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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

© 2021 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) 507-
6268 ou (561) 912-6259 ou através da Web em www.americandynamics.net.

Nota:Para obter assistência (nos 6 meses seguintes ao lançamento do produto), entre em contacto
com TycoAI-support@jci.com. A documentação para Resolução de problemas está disponível no
Portal de assistência da AD - https://support.americandynamics.net/#/product/illustra-cameras.

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 com Energia através de Ethernet IEEE 802.3bt do tipo 3, classe 5.

• 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 chuva ou
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:

• Módulo da câmara satélite: -10˚C a 40˚C (14˚F a 104˚F).

• Unidade de controlo: -10˚C a 40˚C (14˚F a 104˚F).
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Visão geral
Este Guia de instalação e configuração da câmara de Reconhecimento facial Illustra Insight é um
manual do utilizador que disponibiliza informações acerca das propriedades físicas, instalação e
configuração das câmaras indicadas na Tabela 1 na Página 6.

Tabela 1 Códigos de produto

Código de
produto

Nome do mod-
elo Descrição

II-AN00INT01 Illustra Insight Câmara Illustra Insight de
2MP

A primeira parte deste guia contém informações relativas especificamente às câmaras anteriormente
mencionadas.

• Para a câmara Illustra Insight de 2MP, consulte Câmara inteligente de acesso sem
contacto Illustra Insight na página 7.

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 24 para obter informações acerca dos procedimentos relativos à configuração da câmara.
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Câmara inteligente de acesso sem contacto
Illustra Insight

Este capítulo apresenta funcionalidades do produto, procedimentos de instalação e informações de
ligação relativas à câmara de Reconhecimento facial Illustra Insight de 2MP.

Visão geral do produto
Este capítulo explica as funcionalidades e a instalação da câmara com Controlo de acesso através
de Reconhecimento facial Illustra Insight. O código do produto e a descrição da câmara são
disponibilizados na tabela seguinte.

Tabela 2 Código do produto e descrição da câmara Illustra Insight

Código de
produto Descrição

II-AN00INT01 Câmara com Controlo de acesso através de Reconhecimento facial
Illustra Insight de 2MP

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 Unidade de controlo Illustra

• 1 x Módulo da câmara satélite

• 1 x Guia de início rápido

• 1 x Broca Torx

• 1 x Modelo de perfuração

• 1 x Cabo de 10 m S/FTP CAT6 (Não modifique o cabo)

• 2 x Ferrites de grampeamento de cabos

Entre em contacto com o seu representante se algum dos itens estiver em falta.

Ferramentas de instalação
• 1 x Berbequim

Referência rápida
• IP predefinido: 192.168.1.168 (DHCP ativado)

• Nome de utilizador e palavra-passe predefinidos: admin/admin
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Figura 3 Partes da unidade de controlo Illustra

Tabela 4 Descrições das partes da unidade de controlo Illustra

Parte Descrição

A Energia através da Ethernet, Conector de rede IEEE 802.3bt (mínimo de 40 W)

B Interface OSDP

C Interface Wiegand

D Conector da câmara satélite



Guia de instalação de configuração da câmara de Reconhecimento facial Illustra Insight

8200-1923-0204 D0 9

Figura 5 Partes da câmara Illustra Insight

Tabela 6 Descrições das partes da câmara Illustra Insight

Parte Descrição

E Suporte de montagem na parede

F Localização da ligação do cabo satélite

G Módulo da câmara satélite

H Lente

Itens necessários não incluídos na caixa (Câmara 1 para o servidor)
• 1 x Injetor da porta simples IEEE 802.3bt (por exemplo, PoE60U-1BT) (mínimo de 40 W).

• 1 x Cabo Ethernet CAT5/6 da saída do injetor para a unidade de controlo Illustra.

• 1 x Cabo Ethernet CAT5/6 da entrada do injetor para a porta Ethernet do servidor de
reconhecimento facial.

Itens necessários não incluídos na caixa (Número adicional de câmaras
para o servidor)
• "N" x Injetor da porta simples IEEE 802.3bt (por exemplo, PoE60U-1BT) (mínimo de 40 W).

• 1 x Interruptor Ethernet Gigabit da porta.

• "N" x Cabo Ethernet CAT5/6 da saída do injetor para a unidade de controlo Illustra.

• "N" x Cabo Ethernet CAT5/6 da entrada do injetor para o interruptor de rede.

• 1 x Cabo Ethernet CAT5/6 do interruptor de rede para a porta Ethernet do servidor de
reconhecimento facial.

Cibersegurança
As atualizações de firmware garantem que a segurança e o desempenho operacional da sua câmara
são otimizados. É importante que atualize a Illustra Insight com a versão de firmware mais recente
antes de utilizar a câmara. Visite https://illustracameras.com para obter acesso ao firmware e à
documentação de suporte.
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Procedimento 1 Instalação da câmara satélite
IMPORTANTE:A distância máxima entre o módulo da câmara e a unidade de controlo é de 10
metros e deve utilizar o cabo CAT6 fornecido para garantir a melhor qualidade e desempenho.

Passo     Ação

1 Para fixar a câmara satélite a uma superfície, coloque o modelo de montagem na superfície
à altura recomendada de 62’’ (5,2 pés/1,6 m/1575 mm) e perfure orifícios que correspondam
aos identificados no modelo para as finalidades de montagem e suporte de cabos.

2 Coloque o suporte de montagem na superfície e alinhe os orifícios no suporte de montagem
com os orifícios na superfície e certifique-se de que o suporte está nivelado e que o
parafuso se encontra na respetiva posição.

Nota:A extremidade da câmara do cabo CAT6 S/FTP na parede deve ser passada através do
suporte montado na parede e ligada à parte posterior do módulo da câmara satélite (F) (Figura 2).

3 Coloque a câmara no suporte de montagem e defina o ângulo pretendido +/- 20 graus e
utilize a broca Torx disponibilizada para apertar o parafuso de segurança localizado na parte
superior do suporte de montagem para fixar com firmeza e bloquear a câmara no suporte de
montagem.

Nota:Para uma total conformidade com as normas de Compatibilidade eletromagnética/Interferência
dos campos eletromagnética, o instalador/utilizador deve fechar os ferrites fornecidos na câmara
satélite e nos cabos das instalações depois de serem passados através do orifício da conduta na
caixa da unidade de controlo Illustra, a distância do corpo do conector RJ45 é aproximadamente de
155 mm (6 polegadas) para permitir um circuito no interior da caixa e que os ferrites encaixem no
espaço livre ao longo do PCB.

- Fim -

Procedimento 2 Instalação da unidade de controlo
Para configurar a unidade de controlo Illustra Insight, complete os seguintes passos:

1 Segure a unidade de controlo contra a superfície de montagem e marque os quatro orifícios
(parafusos) da unidade de controlo na superfície de montagem.

2 Avalie a superfície de montagem e selecione as fixações apropriadas, se necessário,
perfure quatro orifícios para as quatro ancoragens de parafusos de plástico.

3 Segure a unidade de controlo contra a superfície de montagem e alinhe os quatro orifícios na
unidade de controlo com os quatro orifícios na superfície de montagem.

4 Introduza os parafusos com um diâmetro mínimo de 4,2 mm nos quatro orifícios e fixe com
firmeza a unidade de controlo à superfície de montagem.

Nota:Para uma total conformidade com as normas de Compatibilidade eletromagnética/Interferência
dos campos eletromagnética, o instalador/utilizador deve ligar uma ligação elétrica à terra ao perno
de montagem de ligação à terra no interior da caixa de metal da unidade de controlo.



Guia de instalação de configuração da câmara de Reconhecimento facial Illustra Insight

8200-1923-0204 D0 11

Procedimento 3 Configuração do hardware
Passo     Ação

1 Para configurar o hardware Illustra Insight, ligue o módulo da câmara satélite através do res-
petivo conector (F) (Figura 5) ao conector da câmara satélite (D) (Figura 3) na unidade de
controlo Illustra com o cabo S/FTP CAT6 de 10 metros fornecido.

Nota:Para garantir o funcionamento correto da câmara, não devem ser utilizados cabos S/FTP
CAT6 alternativos.

