Manual Câmera IP CX-1000
Avisos
Para reduzir o risco de incêndio ou shock elétrico, não exponha esse produto na chuva
ou mofo.
Não insira nenhum objeto de metal através das grades de ventilação.

“PERIGO”
Risco de shock elétrico.
Para reduzir o risco de shock elétrico não retire a frente ou a traseira, não faça nenhuma
modificação da parte interna, quando necessária alguma alteração, dirija se a pessoas
qualificadas.
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1. Prefácio
A câmera IP possui servidor de rede interno.
O usuário pode assistir em tempo real a imagem via Internet Explorer.
Ela suporta compressão de vídeo MPEG-4 o qual disponibiliza Alta Qualidade de vídeo.
Com a interface de usuário amigável, é de fácil manuseio a qual foi projetada para
aplicações de segurança.
Software de gerenciamento para 36 câmeras, e comunicação de áudio bi-direcional.

2. Especificações do produto
. Pequeno e compacto
. Compressão de formato MPEG-4
. 2 canais de áudio – entrada e saída
. Suporta celulares PDA/3GGP
. Duplo streaming de vídeo
. Software de gravação para 36 canais

Especificações
Hardware
CPU
RAM
ROM
Imagem de Sensor
Sensibilidade
Lente
Saída de Áudio
Consumo elétrico
Temperatura de operação
Dimensão (L × A × C)
Peso
Rede
Ethernet
WEP
Protocolo de rede
Sistema
Resolução de vídeo
Configurações de Imagem
Dual Streaming
Imagem Instantânea

ARM 9, 32 Bit RISC
64 MB
8 MB
CMOS 1/4 ”
1.0 lux @ F2.0

4.0mm, F2.0
1 (3.5mm Phone Jack)
LAN: DC 12V, 0.2A
0˚C ~ 40˚C
59 (mm) × 93.7 (mm) × 45.5 (mm)
180g
10/ 100 Base- T
64/ 128 bit
HTTP,TCP/IP,SMTP,FTP,PPPoE,DHC
P, DDNS,NTP,3GPP,UPnP
640x480, 320x240, 160x120
Brilho,Contraste,Exposição,Nitidez,AG
C,Modo Noturno
Sim
Sim
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Monitoramento tela cheia
Formato de compressão
Ajuste de taxa de bits
Detecção de movimento
Alerta de eventos
Pré/ Pós alarme
Segurança
Atualização de Firmware
Conexões simultâneas
Áudio
Requerimentos para
visualização WEB
Sistema Operacional

Sim
MPEG-4
CBR, VBR
3 áreas diferentes
E-mail, FTP
Sim, configurável
Senha de proteção
Modo HTTP, Pode ser feito
remotamente.
Até 10
Sim, dois canais
Windows 2000, XP, 2003, IE 6 ou
superior

Hardware
Sugerido
Mínimo

- Intel - C 2.0 GB, RAM: 512 MB, Placa
de vídeo: 64 MB
- Intel – C 1.6 GB, RAM: 256 MB,
Placa de vídeo: 32 MB

3. Instalação do produto
3.1. Configurações do monitor
a. Clique com o botão direito do mouse no desktop.
Selecione “Propriedades”

b. Mude qualidade da cor para a mais alta, (32 bits).
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3.2. Instalação de hardware
a. Conecte a fonte de energia
b. Conecte o cabo da ethernet
c. Conecte a câmera IP ao computador ou rede
d. Configure a rede de acordo com o ambiente de rede.
Para outras informações, leia o capitulo “5.2 - Rede”.

3.3. Configuração de IP
a. Use o software, " IP Scanner " para atribuir o endereço IP da câmera IP.
O software está no CD que acompanha o produto.
b. O software suporta 10 línguas,
c. Existem 3 tipos de configuração de IP.
d. IP Fixo ( IP publico ou IP virtual )
e. DHCP ( IP Dinâmico )
f. Discado (PPPoE)
g. Execute o “IP Scanner”
h. Para usuários de Windows XP SP2, a seguinte mensagem pode aparecer. Clique em
Desbloquear.
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i. Configuração de “IP Scanner”

j. O “IP Scanner” irá procurar todas as câmeras IP conectadas na rede. O usuário pode
clicar em “Localizar” para pesquisar novamente.
l. Clique em uma das câmeras IP listadas na lateral esquerda.
A configuração de rede para essa câmera de IP aparecerá na parte direita. Você poderá
mudar o nome da câmera IP para o de sua preferência.
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Mude os parâmetros e clique "Aplicar" então clique "OK".
Esta ação irá reiniciar as configurações para as desejadas.
m. Tenha certeza que a sub-rede e endereço de IP do computador e da câmera estejam
configurados corretamente.
Exemplo da mesma sub-rede:
Endereço de IP da Câmera IP: 192.168.1.200
Endereço IP do Computador: 192.168.1.100
Mascara de sub-rede: 255.255.255.0
Exemplo de sub-rede diferente:
Endereço de IP da Câmera IP: 192.168.2.200
Endereço IP do Computador: 192.168.1.100
Mascara de sub-rede: 255.255.255.0

