
 

  

1  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

Guia de início rápido do 

suporte de inclinação  
 

 

Câmara Illustra Pro 12MP Fisheye 

Câmara Illustra Pro 5MP Fisheye 

Câmara Illustra Pro Gen 2 12MP Fisheye 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

8200-1306-0204 C0 

 



 

  

2  

 

 

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  

Ao abrigo das leis de direitos de autor, o conteúdo deste manual não pode ser 

copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer meio 

eletrónico ou forma legível por máquina, no todo ou em parte, sem o 

consentimento prévio por escrito da Tyco Security Products. © 2020 Tyco 

Security Products. Todos os direitos reservados.  

  

  

Assistência ao Cliente  

Obrigado por utilizar a Tyco Security Products. Disponibilizamos assistência aos 

nossos produtos através de uma vasta rede mundial de representantes. O 

revendedor através do qual adquiriu originalmente este produto é o seu ponto de 

contacto se necessitar de assistência ou suporte. Os nossos revendedores 

estão habilitados a fornecer o melhor em termos de assistência e suporte ao 

cliente. Os representantes devem entrar em contacto com a Tyco Security 

Products através do número (800) 507-6268 ou (561) 912-6259 ou em 

www.illustracameras.com.  

  

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.  

  

Fabricante  

Tyco Security Products  

6600 Congress Avenue  

Boca Raton, FL 33487 U.S.A. 
  

 

http://www.illustracameras.com/
http://www.illustracameras.com/
http://www.illustracameras.com/
http://www.illustracameras.com/
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 O que está na caixa                                                                    

A caixa contém os seguintes itens:  

1. Suporte de montagem IPFETILT MOUNT  

2. Guia de início rápido 8200-1306-02 e modelo de montagem do suporte de 

inclinação 3610-0619-01 3. Kit de instalação que contém os seguintes itens:  

  

Referência  Descrição  Qtd  

5810-4091-120  stap,4.2X32,PHP,S304,P,7981C  4 

2880-0073-01  ANCH,TGL,NYLON,#8-#10SCR  4 

2880-0050  ANCH,PL,W/O SCR1''L,#10-12  4 

5801-1081-120  Parafusos PHP M3x16mm  2 

  

Visão geral                                                                                           

O suporte de inclinação é compatível tanto com câmaras interiores e exteriores 12MP Pro Fisheye 

como com câmaras interiores Pro 5MP Fisheye.  

 O suporte de inclinação tem uma inclinação entre 5 e 20 graus.  Pode usá-lo com a seguinte gama de caixas 

de parede:  

• Caixa simples americana  

• Caixa dupla americana  

• Caixa de parede dupla americana  

• Caixa óctupla americana  

• Caixa europeia  

• Caixa simples britânica  

  

O suporte de inclinação é fornecido montado com parafusos de fixação adicionais e tampões de 

plástico de parede. Ângulos de inclinação de 5, 10, 15 e 20 graus estão demarcados na ranhura na 

base de inclinação para fácil ajuste. Pode executar passos de montagem na frente da câmara para 

que não seja necessário desmontar o suporte. O suporte de inclinação destina-se tanto a instalação 

no interior como no exterior.  

Nota: A caixa da câmara Pro 5MP não é à prova de água. A câmara Pro 5MP destina-se apenas a 

utilização no interior.  

  
  

                     Figura 1. Vista dianteira da câmara FishEye            Figura 2. Vista interior do suporte de inclinação 

montada                                       
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Montar a câmara 12MP Pro Fisheye  
Para montar a câmara Illustra 12MP Pro Fisheye, efetue os seguintes passos:  

1. Para retirar a tampa frontal da câmara, utilize uma chave Torx para desapertar os dois parafusos.  

  
Figura 3. Local dos parafusos na tampa frontal da câmara.  

  

2. Fixe o conjunto da base da câmara à placa de inclinação utilizando os parafusos fornecidos.  

  
Figura 4. Conjunto da base da câmara com placa de inclinação instalada   

3. Retire a película de plástico da lente.  

4. Fixe a base da câmara nos encaixes roscados M3 instalados na placa de inclinação, utilizando os 

fixadores M3 fornecidos no kit de instalação. Certifique-se de que a câmara é rodada para um plano 

horizontal e que está centrada na placa de inclinação. Consulte a Tabela 1 para obter informações sobre 

como fixar a placa de inclinação à caixa de parede.  

