ou cláusulas similares no
Suplemento da NASA para a FAR. O adjudicatário/fabricante é a Sensormatic Electronics, LLC, 6
Technology Park Drive, Westford, MA 01886.
6. GARANTIA LIMITADA.
a. Garantia. A Tyco garante que o meio de gravação no qual o Software está gravado, a chave de
hardware e a documentação disponibilizada com o mesmo, estarão isentos de defeitos nos materiais
e mão-de-obra, em condições normais de utilização, durante um período de noventa (90) dias a partir
da data de entrega ao primeiro utilizador. A Tyco garante ainda que, para o mesmo período, o
Software disponibilizado no meio de gravação ao abrigo desta licença irá ter um desempenho
substancialmente em conformidade com o descrito na documentação do utilizador disponibilizada
com o produto quando utilizado com o hardware especificado. A GARANTIA EXPRESSA
ANTERIORMENTE SUBSTITUI E CONSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS OU
CONDIÇÕES, QUER SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO
ENTRE OUTRAS, QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, TÍTULO,
NÃO INCUMPRIMENTO OU NÃO APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL DE UM TERCEIRO, PERSONALIZAÇÃO, COMÉRCIO,
UTILIZAÇÃO DISCRETA, EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES OU INTEGRAÇÃO DO SISTEMA.
A TYCO NÃO GARANTE QUE QUALQUER PARTE DO SOFTWARE IRÁ OPERAR ISENTA DE
ERROS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS DE SEGURANÇA OU DE FORMA
ININTERRUPTA. A TYCO NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA POR PROBLEMAS
CAUSADOS POR ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DO(S)
DISPOSITIVO(S) NOS QUAIS O SOFTWARE ESTÁ A OPERAR OU POR PROBLEMAS NA
INTERAÇÃO DO SOFTWARE COM PRODUTOS DE SOFTWARE OU HARDWARE QUE NÃO
SÃO DA TYCO. A TYCO NÃO ASSUME, NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA PESSOA QUE
PRETENDA ATUAR EM SEU NOME, A MODIFICAR OU ALTERAR ESTA GARANTIA, NEM
ASSUME PELA MESMA QUALQUER OUTRA GARANTIA OU RESPONSABILIDADE
RELATIVA A ESTE SOFTWARE. A GARANTIA EFETUADA PELA TYCO PODE SER ANULADA
DEVIDO A ABUSO OU UTILIZAÇÃO INCORRETA. ESTA GARANTIA LIMITADA CONFERELHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. PODE TER OUTROS DIREITOS AO ABRIGO DE
LEGISLAÇÃO OBRIGATÓRIA QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E DE PAÍS PARA
PAÍS.
b. Solução Exclusiva. A totalidade da responsabilidade da Tyco e a sua solução exclusiva ao abrigo
da garantia definida nesta Secção 6 será, a critério da Tyco, (i) tentar corrigir os erros do Software
com esforços que a Tyco considere serem adequados ao problema, (ii) substituir sem qualquer custo
o meio de gravação, Software ou documentação com equivalentes funcionais conforme aplicável, ou
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(iii) reembolsar uma parte proporcional da taxa da licença paga por tal Software (menos a
depreciação com base numa duração prevista de cinco anos) e rescindir este EULA, desde que, em
tal caso, se a Tyco é notificada por escrito de todos os problemas da garantia durante o período de
garantia aplicável. Qualquer item de substituição será objeto de garantia pelo período restante do
período de garantia original. Nenhuma solução é disponibilizada para falha do Software se tal falha
for o resultado de acidente, abuso, alteração ou aplicação incorreta em relação ao Software ou a
qualquer hardware no qual está carregado. O serviço ou assistência da garantia é disponibilizado no
ponto original da compra.