Para mudar o endereço de IP no computador
Windows XP
Painel de controle -> Conexões de rede -> Conexão local -> Propriedades -> Protocolo
TCP/IP -> Propriedades
Tenha certeza que sua câmera IP e seu computador tenham a mesma sub-rede. Caso não
mude a sub-rede da câmera IP ou a sub-rede do computador.

n. Uma forma rápida de acessar a câmera IP é com duplo clique sobre a câmera IP
listada no “IP Scanner”, abrirá o navegador de internet referente a esta câmera.
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Caso for o primeiro acesso a câmera IP deverá instalar o ActiveX.
Clique em “Executar Complemento” conforme a imagem abaixo:
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Clique em “Executar”.

Clique em “Instalar”.

o. Então, inserira os dados de acesso com o “Nome de usuário”: admin e a “Senha”:
admin

3.4. Instalação do controle ActiveX
Para a primeira visualização da câmera via Internet Explorer, a câmera irá solicitar a
instalação do ActiveX.
Se a instalação falhar, cheque as configurações de segurança do IE.
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a. IE → Ferramentas → Opções de Internet → Segurança → Nível Personalizado ->
Configurações de Segurança → Baixar controles ActiveX→ Selecione “Habilitar” ou
“Prompt”.
b. IE → Ferramentas → Opções de Internet → Segurança → Nível Personalizado ->
Inicializar e criar script de Controle de ActiveX não marcados..→ Selecione “Habilitar”
ou “Prompt”.

Quando a mensagem seguinte aparecer, clique "Sim".

4. Monitoramento AO VIVO
Abra o Navegador de Internet, digite o endereço de IP da câmera IP no campo de
endereço.
Aparecerá à seguinte caixa de diálogo. Digite em ambos os campos a palavra "admin"
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Quando conectar a câmera IP a seguinte tela aparecerá:

a.

Página de configurações

b.

Imagem instantânea

c.

Informa quantas pessoas estão conectadas na câmera IP
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d.

Informa data, horário resolução de

vídeo e taxa de quadros por segundo.

e.

A câmera IP suporta dois canais de áudio. Clique na caixa
"Comunicação" e então você poderá usar o microfone que está conectado com PC para
falar com a pessoa do outro lado o qual esta ao lado da câmera e com o auto-falante do
PC escutará a pessoa através do microfone embutido na câmera IP.
Clique duplo no vídeo irá mudar a tela para o modo de tela cheia pressione "ESC" para
voltar ao modo normal.
- Clique com o botão direito do mouse no vídeo e irá aparecer um menu de Opções.

a. Imagem Instantânea (SnapShot): Grava uma foto em JPEG
b. Inicia Gravação (Record Start): Grava o vídeo no PC local. Ele irá perguntar onde
você deseja salvar o vídeo. Para parar de gravar clique com o botão direito do mouse
novamente e selecione "parar de gravar"(Record Stop). O formato do vídeo é AVI. Use
o Microsoft Media Player para reproduzir o arquivo.
c. Mudo(Mute): Desligue o áudio e clique novamente para ligá-lo.
d. Tela Cheia (Full Screen): Modo de tela cheia.
e. Zoom: Habilite o zoom e o tamanho do quadro a ser visualizado com zoom.

5. Configurações da câmera IP
Clique

para entrar na página do administrador.
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Clique

para voltar à página de vídeo ao vivo.

5.1. Sistema
5.1.1. Informações do sistema
5.1.1.1. Informações do servidor
Insira o nome da câmera e escolha o idioma.
Nome do servidor:
Este é o nome da câmera. Este nome irá aparecer no “IP Scanner”.
Escolha o idioma:
Quando você alterar irá aparecer uma mensagem para confirmação de alteração de
idioma. Escolha ”OK”

5.1.1.2. Configurações de overlay
Essa função é utilizada para reduzir a carga da CPU e aumentar com isso o desempenho
do PC. Devemos habilitar esta função se a placa de vídeo possuir este recurso, caso
contrário poderá gerar problemas.
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5.1.1.3. Tempo de reinício automático
Escolha o horário que deseja que a câmera reinicie automaticamente e selecione a opção
habilitar, clique em aplicar para validar as configurações realizadas.

5.1.1.4. Configurações de tempo
Escolha o formato e selecione uma das opções abaixo para configurar data e horário.
“NTP”
“Sincronismo com a hora do PC”
“Manual”
“A data e as horas permanecem as mesmas”

5.1.2. Gerenciador de usuários
A câmera IP suporta três tipos de usuários diferentes, o administrador, o usuário geral e
um usuário anônimo.