2 Ligue a unidade de controlo Illustra a uma fonte de alimentação IEEE 802.3bt (A). (mínimo
de 40 W).

3 Opcional: Ligue uma interface Wiegand (C) (Figura 3) ou uma interface OSDP (B) (Figura 3)
para integração do controlo de acesso.



12 8200-1923-0204 D0

Figura 7 Etiqueta do mapa da porta do painel de controlo



Guia de instalação de configuração da câmara de Reconhecimento facial Illustra Insight

8200-1923-0204 D0 13

Figura 8 Descrições da porta Wiegand

Figura 9 Descrições da porta RS485/OSDP

Figura 10 Descrições do interruptor de adulteração

Procedimento 4 Configuração da rede
Passo     Ação

1 Para configurar a rede da câmara Illustra Insight, aceda ao GUI na Web da câmara util-
izando http://<ipaddress>

Nota:A câmara irá redirecionar automaticamente o utilizador para utilizar a comunicação HTTPS.

2 A partir da seleção Ver, selecione Configuração.

3 Selecione Rede a partir do menu Configuração e configure os parâmetros de rede conforme
necessário.

4 Clique em Aplicar para aplicar as novas definições de rede.

Nota:A câmara é então reiniciada.
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Transmissão de vídeo em direto
A câmara Illustra Insight suporta transmissão RTSP de vídeo em direto com a codificação H.264.
Para utilizar esta funcionalidade, pode ser utilizado um cliente de transmissão de vídeo. Para aceder
ao vídeo em direto, utilize o seguinte URL: rtsp://<ipaddress>/live_video

Nota:O <ipaddress> é o endereço IP da câmara Illustra Insight.

Procedimento 5 Captura de um instantâneo não processado
O botão Transferência de instantâneo não processado permite-lhe guardar um instantâneo do FoV
num ficheiro num formato não processado. Após a configuração das definições da câmara, pode
capturar um instantâneo não processado no formato UYVY.

Passo     Ação

1 Aceda ao GUI da câmara na Web utilizando http://<ipaddress>

2 A partir da seleção Ver, selecione Configuração.

3 Selecione Sistema a partir do menu Configuração e depois selecione Instantâneo não
processado.

4 Clique no botão Transferir para capturar um instantâneo. O instantâneo é transferido
automaticamente em aproximadamente 3 segundos.

- Fim -

Interface do sistema de controlo de acesso
Opção 1: Wiegand

A Unidade de controlo implementa uma interface Wiegand padrão para interface a um Sistema de
controlo de acesso. Por predefinição, a câmara está configurada para um sinal de saída de 32 bits
compatível com MIFARE para comunicar um número de cartão através de Wiegand.

Procedimento 6 Configurar a interface Wiegand
Passo     Ação

1 Ligue um cabo de interface Wiegand padrão à interface Wiegand (C)

Nota:O hardware e o firmware utilizam os sinais D0/D1 e VERMELHO, AMARELO, VERDE.

Nota:O sistema de controlo de acesso requer uma "resistência de puxada" de 5 V em cada um dos
dois sinais de dados Wiegand (D0 e D1) para operar com a câmara Insight. As resistências devem
estar no intervalo entre 470 ohm e 6000 ohm.

2 Aceda ao GUI da câmara na Web utilizando http://<ipaddress>.

3 A partir da seleção Ver, selecione Configuração.

4 Selecione Acesso sem contacto a partir do menu Configuração e depois selecione Teste.

5 Introduza um número de cartão de exemplo como um inteiro de base 10 (por exemplo,
65005).

6 Clique no botão Enviar para enviar a ID do cartão através de Wiegand.
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- Fim -

Se o sistema de controlo de acesso alvo estiver configurado com os números do cartão que estão a
ser enviados, o anel LED na Cabeça da câmara irá refletir o estado Acesso concedido/Acesso
recusado como indicado através das linhas de estado VERMELHA e VERDE em Wiegand.

Opção 2: OSDP

Nota:A atualização de firmware é necessária para suportar a comunicação OSDP

O conector RS-485/Interface OSDP (B) destina-se à comunicação OSDP. Siga os mesmos passos
indicados na página anterior para a Integração da interface OSDP.

Licenciamento
Consulte www.illustracameras.com/insight para mais informações.

Firmware da câmara
A câmara pode ser atualizada utilizando firmware disponibilizado pela Illustra.

Todas as definições da câmara existentes são mantidas quando o firmware é atualizado. Apenas
deve utilizar firmware disponibilizado pela Illustra. A utilização de outro firmware pode causar uma
avaria e danificar a câmara.

Procedimento 7 Atualização do firmware da câmara
Passo     Ação

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

2 Selecione Manutenção a partir do menu Sistemas.

3 Selecione Procurar.

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

5 Selecione Manutenção a partir do menu Sistemas.

6 Selecione Procurar.

7 É apresentada a caixa de diálogo Escolher ficheiro para carregar.

8 Navegue até à localização na qual o ficheiro de firmware foi guardado.

9 Selecione o ficheiro de firmware e depois selecione o botão Abrir.

10 Selecione Carregar.

Não desligue a alimentação para a câmara durante o processo de atualização. A câmara é reiniciada
automaticamente após a conclusão das atualizações, este procedimento pode demorar entre 1 a 10
minutos. É apresentada a página de início de sessão.

- Fim -
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Gerir câmaras com a ferramenta Illustra Connect
Além de utilizar o browser IE para aceder à câmara, em alternativa, pode utilizar a ferramenta
fornecida, a Illustra Connect. Illustra Connect é uma ferramenta de gestão concebida para gerir as
câmaras de rede na LAN.

Utilizada com câmaras Insight, pode:

• Ajudá-lo a encontrar múltiplas câmaras de rede.

• Definir os endereços IP.

• Mostrar o estado da ligação.

• Gerir atualizações de firmware.

• Configuração em massa de rede, definições im Image, IDs de parceiro e carregamento
de configurações.

Recursos adicionais
Assistência técnica

Região E-mail Número

NA/SA video-support@jci.com 1-800-507-6268/1-800-392-2873

EMEA video-support@jci.com +800-2255-8926/+31-475-352-722

APAC video-support@jci.com +800-2255-8926/+31-475-352-722

Licenciamento

Região E-mail Número

NA/SA licenses@tycoint.com 1-978-577-4000

EMEA video-support@jci.com +31 475-352-722

APAC video-support@jci.com +31 475-352-722

Vendas SSA em todo o mundo: tspssa@tycoint.com
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Topologia da rede
A câmara Illustra Insight 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 Illustra Insight
Figura 11 Topologia da rede de tipo I da câmara Illustra Insight.

Figura 12 Topologia da rede de tipo II das câmaras Illustra Insight

Nota:Verifique as especificações do seu servidor para obter informações acerca
dos limites de ligação da câmara.
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Topologia da câmara Illustra Insight
A unidade de controlo Illustra Insight disponibiliza imagens de vídeo e áudio em tempo real utilizando
uma ligação de rede. Está equipada com uma interface de rede Ethernet RJ-45.

Figura 13 Integração da câmara Illustra Insight com um sistema de Controlo de acesso.

A Illustra Insight disponibiliza integração com soluções de controlo de acesso Tyco AI para oferecer
uma experiência inteligente de acesso sem contacto.

Tyco AI é um motor cerebral que vai para além da vigilância e acesso para melhorar o ecossistema
de segurança. São utilizados protocolos exclusivos para garantir as comunicações seguras entre a
câmara Insight e a unidade de controlo Insight.

A Illustra Insight está concebida para uma integração simples com as marcas de acesso Johnson
Controls, CEM Systems, Software House e Kantech. É também agnóstica do ponto de vista de
controlo de acesso e pode ser interligada através de protocolos de ligações elétricas tradicionais e
modernos a qualquer painel do sistema de acesso que tenha Wiegand ou OSDP incorporados.
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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 14 Diagrama de ligações na rede

Predefinições da câmara

A tabela seguinte descreve as predefinições da câmara.

Definições de rede Predefinições

DHCP Ativado

Endereço IP estático 192.168.1.168

Nome de utilizador predefinido admin

Palavra-passe predefinida admin
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Procedimento 8 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.

a Inicie uma linha de comandos.

b Introduza “Ping 192.168.1.168”. Se a mensagem "Resposta de..." for apresentada, sig-
nifica que a ligação está disponível.

