
Montar a câmara numa parede e ligá-la à corrente (continua) 
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Guia de Início Rápido 

(8200-1984-0104_B0) 

Câmara Illustra Pro Gen2 12MP Fisheye  
(P/N IPS12-F27-OI02) 

Na caixa 
 1 câmara Illustra Pro Gen2 12MP Fisheye 

 1 chave em L de segurança Torx 

 1 autocolante com modelo de montagem 

 1 placa adaptadora 

 1 anel de apoio 

 3 buchas roscadas de plástico de ‘4,8x24,7mm’ 

 6 parafusos ‘M4*8H’ com mola plana e anilha (placa adaptadora e pendente) 

 6 parafusos ‘8-32UNC*5/16H’ (anel de apoio, caixa elétrica 4s) 

 3 parafusos autorroscantes M3 (sem anilha) 

 3 parafusos padrão M3 (sem anilha) 

 1 guia de início rápido impresso 

 1 bloco de terminais de 2 pinos 

 1 saco de dessecante 

 1 fita de 12cm/5” 

 1 O-ring 

 1 vedação de cabo de borracha 

Ferramentas de instalação 
 1 chave de parafusos 

 1 chave em L de segurança Torx 

 1 x Berbequim 

 

 

 
 
 
 
 

Referência rápida 
 IP predefinido: 192.168.1.168 (DHCP ativado) 

 Nome de utilizador / Palavra-passe predefinidos: admin / admin 

 Alimentação: PoE ou 12VCC 
Nota: Para proporcionar a máxima proteção contra a condensação, substitua 

o saco de dessecante de cada vez que a tampa superior for removida. 

Figura 1: Câmara Pro Gen2 12MP Fisheye 

 
Figura 1 

 

 
 

Montar a câmara numa parede e ligá-la à corrente 
1. Coloque o autocolante do modelo de montagem na parede. 

2. Na parede faça dois furos de Ø 8,01mm e recorte um furo de 

cablagem de Ø 31,5mm de acordo com as marcações identificadas 

no autocolante do modelo de montagem. 

3. Inserir as duas buchas roscadas de plástico de ‘4,8x24,7mm’ nos dois 

orifícios de Ø 8,01mm. 

4. Utilize a chave em L Torx para soltar os dois parafusos (Figura 2) na 

tampa da câmara e retirar a tampa da base da câmara. 

 

Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Montar a câmara numa parede e ligá-la à corrente (continua) 
5. Insira o cabo de alimentação através do orifício do cabo e segure a 

base da câmara junto à parede e ligue o cabo de 12VCC a um terminal 

de 12VCC ou ligue o conector RJ-45 a um dispositivo de rede 

compatível com PoE que fornece energia através do cabo ethernet.  

6. Alinhe os dois orifícios na base da câmara com os dois orifícios na 

parede, insira os dois parafusos autorroscantes M3 nos dois orifícios e 

fixe firmemente a base da câmara à parede. 

7. Remova o saco de dessecante do respetivo saco selado e remova a 

membrana protetora do saco de dessecante. 

8. Introduza o saco de dessecante na câmara. Consulte este local na 

Figura 3. 

9. Segure a tampa da câmara junto à base da câmara e alinhe os dois 

parafusos cativos na tampa da câmara com os dois orifícios roscados 

na base da câmara. 

10. Utilize a chave em L Torx para fixar os dois parafusos da tampa da 

câmara (Figura 2) à base da câmara. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Montar a câmara numa caixa elétrica e ligá-la à corrente 
Pode montar a câmara numa caixa elétrica 4s, numa caixa elétrica simples 

ou numa caixa elétrica dupla. 

1. Retire a tampa da caixa elétrica. 

2. Segure o anel de apoio junto à caixa elétrica e alinhe os quatro 

orifícios no anel de apoio com os quatro orifícios na caixa elétrica. 

3. Insira quatro parafusos 8-32UNC*5/16H’ nos quatro orifícios e fixe 

bem o anel de apoio à caixa elétrica. 