7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E EXCLUSÃO DE DANOS.
a. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. EM CASO ALGUM A RESPONSABILIDADE
AGREGADA DA TYCO (INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A RESPONSABILIDADE POR
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, VIOLAÇÃO DO CONTRATO,
REPRESENTAÇÃO INCORRETA E OUTRO CONTRATO OU RECLAMAÇÕES JUDICIAIS)
QUE SURJAM AO ABRIGO, OU ESTEJAM RELACIONADAS, COM ESTE EULA OU A
UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, EXCEDE O VALOR DE USD $ 5,00 OU O VALOR DAS TAXAS
QUE PAGOU À TYCO, OU AO RESPETIVO REVENDEDOR, PELO SOFTWARE QUE DÁ
ORIGEM A TAL RESPONSABILIDADE. DEVIDO, E NA MEDIDA EM QUE ALGUMAS
JURISDIÇÕES, NÃO PERMITEM AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE ACIMA INDICADAS, ESTAS PODEM NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU
CASO.
b. EXCLUSÃO DE OUTROS DANOS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA DEVE A TYCO, OU
ALGUM DOS RESPETIVOS REVENDEDORES OU LICENCIADORES, SEREM
CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: (I)
RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS; (II) PERDA OU DANOS EM QUAISQUER SISTEMAS,
REGISTOS OU DADOS, OU RESPONSABILIDADES RELACIONADAS COM A VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS DE PRIVACIDADE DE UMA PESSOA INDIVIDUAL; OU (III) DANOS
INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS, DE FIABILIDADE
OU ABRANGER DANOS (INCLUINDO A PERDA DE LUCROS E A PERDA DE POUPANÇAS),
MESMO QUE A TYCO TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. É O
ÚNICO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA, EXATIDÃO E ADEQUAÇÃO
DE QUALQUER RESULTADO DO SOFTWARE E PELA CONFIANÇA NO MESMO. ALGUMAS
JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU
CONSEQUENCIAIS OU A LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE TEMPO DE DURAÇÃO DE UMA
GARANTIA IMPLÍCITA, PELO QUE ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES ANTERIORES PODEM NÃO
SER APLICÁVEIS AO SEU CASO APENAS NA MEDIDA PERMITIDA POR ESSA
LEGISLAÇÃO.
8. GERAL. Se alguma provisão deste EULA for considerada ilegal, nula ou por qualquer motivo não
passível de imposição, então essa provisão deve ser removida deste EULA e não deve afetar a
validade e passibilidade de imposição das restantes provisões. Deve guardar uma cópia da taxa da
licença paga, incluindo o número do modelo, o número de série e a data de pagamento, e apresentar
o comprovativo de tal pagamento quando procurar serviço ou assistência ao abrigo da garantida
definida neste EULA. Este EULA é regido pela legislação do Estado de Nova Iorque,
independentemente dos respetivos conflitos dos princípios legais. Através do presente documento,
as partes acordam de forma irrevogável submeterem-se à jurisdição pessoal do estado e aos
tribunais federais de Nova Iorque para as finalidades de resolução de todas e quaisquer disputas que
surjam, ou estejam relacionadas, com estes termos e condições. As partes excluem
especificamente a aplicação das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos
de Compra e Venda Internacional de Mercadorias.
9. AVISOS ADICIONAIS.
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a. Para Software que implementa a Norma Visual MPEG-4: PORÇÕES DESTE PRODUTO ESTÃO
LICENCIADAS AO ABRIGO DA LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTE VISUAL MPEG-4
PARA A UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (I)
CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA VISUAL MPEG-4 (“VÍDEO
MPEG-4”) E/OU (II) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4 QUE FOI CODIFICADO POR UM
CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU
OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA
DISPONIBILIZAR VÍDEO MPEG-4. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE ESTAR
IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS,
INCLUINDO AS RELACIONADAS COM UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS E
COMERCIAIS E LICENCIAMENTO PODEM SER OBTIDAS JUNTO DA MPEG LA, LLA.
CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
a. Para Software que implementa a Norma AVC: PORÇÕES DESTE PRODUTO ESTÃO
LICENCIADAS AO ABRIGO DA LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTE AVC PARA A
UTILIZAÇÃO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTRAS UTILIZAÇÕES NAS QUAIS NÃO
RECEBE REMUNERAÇÃO PARA (I) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA AVC (“VÍDEO AVC”) E/OU (II) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO AVC QUE FOI
CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ATIVIDADE PESSOAL E/OU
OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA DISPONIBILIZAR
VÍDEO AVC. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA
QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS
JUNTO DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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