3 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 9 Ativar DHCP
Passo     Ação

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

2 Selecione o separador TCP/IP no menuConfiguração básica.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivar DHCP para ativar a opção DHCP e desativar as
definições manuais.

4 SelecioneAplicar 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 10 Desativar DHCP
Passo     Ação

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

2 Selecione o separador TCP/IP no menuConfiguração básica.



21 8200-1923-0204 D0

3 Anule a seleção da caixa de verificaçãoAtivar 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:

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

b Introduza a máscara de rede na caixa de textoMáscara de rede xxx.xxx.xxx.xxx. A
predefinição é "255.255.255.0"

c Introduza o endereço IP de gateway na caixa de textoGateway xxx.xxx.xxx.xxx.

d Introduza o Primary DNS Server na caixa de textoServidor DNS primário
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelecioneAplicar para guardar as definições.

- Fim -

Gerir câmaras com a ferramenta Illustra Connect
Além de utilizar o browser IE para aceder à câmara, em alternativa, pode utilizar a ferramenta
fornecida, a Illustra Connect.

Illustra Connect é uma ferramenta de gestão concebida para gerir as câmaras de rede na LAN. Pode:

• ajudá-lo a encontrar múltiplas câmaras de rede

• definir os endereços IP

• mostrar o estado da ligação

• gerir atualizações de firmware

• configuração em massa

Consulte Configuration on page 1 para obter mais informações relativas à utilização da ferramenta
Illustra Connect para configurar as câmaras.

Procedimento 11 Ligação da câmara utilizando Illustra Connect

Nota:Illustra Connect apenas consegue identificar dispositivos na mesma sub-rede como o
respetivo computador anfitrião. Assim, a câmara e o computador que estão a ser utilizados para
efetuar a configuração devem estar na mesma sub-rede.

Passo     Ação

1 Utilizando um computador que está ligado à mesma rede e sub-rede, instale o software Illus-
tra Connect.

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

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

O software procura a rede e apresenta os dispositivos em conformidade.

3 Selecione a câmara que pretende configurar, localizando-a através do respetivo endereço
MAC exclusivo.
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4 Clique com o botão direito do rato na câmara e selecione a opção Iniciar configuração do
GUI na Web. É apresentada a interface do utilizador da câmara na Web.

- Fim -

Procedimento 12 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 nen-
hum 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 13 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 textoNome de utilizador. O nome de utilizador
predefinido é admin.

3 Introduza a palavra-passe na caixa de textoPalavra-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 utilizadorDefinir uma ID de
anfitrião Consulte as Notas de versão para obter mais informações acerca do procedimento.Definir
uma ID de anfitrião:O utilizador admin deve introduzir um código de 6 carateres para a ID do
anfitrião que inclua letras e/ou números. Esta palavra-passe exclusiva pode ser utilizada para aceder
aos ficheiros do sistema operativo. A ID do anfitrião não é armazenada na câmara por motivos de
segurança e deve ser disponibilizada à Assistência técnica Illustra quando é necessário o acesso
remoto ao sistema operativo.

5 Alterar as credenciais predefinidas. A alteração do nome de utilizador e da palavra-passe é
obrigatória.

Requisitos da palavra-passe:
• Mínimo de oito caracteres.

• Ter, pelo menos, um caráter de cada um dos seguintes grupos de cara-
cteres:

• Maiúsculas - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Minúsculas - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caracteres numéricos - 0123456789
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• Caracteres especiais - @%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

6 É apresentada a página Ver em direto. Esta página apresenta a vista atual da câmara.

- Fim -

Procedimento 14 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 SelecioneConfiguração na faixa da interface do utilizador da câmara na Web para
apresentar os menus Configuração.

3 Selecione o separador Imagem básica no menuConfiguração básica.

4 Selecione a definição deOrientação 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 Illustra Insight utilizando a interface
do utilizador na Web.

Acesso à interface do utilizador da câmara na Web da série Illustra Insight
Utilize o seguinte procedimento para aceder à interface do utilizador da câmara na Web.

Procedimento 15 Iniciar sessão na câmara
Passo     Ação

1 Consulte Ligação à rede na página 19 para obter detalhes acerca de como ligar a câmara à
sua rede ou computador.

2 Quando seleciona a câmara, é apresentada a página de início de sessão.

3 Selecione o idioma preferido a partir do menu pendente. O idioma predefinido é o Inglês.

4 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos quando solicitado - Nome de
utilizador: admin, Palavra-passe: admin.

5 Clique em Iniciar sessão. É apresentada a interface do utilizador da câmara na Web. A
primeira vez que acede à câmara, ou após uma reposição de fábrica, é-lhe apresentada a
opçãoDefinir uma ID de anfitrião
• Definir uma ID de anfitrião: O utilizador admin deve introduzir um

código de 6 caracteres para a ID do anfitrião que inclua letras e/ou
números. Esta palavra-passe exclusiva pode ser utilizada para aceder
aos ficheiros do sistema operativo. A ID do anfitrião não é armazenada
na câmara por motivos de segurança e deve ser disponibilizada à Ass-
istência técnica Illustra quando é necessário o acesso remoto ao sis-
tema operativo.

6 Alterar as credenciais predefinidas. A alteração do nome de utilizador e da palavra-passe é
obrigatória.

Requisitos da palavra-passe:
• Mínimo de oito caracteres.

• Ter, pelo menos, um carácter de cada um dos seguintes grupos de
caracteres:

• Maiúsculas - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Minúsculas - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caracteres numéricos - 0123456789

• Caracteres especiais - @%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

7 Assim que os passos acima indicados estiverem concluídos, é apresentada a página Ver
em direto. Esta página apresenta a vista atual da câmara.

- Fim -
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Alterar o idioma da interface do utilizador da câmara na Web
Utilize o seguinte procedimento para alterar o idioma utilizado na interface do utilizador da câmara na
Web.

Procedimento 16 Alterar o idioma da interface do utilizador da câmara na
Web
Passo     Ação

1 Abra a página de início de sessão da câmara. Se já tiver a sessão iniciada na interface do
utilizador na web, selecione Terminar sessão para apresentar a página de início de sessão.

2 Selecione o idioma preferido a partir do menu pendente:

• Inglês

• Árabe

• Checo

• Dinamarquês

• Alemão

• Espanhol

• Francês

• Húngaro

• Italiano

• Japonês

• Coreano

• Holandês

• Polaco

• Português

• Sueco

• Turco

• Chinês simplificado

• Chinês tradicional

• Russo

• Hindu

O idioma predefinido é o Inglês.

3 Introduza o nome de utilizador.

4 Introduza a palavra-passe.

5 Selecione Iniciar sessão.

A interface do utilizador da câmara na Web é apresentada no idioma selecionado.

- Fim -
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Menu Em direto
Quando inicia sessão na interface do utilizador na Web Illustra, é apresentado o menuEm direto,
como pode ser observado na Figura 15 na página 26.

Figura 15 Página do menu Em direto

Apresentar a página Ver em direto
Apresentar a página Ver a câmara em direto.

Procedimento 17 Apresentar a página Ver em direto
Passo     Ação

1 SelecioneEm direto na faixa da interface do utilizador na Web. É apresentada a página Ver
em direto.

2 Selecione a percentagem deEscala para alterar o tamanho de apresentação do painel de
vídeo:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

A predefinição é de 50%.

- Fim -

Aceder aos Menus Configuração a partir de Ver em direto
Os menus Configuração na interface do utilizador na Web estão restringidos por níveis de acesso da
conta de utilizador. Consulte Appendix A: User Account Access on page 1 para obter detalhes
acerca das funcionalidades que estão disponíveis para cada função.
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Procedimento 18 Aceder aos Menus Configuração a partir de Ver em direto
Passo     Ação

1 No menuEm direto, clique no separadorConfiguração.

Nota:Quando um utilizador administrador inicia sessão pela primeira vez é apresentado o menu Em
direto. Posteriormente, em cada início de sessão é apresentada a página Transmissão no menu
Vídeo.

- Fim -
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Menu Vídeo
Quando seleciona o menuVídeo, é apresentada a páginaDefinições de imagem, como pode ser
observado em Figura 16 na página 28.