5.1.2.1. Login do usuário anônimo
Sim: Permite o login do usuário anônimo
Não: É necessário o Usuário e Senha para acessar essa câmera IP

5.1.2.2. Adicionar usuário
Digite o nome e senha do usuário e então clique “Adicionar”.
Nota: Permite que o usuário acesse como convidado. Convidado é apenas permitido
acessar a imagem. Somente o Administrador pode acessar as configurações.

5.1.2.3. Lista de usuários
Clique “Editar” ou “Remover” para modificar o usuário.

5.1.3. Atualização do sistema
5.1.3.1. Atualização de firmware
Para fazer o up-date do firmware online, clique “Selecionar Arquivo...” para selecionar
o firmware. Então clique “Atualização” para continuar.

5.1.3.2. Reinicio do sistema
Reinicia a câmera IP.

5.1.3.3. Padrão de fábrica
Deleta todas configurações e volta a câmera para o padrão original de fábrica.
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5.1.3.4. Configurações gerenciais
O usuário pode salvar a configuração atual da câmera IP para o PC, ou importar
configurações previamente salvas.
a. Configurações de download
Clique na opção “Configurações de Download” para salvar as configurações atuais da
câmera no PC.
b. Atualização de configurações salvas previamente.
Clique em “Procurar..” escolha o arquivo e clique em “Atualização”.

5.2. Rede
5.2.1. Configurações de rede
5.2.1.1. Atribuir IP
A câmera IP suporta DHCP e IP estático.
a. DHCP:
Usando DHCP, a câmera IP irá pegar todas as configurações de rede automaticamente.
b. IP estático: Digite o endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway e o DNS
manualmente.

5.2.1.2. Atribuir porta:
O usuário deve atribuir portas diferentes para evitar conflito quando ajustado a
configuração de IP.
Porta WEB: A porta WEB é para transmissão e conexão de vídeo (padrão 80)
Porta RTSP: Porta configurada para transmissão de RTSP (padrão 554)
RTP porta de inicio e fim: No modo RTSP é utilizado TCP e UDP para conexão.
Conexão TCP utiliza porta RTSP( padrão554).
Conexão UDP utiliza porta de inicio e fim.

5.2.1.3. Link speed:
Escolha a velocidade do link ou deixe detectar automaticamente.

5.2.1.4. UPnP:
Essa câmera IP suporta UPnP, se esse serviço for habilitado em seu computador, a
câmera irá automaticamente detectar e um novo ícone irá ser adicionado ao "meus
locais de rede".
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Nota: UPnP deve estar disponível no seu computador.
Siga os procedimentos para ativar o UPnP.
a. Abra o painel de controle no menu iniciar
b. Selecione adicionar/remover programas
c. Selecione adicionar/remover componentes do Windows e abra o serviço de redes
d. Clique em detalhes e selecione UPnP para configurar o serviço
e. O ícone de IP será adicionado ao "meus locais de rede"
f. O usuário poderá ter que clicar duas vezes no ícone IP para acessar o navegador.

5.2.1.5. Configuração de multicast
Permite que as imagens sejam enviadas por Multicast, ou seja, a mesma informação
sendo transmitida para vários remetentes. Para isso, devemos definir dois streaming
para o envio das imagens. Seguem abaixo os itens a configurar:
STREAMING 1 / STREAMING 2: Permite habilitar a streaming da câmera que
transmitirá em Multicast.
Temos as opções: HABILITADO e DESABILITADO, tendo como padrão a opção
Desabilitado.
IP ADDRESS: Permite definir o endereço IP do servidor que irá transmitir em Multicast
as imagens.
PORT: Permite definir a porta de acesso liberada para transmissão em Multicast.
TTL: Tempo de saltos, em média, entre os roteadores até alcançar o endereço de
Multicast desejado.

5.2.2. PPPoE
5.2.2.1. Configuração de PPPoE
Selecione "Habilitar" para usar o PPPoE
Digite o nome do usuário e senha para a conexão ADSL.

5.2.2.2. Mandar e-mail após discar
Quando conectado a internet, o programa mandará um e-mail a uma conta especifica de
e-mail. Para configuração de e-mail, vá até configurações de "E-mail & FTP".

5.2.3. DDNS
A câmera IP suporta DDNS (Serviço de DNS Dinâmico).
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5.2.3.1. Configurações de DDNS

a. Habilite o serviço
b. Escolha o servidor DynDNS, digite o “Nome do Host”, “Nome do Usuário” e
“Senha”.
c. Configure o agendamento para fazer o up-date freqüentemente.
d. Clique "aplicar".
e. Se o agendamento for configurado para fazer atualização freqüentemente, o IP será
bloqueado.
Em geral, o agendamento de atualização é de dia em dia (1440 minutos) é recomendado.