4. Utilize a chave em L Torx para soltar os dois parafusos (Figura 2) na 

tampa da câmara e retirar a tampa da base da câmara. 

5. Insira o cabo de alimentação através do orifício do cabo no anel de 

standoff e segure a base da câmara junto ao anel de apoio e ligue o 

cabo 12VCC a um terminal 12VCC ou ligue o conector RJ-45 a um 

dispositivo de rede compatível com PoE que forneça energia através 

do cabo Ethernet.  

6. Alinhe os dois orifícios da base da câmara com os dois orifícios do 

anel de apoio, insira os dois parafusos padrão M3 nos dois orifícios e 

fixe bem a base da câmara ao anel de apoio. 

7. Remova o saco de dessecante do respetivo saco selado e remova a 

membrana protetora do saco de dessecante. 

8. Introduza o saco de dessecante na câmara. Consulte este local na 

Figura 3. 

9. Segure a tampa da câmara junto à base da câmara e alinhe os dois 

parafusos cativos na tampa da câmara com os dois orifícios roscados 

na base da câmara. 

10. Utilize a chave em L Torx para fixar os dois parafusos da tampa da 

câmara (Figura 2) à base da câmara. 

 

 



Inserir o cabo através da vedação de cabo (continuação) 
1. Localize a vedação de cabo de borracha (Figura 6) na parte inferior do 

corpo da câmara. 

 

Figura 6 
Nota: Há três tubos na vedação de cabo, dois fechados e um aberto. 

2. Insira o cabo de alimentação através do tubo “aberto” na vedação de 

cabo. 

Nota: Se forem necessários cabos adicionais, corte a parte superior 

dos outros dois tubos e insira um cabo num ou em ambos os tubos. 

Nota: Certifique-se de que não existem espaços entre os cabos e os 

tubos. 
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Montar a câmara num suporte de inclinação 
O acessório IPFETILMOUNT (suporte de inclinação) é aplicável com a 

câmara. Consulte https://illustracameras.com/accessories/ para mais 

informações. 

1. Utilize a chave em L Torx para soltar os dois parafusos (Figura 2) na 

tampa da câmara e retire a tampa da base da câmara. 

2. Insira o cabo de alimentação através do orifício para o cabo no suporte 

de inclinação e mantenha a base da câmara até ao suporte de 

inclinação e ligue o cabo de 12VCC a um terminal 12VCC ou ligue o 

conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que 

forneça energia através do cabo Ethernet.  

3. Alinhe os dois orifícios da base da câmara com os dois orifícios do 

suporte de inclinação, insira os dois parafusos padrão M3 nos dois 

orifícios e fixe bem a base da câmara ao suporte de inclinação. 

4. Remova o saco de dessecante do respetivo saco selado e remova a 

membrana protetora do saco de dessecante. 

5. Introduza o saco de dessecante na câmara. Consulte este local na 

Figura 3. 

6. Segure a tampa da câmara junto à base da câmara e alinhe os dois 

parafusos cativos na tampa da câmara com os dois orifícios roscados 

na base da câmara. 

7. Utilize a chave em L Torx para fixar os dois parafusos da tampa da 

câmara (Figura 2) à base da câmara. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montar a câmara a um suporte de parede ou tampa 
pendente 
Os acessórios ADCiM6WALLWK (suporte de parede) e ADCi6DPCAPOW 

(tampa pendente) são aplicáveis com a câmara. Consulte 

https://illustracameras.com/accessories/ para mais informações.  

1. Segure a placa adaptadora junto ao acessório e alinhe os quatro 

orifícios na placa adaptadora com os quatro orifícios no acessório. 

2. Insira quatro parafusos “M4*8H” nos quatro orifícios e fixe bem a placa 

adaptadora ao acessório. 

3. Utilize a chave em L Torx para soltar os dois parafusos (Figura 2) na 

tampa da câmara e retire a tampa da base da câmara. 

4. Insira o cabo de alimentação através do orifício para cabo na placa 

adaptadora e segure a base da câmara junto à placa adaptadora e 

ligue o cabo de 12VCC a um terminal de 12VCC ou ligue o conector 

RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça 

energia através do cabo Ethernet.  