Figura 16 Menu Vídeo

O MenuVídeo disponibiliza acesso às seguintes definições e funções da câmara:

• Definições de imagem

• Controlo IV

Definições de imagem

Imagem básica
Ajustar a imagem, Sensor, Rotação, Ajuste da imagem e Exposição.

Sensor
Escolher o modo de sensor para apresentar e configurar as definições de imagem correspondentes.

Procedimento 19 Selecione as definições do sensor
Passo     Ação

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

2 Selecione o separador Imagem básica no menuVídeo.

3 Selecione uma opção deSensor a partir do menu pendente:
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• RGB
• IV

- Fim -

Rotação da imagem
Selecione as definições de orientação e de modo de corredor. Ambas definições são opcionais.

Procedimento 20 Configure a orientação da imagem
Passo     Ação

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

2 Selecione o separador Imagem básica no menuVídeo.

3 Selecione a definição deOrientação necessária:

• Espelho
• Rodar

As definições de Espelho e Rodas não estão selecionadas por predefinição. O painel de
vídeo é atualizado para apresentar as novas definições.

Nota:Ao montar na parede a câmara Illustra, deve selecionar a opção Flip (Rodar)
para corrigir a orientação da lente.

- Fim -

Ajuste da imagem
Ajuste do brilho, contraste, saturação, nitidez, gama e eliminação de ruído da imagem apresentada
no painel de vídeo.

Procedimento 21 Ajuste das definições de imagem
Passo     Ação

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

2 Selecione o separador Imagem básica no menuVídeo.

3 Selecione para iniciar a transmissão de vídeo se ainda não estiver ativa.
O painel de vídeo apresenta a vista atual da câmara.

4 Utilize as barras deslizantes para ajustar:

• Brilho
• Contraste
• Saturação
• Nitidez
• Gama
• Eliminação de ruído
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O intervalo de valores é entre 1% a 100%. O painel de vídeo é atualizado para apresentar as
novas definições.

- Fim -

Exposição
Pode definir a definição de exposição para 50 Hz ou 60 Hz ou Auto.

Procedimento 22 Configurar as definições de exposição
Passo     Ação

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

2 Selecione o separador Imagem básica no menuVídeo.

3 Selecione para iniciar a transmissão de vídeo se ainda não estiver ativa.
4 Selecione o botão radial Frequência paraAuto, 50 Hz ou 60 Hz.

A predefinição é 60 Hz.

5 Selecione o menu pendenteExposição máxima (segundos).
6 Selecione o menu pendenteExposição mínima (segundos).

- Fim -

Controlo IV
Pode ativar o controlo IV e ajustar o respetivo brilho.

Iluminação IV

Quando a câmara se encontra no modo P/B pode utilizar ou "ver" nas proximidades de iluminação IV;
algo que o olho humano não consegue fazer. Esta funcionalidade pode ser extremamente poderosa
quando a câmara está emparelhada com iluminações IV de 850~950 nm. Com esta combinação um
cenário pode estar bem iluminado com a iluminação IV que a câmara pode ver mas as pessoas não.
Esta é uma opção excelente para áreas nas quais a iluminação externa não é permitida ou quando
existe a necessidade de uma segurança discreta.

Procedimento 23 Ativar/desativar controlo IV
Passo     Ação

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

2 Selecione o separadorControlo IV no menuVídeo.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivado para ativar oControlo IV.

OU

Anule a seleção da caixa de verificaçãoAtivado para desativar oControlo IV. A
predefinição é "Desativado".

- Fim -
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Procedimento 24 Ajuste do brilho do controlo IV
Passo     Ação

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

2 Selecione o separadorControlo IV no menuVídeo.

3 Utilize as barras deslizantes para ajustar o brilho.

O intervalo de valores é entre 1% a 100%.

- Fim -

Zonas de privacidade
As zonas de privacidade são secções "mascaradas" da área de visualização da câmara. Estas
marcas impedem que os operadores do sistema de vigilância que não têm acesso à palavra-passe
da câmara possam visualizar estas zonas designadas. Cada zona possui quatro lados e as zonas
podem ser sobrepostas para dar origem a formas irregulares.

O tamanho aparente da Zona de privacidade é ajustado automaticamente à medida que o nível de
zoom é ajustado. As Zonas de privacidade são úteis para áreas de elevada segurança. Por exemplo,
pode definir uma Zona de privacidade em redor de uma combinação segura mas continuar a ver
pessoas que se aproximam ou que abrem um cofre.

Podem ser utilizadas até 12 zonas de privacidade retangulares na câmara.

Definir uma zona de privacidade

Criar uma zona de privacidade na câmara.

Procedimento 25 Definir uma zona de privacidade
Passo     Ação

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

2 Selecione Zonas de privacidade a partir do menuVídeo.

3 Selecione para iniciar a transmissão de vídeo se ainda não estiver ativa.
O painel de vídeo apresenta a vista atual da câmara.

Nota:Para a câmara PTZ, navegue até ao centro do campo de visão da câmara
para criar uma zona de privacidade.

4 Clique no botão Editar identificado por um lápis. Clique e arraste a imagem da câmara para
definir uma área para a zona de privacidade. Para a câmara PTZ, deve clicar e arrastar a
partir do centro do campo de visão da câmara.

Nota:Para a câmara PTZ é aconselhado que desenhe zonas de privacidade
maiores do que o necessário para ajudar a garantir uma melhor cobertura durante as
operações da câmara PTZ. Isto compensa a distorção e reposicionamento da zona
de privacidade durante o Deslocamento panorâmico, Inclinação e Zoom.

5 Liberte o botão do rato.
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A área de privacidade selecionada fica destacada a amarelo.

6 SelecioneAdicionar para guardar a zona de privacidade atual.

7 Para selecionar novamente uma área alternativa para a zona de privacidade, selecione
Cancelar e repita o procedimento a partir do passo 4.

Nota:Quando é criada uma nova zona de privacidade fica automaticamente
ativada.

- Fim -

Ativar ou desativar uma zona de privacidade

Selecione uma zona de privacidade para ser ocultada ou apresentada na câmara. A câmara PTZ não
suporta a ativação ou desativação de uma zona de privacidade, as zonas devem ser eliminadas e
desenhadas novamente quando necessário.

Procedimento 26 Ativar/desativar uma zona de privacidade
Passo     Ação

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

2 Selecione Zonas de privacidade a partir do menuVídeo.

É apresentado o separador Zonas de privacidade.

3 Selecione para iniciar a transmissão de vídeo se ainda não estiver ativa.
O painel de vídeo apresenta a vista atual da câmara.

4 Selecione a caixa de verificaçãoAtivado correspondente para ativar a zona de privacidade.

OU
Elimine a caixa de verificaçãoAtivado correspondente para desativar a zona de
privacidade.

- Fim -

Eliminar uma zona de privacidade

Eliminar uma zona de privacidade a partir da câmara.

Procedimento 27 Eliminar uma zona de privacidade
Passo     Ação

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

2 Selecione Zonas de privacidade a partir do menuVídeo.

É apresentado o separador Zonas de privacidade.

3 Selecione a caixa de verificaçãoEliminar correspondente para marcar a zona de
privacidade para eliminação.

4 SelecioneEliminar para eliminar as zonas de privacidade selecionadas.

5 Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação.

6 SelecioneOK para confirmar a eliminação.



Guia de instalação de configuração da câmara de Reconhecimento facial Illustra Insight

8200-1923-0204 D0 33

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -
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Acesso sem contacto
Quando seleciona o menuAcesso sem contacto, é apresentada a páginaReconhecimento facial,
como pode ser observado em Figura 17 na página 34.

Figura 17 Acesso sem contacto

O MenuAcesso sem contacto disponibiliza acesso às seguintes definições e funções da câmara:

• Reconhecimento facial

• Controlo de acesso

• Código QR

Acesso sem contacto

Reconhecimento facial
Pode visualizar e editar o endereço IP do servidor TycoAI facial, a porta 4001, as definições REST
API e as definições de Deteção facial.

Definições do servidor
Pode visualizar e editar o endereço IP do servidor TycoAI facial e a porta 4001.