  
Figura 5. Locais dos parafusos no corpo da câmara  

  

5. Enfie o cabo de rede da câmara na abertura na placa traseira e alinhe a parte superior da câmara com a 

parte superior da placa traseira. Para a câmara Pro 12MP Fisheye exterior, a Illustra recomenda a vedação 

dos cabos conforme descrito no Guia de início rápido Illustra Pro 12MP Fisheye.   

6. Para ajustar o ângulo da inclinação no suporte de inclinação, solte o parafuso de bloqueio na parte inferior 
do suporte e deslize o bloqueio para o ponto pretendido na ranhura. Aperte o parafuso de bloqueio quando 
o suporte de inclinação estiver no ângulo pretendido.  

7. Volte a colocar a tampa da câmara na câmara e fixe-a apertando os dois parafusos com a chave Torx.  
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Montar a câmara 5MP Pro Fisheye  
Para montar a câmara Illustra 5MP Fisheye, efetue os seguintes passos:  

  

1. Desaperte os dois parafusos de fixação sextavados M3 x 10 na placa de inclinação utilizando 

uma chave Torx.  

2. Desaperte os três parafusos da tampa frontal da câmara utilizando uma chave Torx e retire a 

tampa frontal da câmara.  

  
Figura 6. Local dos parafusos na tampa frontal da câmara  

  

3. Enfie o cabo de rede da câmara numa abertura na placa traseira e alinhe a parte superior da 

câmara com a parte superior da placa traseira.  

4. Fixe a base da câmara nos encaixes roscados M4 instalados na placa de inclinação, utilizando os 

fixadores M4 fornecidos no kit de instalação. Certifique-se de que a câmara é rodada para um 

plano horizontal e que está centrada no plano de inclinação. Consulte a Tabela 1. Informação da 

caixa de parede para obter informações sobre como fixar a placa de inclinação à caixa de 

parede.  

  
                             Figura 7. Conjunto da base da câmara com suporte de inclinação instalado  

Nota: Retire os dois espaçadores sextavados M3, assinalados a vermelho, antes de montar a 

câmara.  

  

5. Para ajustar o ângulo da inclinação no suporte de inclinação, solte o parafuso de bloqueio na 

parte inferior do suporte e deslize o bloqueio para o ponto pretendido na ranhura. Aperte o 

parafuso de bloqueio quando o suporte de inclinação estiver no ângulo pretendido.  

6. Volte a colocar a tampa da câmara na câmara e fixe-a apertando os dois parafusos com a chave 

Torx.  
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 Informação da caixa de parede  
 Tabela 1. As informações da caixa de parede descrevem como fixar a placa de inclinação a diferentes opções 

de caixa de parede. A Figura 8 apresenta a localização dos padrões de orifícios.  

  

  
  

Figura 8. Suporte de inclinação com padrões de orifícios  
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Tipo de caixa  Descrição       Imagem de amostra  

Caixa simples 

americana  

Retire a placa de inclinação para a instalação. 
Utilize dois parafusos para fixar a placa de 
inclinação à caixa.   
Utilize o padrão de orifícios A.  

  
Caixa dupla 

americana  

Não é necessário remover a placa de 
inclinação. Utilize dois parafusos dos quatro 
fornecidos para fixar a placa de inclinação à 
caixa.  
Utilize o padrão de orifícios B.  

  
Caixa de parede 
dupla americana  

Não é necessário remover a placa de 
inclinação. Utilize dois parafusos dos quatro 
fornecidos para fixar a placa de inclinação à 
caixa.  
Utilize o padrão de orifícios F.  

 

Caixa dupla europeia  

  

  

Retire a placa de inclinação para a instalação. 
Utilize quatro dos parafusos fornecidos para 
fixar a placa de inclinação à caixa.  
Utilize o padrão de orifícios C.  

  

  
Caixa óctupla 

americana  

Retire a placa de inclinação para a instalação. 
Utilize os dois parafusos fornecidos para fixar a 
placa de inclinação à caixa.  
Utilize o padrão de orifícios D.  

  
Caixa simples 

britânica  

Retire a placa de inclinação para a instalação. 
Utilize dois dos parafusos fornecidos para fixar 
a placa de inclinação à caixa.  
Utilize o padrão de orifícios E.  

  
  

Tabela 1. Informação da caixa de parede  
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Modelo do suporte de inclinação IPFETILTMOUNT Illustra 

Pro FishEye  

  

O modelo do suporte de inclinação abaixo foi reduzido em 50%. O documento de modelo em tamanho real 

3610-0619-01Illustra-FE-Tilt-Mount_Template está incluído na caixa e está disponível online.   

  

  
Figura 9 Modelo do suporte de inclinação  