5. Alinhe os dois orifícios na base da câmara com os dois orifícios da 

placa adaptadora, insira os dois parafusos padrão M3 nos dois orifícios 

e fixe bem a base da câmara à placa adaptadora. 

6. Remova o saco de dessecante do respetivo saco selado e remova a 

membrana protetora do saco de dessecante. 

7. Introduza o saco de dessecante na câmara. Consulte este local na 

Figura 3. 

8. Segure a tampa da câmara junto à base da câmara e alinhe os dois 

parafusos cativos na tampa da câmara com os dois orifícios roscados 

na base da câmara. 

9. Utilize a chave em L Torx para fixar os dois parafusos da tampa da 

câmara (Figura 2) à base da câmara. 

 

 

Figura 4 e 5: Botão/ligações da câmara 
 

 
Figura 4 

 

 
Figura 5 

 

 
 
 

 
 
 

Tabela 1: Descrições das ligações/botões da câmara  

Parte da 
câmara 

Descrição Comentários 

1 RJ-45 (ligação PoE) Ligação à rede 

2 
Alimentação (ligação 
de alimentação de 
12VCC) 

Ligação de alimentação 

3 
Ranhura para cartão 
micro SD 

Insira o cartão microSD na 
ranhura para cartão para 
armazenar vídeos e fotografias. 
Não retire o cartão microSD 
quando a câmara estiver ligada. 

4 

E/S de alarme e 
áudio (NÃO ligue a 
fonte de alimentação 
externa ao conector 
E/S de alarme da 
câmara). 

1 – Saída de alarme + 
2 – Saída de alarme – 
3 – Entrada de alarme + 
4 – Entrada de alarme – 
5 – Terra 
6 – Saída de áudio (saída de 
linha) 
7 – Entrada de áudio (entrada de 
linha) 

5 
Botão de 
predefinição de 
fábrica 

Prima o botão com uma 
ferramenta adequada durante 
pelo menos 20 segundos para 
repor o sistema. 

Inserir o cabo através da vedação de cabo 
Quando a conduta não estiver a ser utilizada, é necessário vedar os cabos 
que são alimentados através da vedação de cabo. Isto serve para proteger a 
câmara e manter o seu desempenho. Nota: A vedação de cabo está 
localizada na parte inferior do corpo da câmara. 

 

Inserir o cabo através da vedação de cabo (continuação) 
3. Para dar mais proteção ao cabo, utilize a fita autofusível fornecida e 

enrole-a à volta do ponto em que o cabo entra no tubo. 

Avisos 

 Este produto destina-se à instalação profissional, por favor siga os 

regulamentos locais relativos às ligações elétricas. 

 Esta câmara tem de ser instalada por pessoal qualificado e a instalação 

deve estar em conformidade com todos os códigos locais. 

 Não substitua as pilhas da câmara. Pode ocorrer risco de explosão se a 

bateria for substituída por uma de tipo errado. 

 Para utilizar uma fonte de alimentação externa, contacte o fabricante da 

câmara para confirmar que a fonte de alimentação cumpre com os 

requisitos LPS e partilha as mesmas especificações de potência da 

câmara. 

 Utilize um adaptador de alimentação de 12VCC e ligue-o à câmara e à 

tomada elétrica. Em alternativa, os utilizadores podem utilizar um cabo 

Ethernet e ligá-lo ao conector RJ-45 da câmara e a um comutador Power 

Sourcing Equipment (PSE). 

 Este produto destina-se a ser alimentado por um adaptador de corrente 

listado ou por uma fonte de alimentação CC com a marcação “L.P.S.” (ou 

“Limited Power Supply” (fonte de alimentação limitada)), com uma 

classificação de 12Vcc, 0,93A mínimo ou 48Vcc, 0,27A mínimo (para PoE), 

Tma = 55 graus C mínimo. Se necessitar de mais assistência, contacte a 

Dynacolor Inc. para mais informações. 

© 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. 
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