Procedimento 28 Visualizar ou editar as definições do servidor TycoAI
facial
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.
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O endereço IP do servidor e os números da porta estão agora visíveis.

2 Selecione a caixa de textoEndereço IP para introduzir um endereço IP.

3 Selecione a caixa de textoPorta para introduzir o número da porta.

- Fim -

Definições REST API
REST API são as credenciais que o utilizador teria configurado durante a configuração inicial do
servidor TycoAI. Estas credenciais são necessárias para ativar a comunicação de eventos entre
TycoAI e a câmara.

Procedimento 29 Configurar as definições REST API
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione a caixa de textoNome de utilizador REST API para introduzir um nome de
utilizador.

3 Selecione a caixa de textoPalavra-passe REST API para introduzir uma palavra-passe.

Requisitos da palavra-passe:
• Quaisquer valores alfanuméricos.

• Caracteres especiais - ! $ % ' ( ) + , - . / : ; = ? @ [ ] _ { }

4 Selecione o botãoAplicar e depois OK para guardar as definições.

- Fim -

Definições de deteção facial
Pode visualizar e editar as definições do servidor e as definições REST API. Também pode
selecionar o tempo de ativação das definições de deteção facial.

Procedimento 30 Configurar as definições de deteção facial
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione o menu pendente Tempo de ativação para selecionar um valor.

Nota:O tempo de ativação é o tempo de identificação para uma pessoa ativa.
Quando uma pessoa tiver sido identificada, é o número de segundos antes dessa
pessoa ser observada novamente.

O intervalo de valores é de 3 a 10 segundos.

- Fim -
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Controlo de acesso
Pode ativar ou desativar o controlo de acesso e selecionar uma interface Wiegand ou OSDP.

Procedimento 31 Ativar/desativar controlo de acesso
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione o separadorControlo de acesso no menuAcesso sem contacto.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivado para ativar ou desativar o controlo de acesso.

Nota:Quando desativa o controlo de acesso não pode configurar as definições de
Wiegand e OSDP.

- Fim -

Procedimento 32 Definir a interface de controlo de acesso para Wiegand
ou OSDP
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione o separadorControlo de acesso no menuAcesso sem contacto.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivado para ativar ou desativar o controlo de acesso.

4 Selecione uma opção a partir do menu pendente Interface.

• Wiegand
• OSDP

- Fim -

Procedimento 33 Configurar as definições de controlo de acesso Wiegand
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione o separadorControlo de acesso a partir do menuAcesso sem contacto e
depois selecione o separadorWiegand para visualizar as opções Wiegand.

3 Selecione o menu pendenteComprimento do número do cartão e selecione uma opção.

4 Selecione o menu pendenteConversor base de saída e selecione uma opção. Esta opção
está definida para hexagonal ou decimal para a câmara considerar qual o formato em que a
ID do cartão é aceite.

5 Selecione a caixa de verificação Invertido para ativar ou desativar a reprodução da
transmissão de bits binários se o sistema de controlo de acesso assim o requerer.

- Fim -
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Procedimento 34 Configurar as definições de OSDP
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione o separadorControlo de acesso a partir do menuAcesso sem contacto e
depois selecione o separadorOSDP para visualizar as opções OSDP.

3 Selecione o menu pendenteEndereço [2 dígitos hexagonais]e selecione uma opção.

4 Selecione o menu pendenteModo e selecione uma opção.

5 Selecione a opçãoChave de segurança [32 dígitos hexagonais] e introduza a chave de
segurança.

- Fim -

Código QR
Extração em tempo real de códigos QR da imagem do vídeo em direto. Pode utilizar códigos QR
para reconhecimento de visitantes e inscrição automática.

Procedimento 35 Ativar/desativar o código QR
Passo     Ação

1 SelecioneAcesso sem contacto na faixa da interface do utilizador na Web. As opções de
Reconhecimento facial estão agora visíveis.

2 Selecione o separadorCódigo QR no menuAcesso sem contacto.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivado para ativar ou desativar o código QR.

- Fim -
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Segurança
Quando seleciona o menuSegurança, é apresentada a página Tempo limite das sessões, como
pode ser observado em Figura 18 na página 38.

Figura 18 Menu Segurança

O Menu Evento disponibiliza acesso às seguintes definições e funções da câmara:

• Tempo limite da sessão

• Utilizadores

• Acesso remoto

Tempo limite da sessão
O tempo limite da sessão especifica o número de minutos que uma sessão na Web pode
permanecer inativa antes de ser automaticamente terminada.

Procedimento 36 Definir um tempo limite da sessão
Passo     Ação

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

2 Selecione Tempo limite da sessão a partir do menuSegurança. É apresentado o
separador Tempo limite da sessão.

3 Utilize a barra de deslize para selecionar o Tempo limite da sessão (minutos). A
predefinição é de 15 minutos.
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- Fim -

Utilizadores
Nesta secção pode adicionar um utilizador, alterar a palavra-passe de um utilizador e eliminar a
conta de um utilizador.

Nota:O nome de utilizador predefinido é admin e a palavra-passe predefinida é admin. Para manter
a segurança, a palavra-passe na conta admin deve ser alterada.

Deve alterar a palavra-passe predefinida quando iniciar sessão na câmara pela primeira vez.
Consulte a seguir os requisitos da palavra-passe:

• Mínimo de 8 carateres

• Máximo de 64 carateres

• Deve conter, pelo menos, três carateres entre: minúsculas, maiúsculas, dígitos e
pontuação. Os carateres seguintes não são permitidos durante a seleção de uma
palavra-passe: um espaço entre letras/carateres, |,<,>, ;, vírgula, *, &, "

• O nome de utilizador não deve formar uma subcadeia da palavra-passe.

Por exemplo, uma combinação de nome de utilizador e palavra-passe de "exemplo" e
"exemplo123" não é permitida.

• As palavras-passe são comparadas contra uma breve lista de palavras-passe comuns
conhecidas, estas são rejeitadas quando introduzidas.

Por exemplo: "palavra-passe1", será uma opção rejeitada apesar de reunir os requisitos
anteriormente indicados.

Ver contas de utilizador atuais

Ver uma lista das contas de utilizador atuais atribuídas à câmara.

Procedimento 37 Ver contas de utilizador
Passo     Ação

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

2 SelecioneUtilizadores a partir do menuSegurança.

As contas de utilizador atuais atribuídas à câmara são apresentadas.

- Fim -

Adicionar utilizador

Adicionar uma nova conta de utilizador para permitir acesso à câmara.

Procedimento 38 Adicionar um utilizador
Passo     Ação

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

2 SelecioneUtilizadores a partir do menuSegurança.

3 Selecione o separadorAdicionar utilizador.
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4 Introduza um nome de utilizador na caixa de textoNome.

O nome de utilizador deve conter entre 5 e 32 carateres.

5 Introduza uma palavra-passe na caixa de textoPalavra-passe.

6 Introduza a palavra-passe na caixa de textoConfirmar palavra-passe.

7 SelecioneAplicar para guardar as definições.

A nova conta de utilizador é agora visível na lista Utilizadores no separadorUtilizadores.

- Fim -

Alterar a palavra-passe das contas de utilizador
Alterar a palavra-passe de uma conta de utilizador existente.

Procedimento 39 Alterar palavra-passe do utilizador
Passo     Ação

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

2 SelecioneUtilizadores a partir do menuSegurança.

3 Selecione o separadorAlterar palavra-passe.

4 Selecione a conta de utilizador a partir do menu pendenteNome.

5 Introduza a palavra-passe atual para a conta de utilizador na caixa de textoPalavra-passe
atual.

6 Introduza a nova palavra-passe atual para a conta de utilizador na caixa de textoNova
palavra-passe.

Deve alterar a palavra-passe predefinida quando iniciar sessão na câmara pela primeira vez.
Consulte a seguir os requisitos da palavra-passe:

• Mínimo de 8 carateres

• Máximo de 64 carateres

• Deve conter, pelo menos, três carateres entre: minúsculas, maiús-
culas, dígitos e pontuação. Os carateres seguintes não são permitidos
durante a seleção de uma palavra-passe: um espaço entre letras/-
carateres, |,<,>, ;, vírgula, *, &, "

• O nome de utilizador não deve formar uma subcadeia da palavra-
passe.

Por exemplo, uma combinação de nome de utilizador e palavra-passe de "exemplo"
e "exemplo123" não é permitida.

• As palavras-passe são comparadas contra uma breve lista de palav-
ras-passe comuns conhecidas, estas são rejeitadas quando introduz-
idas.

Por exemplo: "palavra-passe1", será uma opção rejeitada apesar de reunir os
requisitos anteriormente indicados.

7 Introduza a mesma palavra-passe nova na caixa de textoConfirmar nova palavra-passe.

8 SelecioneAplicar para guardar as definições.
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- Fim -

Eliminar uma conta de utilizador
Eliminar uma conta de utilizador a partir da câmara.

Nota:A conta de predefinida "admin" não pode ser eliminada.

Procedimento 40 Eliminar uma conta de utilizador
Passo     Ação

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

2 SelecioneUtilizadores a partir do menuSegurança.

É apresentado o separador Utilizadores.

3 Selecione para eliminar a conta de utilizador correspondente.
Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação.

4 SelecioneOK para eliminar.

OU

SelecioneCancelar.

- Fim -

Acesso remoto
Nesta secção pode ativar ou desativar SSH.

Procedimento 41 Ativar ou desativar SSH
Passo     Ação

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

2 SelecioneAcesso remoto a partir do menuSegurança.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivado para ativar ou desativar SSH.

- Fim -
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Menu Rede
Quando seleciona o menuRede, é apresentada a página TCP/IP, como pode ser observado em
Figura 19 na página 42.

Figura 19 Menu Rede

O Menu Rede disponibiliza acesso às seguintes definições e funções da câmara:

• TCP/IP

TCP/IP
Configurar as definições de IPv4 e IPv6 na câmara.

IPv4

Configurar as definições de IPv4 para a câmara.

Nota:Quando efetua uma reposição de fábrica ou reinicia a unidade, a unidade procura o último
endereço IP conhecido. Se não estiver disponível, a unidade reverte para o endereço IP predefinido,
192.168.1.168. Isto poderia resultar em endereços IP duplicados.
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Procedimento 42 Configurar as definições IPv4
Passo     Ação

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

2 Selecione TCP/IP a partir do menuRede.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivar DHCP para ativar a opção DHCP e desativar as
definições manuais.

OU

Anule a seleção deAtivar DHCP para desativar a opção DHCP e permitir a introdução das
definições manuais.

A predefinição é "Desativado".

4 Se estiver ativa, a opção DHCP foi desativada:

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

b Introduza aMáscara 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 deGateway na caixa de texto Gateway xxx.xxx.xxx.xxx.

d Introduza oServidor DNS primário na caixa de texto Servidor DNS primário
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelecioneAplicar para guardar as definições.

- Fim -

IPv6

Ativar IPv6 na câmara.

Procedimento 43 Ativar/Desativar IPv6
Passo     Ação

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

2 Selecione TCP/IP a partir do menuRede.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivar IPv6 para ativar a opção IPv6 na câmara.

OU

Anule a seleção da caixa de verificaçãoAtivar IPv6 para desativar a opção IPv6 na
câmara.

A predefinição é "Ativado".

Se a opção IPv6 estiver ativada, o Link local e o endereço DHCP são apresentados ao lado
de "Endereços IPv6 atuais" se disponíveis.

- Fim -
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Sistema
Quando abre o menuSistema, é apresentada a páginaManutenção, como pode ser observado em
Figura 20 na página 44.

Figura 20 Menu Sistema

O Menu Sistema disponibiliza acesso às seguintes definições e funções da câmara:

• Manutenção

• Data Hora

• Áudio

• Instantâneo não processado

• Registos

• Teste

• Sobre

Manutenção
O menu Manutenção permite-lhe restaurar as definições da câmara para as predefinições de fábrica,
reiniciar a câmara e aplicar uma atualização de firmware. Também pode aplicar a ID de parceiro JCI.

Reposição
Para efetuar uma reposição física da câmara, consulte o capítulo relativo ao modelo da sua câmara
neste guia.
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Nota:Se necessário, as definições de rede podem ser retidas.

Procedimento 44 Reposição da câmara
Passo     Ação

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

2 SelecioneManutenção a partir do menuSistema.

3 Selecione a caixa de verificaçãoPreservar endereço IP para reter as definições de rede
atuais durante a reposição da câmara.

OU

Anule a seleção da caixa de verificaçãoPreservar endereço IP para restaurar as
predefinições de rede.

A predefinição é "Ativado".

4 Selecione a caixa de verificaçãoPreservar as definições de voz para reter as definições
de áudio incluindo a licença de áudio e os pacotes de voz.

OU

Anule a seleção da caixa de verificaçãoPreservar as definições de voz para restaurar as
definições de áudio incluindo a licença de áudio e os pacotes de voz.

A predefinição é "Ativado".

5 SelecioneRepor.
Ser-lhe-á pedido que confirme a reposição da câmara.

• SelecioneOK para confirmar. A Interface do utilizador na Web irá
apresentar uma página de "Reposição da câmara" com uma barra de
progresso que apresenta o progresso do reinício.

• Quando a câmara é reiniciada, demora entre 2 - 3 minutos até estar
online e pronta a ser acedida e controlada.

OU

SelecioneCancelar.
6 É apresentada a página de início de sessão.

- Fim -

Reiniciar
Pode efetuar uma reposição física da câmara.

Procedimento 45 Reiniciar a câmara
Passo     Ação

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

2 SelecioneManutenção a partir do menuSistema.

3 SelecioneReiniciar.
Ser-lhe-á pedido que confirme o reinício da câmara.
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4 SelecioneOK para confirmar.

A Interface do utilizador na Web irá apresentar uma página de "Reiniciar a câmara" com
uma barra de progresso que apresenta o progresso do reinício.

Quando a câmara é reiniciada, demora entre 2 - 3 minutos até estar online e pronta a ser
acedida e controlada.

OU

SelecioneCancelar.
5 É apresentada a página de início de sessão.

- Fim -

Atualização de firmware da câmara
A câmara pode ser atualizada utilizando firmware disponibilizado pela Illustra.

Nota:Todas as definições da câmara existentes são mantidas quando o firmware é atualizado.

Cuidado
Apenas deve utilizar firmware disponibilizado pela Illustra. A utilização de outro firmware pode
causar uma avaria e danificar a câmara.

Procedimento 46 Atualização do firmware da câmara
Passo     Ação

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

2 SelecioneManutenção a partir do menuSistema.

3 SelecioneProcurar.
É apresentada a caixa de diálogo Escolher ficheiro para carregar.

4 Navegue até à localização na qual o ficheiro de firmware foi guardado.

5 Selecione o ficheiro de firmware e depois selecione o botãoAbrir.
6 SelecioneCarregar.

É iniciada a transferência do ficheiro. Não desligue a alimentação para a câmara durante o
processo de atualização. A câmara é reiniciada automaticamente após a conclusão das
atualizações, este procedimento pode demorar entre 1 a 10 minutos. É apresentada a
página de início de sessão.

- Fim -

Procedimento 47 Aplicar uma ID de parceiro JCI
Passo     Ação

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

2 SelecioneManutenção no menuSistema e depois selecione ID de parceiro JCI.
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3 Selecione o botãoAplicar para aplicar a ID de parceiro.

- Fim -

Data/Hora
Definir a data e a hora na câmara.

Nota:Quando a câmara é ligada pela primeira vez, a câmara é sincronizada com a data e a hora no
PC que é utilizado para aceder ao GUI.

Procedimento 48 Configurar a data e a hora
Passo     Ação

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

2 SelecioneData Hora a partir do menuSistema.

3 Selecione a caixa de verificaçãoHora no formato 24 horas para ativar o relógio no formato
24 horas.

Ou

Anule a seleção da caixa de verificaçãoHora no formato 12 horas para ativar o relógio no
formato 12 horas.

A predefinição é de "24 horas".

4 Selecione a opção Formato de apresentação da data a partir do menu pendente:

• DD/MM/AAAA
• MM/DD/AAAA
• AAAA/MM/DD

A predefinição é "YYYY/MM/DD (AAAA/MM/DD)".

5 Selecione a opção Fuso horário a partir do menu pendente.

A predefinição é "(GMT-05:00) Hora do Leste (EUA e Canadá)

6 Selecione a definiçãoDefinir hora selecionando os botões radiais:

• Manualmente
• através de NTP

A predefinição é "Manualmente".

7 Se selecionar Manualmente no passo 5:

a Selecione a Data (DD/MM/AAAA) utilizando os menus pendentes.

b Selecione a Hora (HH:MM:SS) utilizando os menus pendentes.

8 Se selecionar através de NTP no passo 5:

a Introduza oNome do servidor NTP na caixa de texto.

- Fim -
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Áudio
Pode configurar a saída de áudio, carregar áudio e clipes de áudio guardados, assim como configurar
a Sincronização de vídeo áudio neste separador. Os pacotes de áudio são vendidos separadamente
e podem ser comprados antes da configuração do áudio.

Procedimento 49 Configurar áudio
Passo     Ação

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

2 SelecioneÁudio a partir do menuSistema.

3 Selecione a caixa de verificaçãoAtivar áudio para ativar as definições de entrada de áudio.

Ou

Anule a seleção da caixa de verificaçãoAtivar áudio para desativar as definições de
entrada de áudio.

A predefinição é "Desativado".

4 Utilize a barra de deslize para selecionar oVolume.

O intervalo de valores é de 1 a 100.

A predefinição é de 72.

- Fim -

Procedimento 50 Configurar licenças de voz
Passo     Ação

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

2 SelecioneÁudio no menuSistema e depois selecione o separador Licença de áudio.

3 Selecione a voz que pretende utilizar a partir do menu pendenteVozes.

- Fim -

Procedimento 51 Carregar um pacote de voz
Estão disponíveis pacotes diferentes para a unidade. Estes pacotes de voz estão agrupados por
áreas geográficas para disponibilizar um conjunto otimizado.

Passo     Ação

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

2 SelecioneÁudio no menuSistema e depois selecione o separador Licença de áudio.

3 No cabeçalho Carregar pacote de voz, selecioneProcurar.
É apresentada a caixa de diálogo Escolher ficheiro.

4 Navegue até à localização na qual o ficheiro de áudio foi guardado.

Selecione o ficheiro de áudio e depois selecione o botãoAbrir.
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5 SelecioneCarregar.
6 Ser-lhe-á pedido que confirme que gostaria de carregar o ficheiro de áudio.

SelecioneOK para confirmar o carregamento.

Ou

SelecioneCancelar.

- Fim -

Procedimento 52 Carregar uma licença de voz
Passo     Ação

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

2 SelecioneÁudio no menuSistema e depois selecione o separador Licença de áudio.

3 No cabeçalho Carregar licença de voz, selecioneProcurar.
É apresentada a caixa de diálogo Escolher ficheiro.

4 Navegue até à localização na qual o ficheiro de áudio foi guardado.

Selecione o ficheiro de áudio e depois selecione o botãoAbrir.
5 SelecioneCarregar.
6 Ser-lhe-á pedido que confirme que gostaria de carregar o ficheiro de áudio.

SelecioneOK para confirmar o carregamento.

Ou

SelecioneCancelar.

- Fim -

Instantâneo não processado
Procedimento 53 Carregar uma licença de voz
Passo     Ação

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

2 Selecione Instantâneo não processado a partir do menuSistema.

3 Por baixo do botão Download (Transferir) para capturar um instantâneo.

O instantâneo é transferido automaticamente.

- Fim -

Registos
As informações são disponibilizadas nos registos de sistema e arranque criados pela câmara.
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Registo de sistema
O registo do sistema disponibiliza as mensagens mais recentes a partir do ficheiro
unix/var/log/messages. As informações incluem o seguinte:

• Mensagens acerca do comportamento do sistema como arranque/encerramento de
processo.

• Avisos acerca de problemas recuperáveis que os processos identificam.

• Mensagens de erro nas quais os processos encontram problemas que não conseguem
solucionar, note que isto não significa que o processo não irá continuar a funcionar, apenas
que encontrou um problema sobre o qual nada pode fazer.

Procedimento 54 Transferir Registo do sistema
Passo     Ação

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

2 SelecioneRegistos a partir do menuSistema.

3 Selecione o botão Transferir do Registo do sistema para visualizar os registos.

4 SelecioneAtualizar para atualizar o registo com as informações mais atualizadas.

- Fim -

Registo de aplicação
Os registos de aplicação disponibilizam informações importantes para a nossa equipa de assistência
investigar possíveis problemas.

Procedimento 55 Transferir Registo de aplicação
Passo     Ação

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

2 SelecioneRegistos a partir do menuSistema.

3 Selecione o botão Transferir do Registo de aplicação para visualizar os registos.

4 SelecioneAtualizar para atualizar o registo com as informações mais atualizadas.

- Fim -

Registo de supervisor
Os registos do supervisor disponibilizam informações importantes acerca dos processos que estão
em execução em supervisorctl.

Procedimento 56 Transferir Registo de supervisor
Passo     Ação

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

2 SelecioneRegistos a partir do menuSistema.
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3 Selecione o botão Transferir do Registo de supervisor para visualizar os registos.

4 SelecioneAtualizar para atualizar o registo com as informações mais atualizadas.

- Fim -

Teste
Procedimento 57 Teste do LED
Passo     Ação

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

2 Selecione Teste a partir do menuSistemas para visualizar o Laboratório de teste.

3 Selecione o botão Teste para testar o LED.

Nota:A câmara executa uma sequência de luzes para validar se os LEDs estão a
funcionar.

- Fim -

Procedimento 58 Teste do áudio
Passo     Ação

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

2 Selecione Teste a partir do menuSistemas para visualizar o Laboratório de teste.

3 Selecione o botãoÁudio para testar o áudio.

Nota:A câmara reproduz um ficheiro de áudio de teste para verificar se o áudio está
a funcionar.

- Fim -

Sobre
O menu Sobre disponibiliza as seguintes informações acerca da câmara:

• Endereço MAC

• Versão do firmware
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Anexo A: Utilizar leitor de multimédia para
visualizar a transmissão RTSP

Nota:Este anexo é disponibilizado apenas para oferecer instruções ao utilizador. Os produtos de
segurança da Tyco não são compatíveis nem são responsáveis por qualquer erro causado durante a
utilização de software de terceiros utilizado para a reprodução de RTSP.

Procedimento 59 Visualizar transmissão de RTSP através de leitor de
multimédia
Passo     Ação

Pode utilizar o leitor de multimédia para visualizar vídeo em direto em tempo real a partir da câmara.

1 SelecioneMultimédia e depois Abrir transmissão na rede.

2 Introduza o endereço IP da transmissão da câmara na caixa de textoURL da rede no
formato seguinte para visualizar a Transmissão 1.

• Transmissão 1: rtsp://IP_Address/live_video

Por exemplo: rtsp://192.168.1.168:554/live_video

3 SelecioneReproduzir.É apresentada a transmissão de vídeo.

- Fim -
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Anexo B: Predefinições da câmara
A tabela seguinte detalha as predefinições da interface do utilizador na Web.

Tabela 21 Predefinições da câmara

Separador Item Predefinição

Imagem básica

Orientação DESLIGADO

Brilho 50%

Contraste 50%

Saturação 50%

Nitidez 50%

Gama 50%

Eliminação de ruído 50%

Exposição 60Hz

Controlo IV

Ativado Desligado

Brilho 100%

Reconhecimento facial

Endereço IP -

Porta -

Reposição de nome de
utilizador API -

Reposição de palavra-
passe API -

Controlo de acesso

Ativado Selecionado

Interface Wiegand

Comprimento do
número do cartão
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Separador Item Predefinição

Conversor base de
saída

Invertido

Código QR

Ativado Selecionado

Tempo limite
da sessão

Tempo limite da sessão
(minutos) 15

Utilizadores

Adicionar utilizadores

Nome Não especificado

Função admin

Palavra-passe Não especificado

Confirmar palavra-passe Não especificado

Alterar palavra-passe

Nome admin

Palavra-passe atual Não especificado

Nova palavra-passe Não especificado

Confirmar nova palavra-
passe Não especificado

TCP/IP

Ativar DHCP LIGADO

Endereço IPv4 192.168.1.168

Máscara de rede 255255255.0

Gateway Não especificado

DNS primário Não especificado

Manutenção

Inverter Endereço IP
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Separador Item Predefinição

Reiniciar Não especificado

Selecionar imagem do
ficheiro de firmware Não especificado

Data Hora

Hora da câmara N/A

Hora no formato 24
horas Selecionado

Formato de
apresentação da data AAAA/MM/DD

Fuso horário
GMT-05:00) Hora do
Leste (EUA e
Canadá)

Definir hora através de NTP

Nome do servidor NTP Não especificado

Áudio

Ativar áudio Desativado (Sujeito a
licença)

Volume 50%

Licença de
áudio

Vozes -

Carregar pacote de voz Não especificado

Carregar licença de voz Não especificado

Ligação

Bits de dados 8

Bits de paragem 1

Paridade Nenhum

Baud 9600

OSDP

Endereço OSDP 0

Ativar chave de segur-
ança Selecionado

Chave de segurança
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Separador Item Predefinição

Instantâneo
não pro-
cessado

Descarregar N/A

Registos

Registo de sistema N/A

Registo de aplicação N/A

Teste

LED

Áudio

Modelo
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Anexo C: Especificações técnicas
A tabela seguinte apresenta as especificações técnicas da câmara Illustra Insight de 2MP.

Características gerais

Tipo de modelo Câmara inteligente de acesso sem contacto Illustra Insight

Modelo n.º II-AN00INT01

Cor da estrutura Módulo da câmara satélite: Preto
Unidade de controlo: Bege

Energia
Energia através da Ethernet: IEEE 802.bt Tipo 3 Classe 5 (Extração máx-
ima: 40 W)

Energia através da Ethernet: 42,5-57,0 V CC, Imáx = 950 mA

Características físicas

Dimensões (A x L x P) Módulo da câmara satélite: 104 x 104 x 56 mm (4,1 x 4,1 x 2,2 pol.)
Unidade de controlo: 260 x 187 x 109 mm (10,2 x 7,3 x 4,3 pol.)

Temperatura de funcionamento Módulo da câmara satélite: - 0,37 kg
Unidade de controlo: - 2,2 kg

Peso Módulo da câmara satélite: - 20°C a 40°C (- 4°F a 104°F)
Unidade de controlo: - 31,8°C a 40°C (- 25°F a 104°F)

Humidade 0 a 90% sem condensação

Classificação da câmara plena -
Unidade de controlo Sim

Classificação IP Módulo da câmara satélite: IP40
Unidade de controlo: IP40

Gestão da configuração

Browsers da Web IE9 e versões posteriores, Firefox, Safari, Chrome

Segurança Secure Boot; TLS 1.2 (256 bits de cifra mínima); Controlo de acesso
baseado na função

Regulamentar

Segurança EN62368-1

Emissões FCC CFR 47 Parte 15 Classe A; EN55032 Classe A; ICES-003

Classificação da câmara plena
em caso de incêndio UL-2043; CAN / ULC S142

Imunidade EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Ambiente RoHS, WEEE

Rede

Interface Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base T), RJ45, Auto-negociação

Protocolos suportados TCP/IP. IPV4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP,
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ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FTSP, UPnP, SIP

Ligação da câmara satélite Cabo de interligações protegido Cat6, distância máxima de 10 metros,
protocolo dd exclusivo

Interface de controlo de acesso 1 Tipo de cabo Wiegand (D0, D1, LED Rd, Yel, Gn) - Belden 6543PA ou
equivalente

Interface de controlo de acesso 2 Tipo de cabo OSDP V2 (RS485 meio-dúplex) - Belden 82723 ou
equivalente

Operacional

Compressão de vídeo H.264 e MJPEG

Velocidade máxima de
fotogramas 2MP e 20 fps

Resolução e proporção 1920 x 1080 (1080 p) 16:9 estéreo ou 3840 x 1080

Transmissões de vídeo Concatenadas simples ou duplas

Imager Análise progressiva, CMOS, 1/3,2'' 13MP (4:3)

Definições de orientação da
imagem Nenhuma, espelho, rodar, rodar e espelho

Tipo de lente Fixa, íris fixa/abertura 2,8 mm

Controlo de foco Fixo

Iluminação mínima

Abertura da lente
F2.8

Campo de visão (HxV) 85°/63°

Velocidade do obturador 1/4 - 1/10.000

Iluminação IV Sim

Distância IV 2 metros

Comprimento de onda do filtro IV 850 nm

Intervalo dinâmico 69 dB

Dia/noite Apenas concatenado duplo

Zonas de privacidade 3

Conformidade com ONVIF Não

Analíticas de inteligência de
vídeo Não

Zonas de deteção de movimento Não

Deteção facial Não

Reconhecimento facial Através de Tyco AI ou Cloud Service
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Modo Turnstyle Sim

Entrada/saída análoga Não

Saída de vídeo análoga Não

Áudio Dúplex total bidirecional

Utilizadores em simultâneo 3

Idiomas suportados
Inglês, árabe, checo, dinamarquês, alemão, espanhol, francês, húngaro,
italiano, japonês, coreano, polaco, português, sueco, turco, chinês sim-
plificado, chinês tradicional, russo, hindu
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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, da Diretiva ETRT 1999/5/CE. Para utilização em todos os países da UE.

Está disponível uma Declaração de conformidade para os leitores de Illustra Insight. 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.

Conformidade com as normas UL

O Leitor Insight foi testado face aos requisitos das normas UL-2043 e CAN/ULC-S142 e os
resultados dos testes determinaram que o aparelho Insight é adequado para instalação em espaços
com tratamento de ar de acordo com estes requisitos.

Segurança EN 62338-1

Emissões

FCC CFR 47 Parte 15 Classe A

ICES-003

EN 55032 Classe A

Imunidade

EN 50130-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Classificação da câmara plena em caso de incêndio
UL-2043

CAN/ULC S142

Caixa IP4x

Ambientais
RoHS

WEEE
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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 em um 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 sujeira 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,
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
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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 disponibilizá-
lo 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.

o. Conformidade com a Legislação. Determinadas funções do Software podem requerer
conformidade para com a legislação e regulamentos locais, nacionais e internacionais. É o único
responsável pela conformidade com toda a legislação e regulamentos aplicáveis relativos à sua
utilização dessas funções, incluindo entre outros, a legislação e regulamentos relativos à recolha e
partilha de dados pessoais, incluindo vídeo e reconhecimento facial com terceiros, ou qualquer
legislação que requeira aviso ou consentimento de pessoas em relação à sua Utilização das
capacidades e funcionalidades do Software.
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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
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 contrário 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 MENCIONADA 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 CONFERE-
LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. PODE TER OUTROS DIREITOS AO ABRIGO DE
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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
(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
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especificamente a aplicação das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos
de Compra e Venda Internacional de Mercadorias.

9. AVISOS ADICIONAIS.

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


	Aviso
	Visão geral
	Câmara inteligente de acesso sem contacto Illustra Insight
	Visão geral do produto
	Instalação
	Transmissão de vídeo em direto
	Interface do sistema de controlo de acesso
	Opção 1: Wiegand
	Opção 2: OSDP

	Licenciamento
	Firmware da câmara
	Gerir câmaras com a ferramenta Illustra Connect
	Recursos adicionais


	Topologia da rede
	Ligação à rede
	Endereço IP predefinido
	DHCP
	Gerir câmaras com a ferramenta Illustra Connect

	Configuração
	Menu Em direto
	Menu Vídeo
	Definições de imagem
	Zonas de privacidade

	Acesso sem contacto
	Acesso sem contacto

	Segurança
	Tempo limite da sessão
	Utilizadores
	Acesso remoto

	Menu Rede
	TCP/IP

	Sistema
	Manutenção
	Data/Hora
	Áudio
	Instantâneo não processado
	Registos
	Teste
	Sobre


	Anexo A: Utilizar leitor de multimédia para visualizar a transmissão RTSP
	Anexo B: Predefinições da câmara
	Anexo C: Especificações técnicas
	Normas e Conformidade
	Contrato de Licença do Utilizador Final (EULA)