5.2.3.4 Estado
a. Updating!: Informação de atualização de dados.
b. Idle: Serviço paralisado.
c. DDNS registrado com sucesso, agora você pode acessar pelo endereço

http://<nome_do_host>.dyndns.com:porta
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d. Falha no up-date, o nome já esta registrado:
O nome do usuário já foi usado. Alterar o nome.
e. Falha no up-date:
Checar a conexão de internet: Falha de conexão de rede.
f. Falha de up-date, cheque suas informações de conta:
O servidor, nome do usuário e senha podem estar errados.

5.2.4. E-mail e FTP
Para mandar um vídeo por e-mail ou FTP, faça a configuração a seguir:

5.2.4.1. Configuração de E-mail
Preencha as configurações de e-mail para realizar envio via e-mail.

5.2.4.2. Configuração de FTP
Preencha as configurações de FTP para realizar o envio via FTP
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5.3. Configurações de áudio e vídeo
5.3.1. Configurações de imagem

Ajustar "Brilho", "Contraste" "Saturação", "Exposição" e "Nitidez" para conseguir uma
imagem mais limpa.
Controle automático de ganho, modo noturno e orientação de vídeo são ajustáveis.
Modo Noturno:
Essa função pode ser configurada em diferentes taxas de frames para aumentar a
iluminação noturna.
Diminua a taxa de frames e melhorará iluminação noturna.
O modo noturno será acionado automaticamente dependendo da iluminação, se for
configurada a 15 frames a taxa, quando o modo noturno for ativado a noite, a taxa de
frame não irá ser mais que 15 FPS.
Configurando o vídeo o usuário pode selecionar 2 conexões simultâneas:
Configuração de conexão 1: Modo básico e avançado.
Configuração de conexão 2: Modo básico, modo avançado e modo 3GPP
(O máximo de taxa de frames em ambas conexões combinadas são de 30 FPS)
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5.3.2 Configurações de vídeo
5.3.2.1 Sistema de vídeo
Selecione 60 (Hz) se você estiver na America.
Selecione 50 (Hz) se você estiver na Europa ou Ásia.

5.3.2.2 Configuração de streaming 1: Modo básico
a. Resolução:
Existem 3 escolhas de resoluções.
VGA-640X480
QVGA-320X240
QQVGA-160X120

b. Qualidade:
Existem 5 níveis de ajuste. Quanto melhor a qualidade, maior será o tamanho do
arquivo armazenado na gravação.

c. Taxa de frame do vídeo:
A taxa máxima por segundo é de 30 FPS

Formato de vídeo:
Escolha MPEG4 ou JPEG

Caminho RTSP: Caminho de saída para o protocolo RTSP.

5.3.2.3. Configuração de streaming 2: Modo Avançado
a. Resolução
Existem 3 escolhas de resoluções:
VGA – 640×480
QVGA – 320×240
QQVGA – 160×120

b. Modo de controle de taxa de bits
Existem CBR (Taxa de bit constante) e VBR (Taxa de vídeo variável)
CBR: 32kbps~4mbps ( quanto mais alto for o CBR, melhor será a qualidade do vídeo)
VBR: 1~10 (Taxa de compressão)
A taxa de atualização por segundo é de 30 FPS.

Vídeo Quantitativo: N/A
Taxa de BIT: Taxa de bits
Taxa de frame: A taxa máxima por segundo é de 30 FPS
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Tamanho GOP: Significa "grupo de imagens". (Quanto maior for o GOP, maior será a
qualidade do vídeo e vice versa)
Formato de vídeo: Escolha MPEG4 ou JPEG
Caminho RTSP: Caminho de saída para o protocolo RTSP.

5.3.2.4. Configuração de streaming 2: Modo 3GGP
Existem CBR (Taxa de bit constante) e VBR (Taxa de vídeo variável)
CBR: 32kbps~4mbps ( quanto mais alto for o CBR, melhor será a qualidade do vídeo)
VBR: 1~10 (Taxa de compressão)
A taxa de atualização por segundo é de 30 FPS.
Vídeo Quantitativo: N/A
Taxa de BIT: Taxa de bits
Taxa de frame: A taxa máxima por segundo é de 30 FPS
Tamanho GOP: Significa "grupo de imagens". (Quanto maior for o GOP, maior será a
qualidade do vídeo e vice versa)
Formato de vídeo: Escolha MPEG4 ou JPEG
Caminho RTSP: Caminho de saída para o protocolo RTSP.

5.3.3. Áudio
A câmera IP suporta entrada e saída de áudio.
a. Da câmera IP para o PC, selecione “Habilitar” para começar essa função.
Quando habilitada, você irá enviar o áudio captado pelo microfone interno da câmera
IP.
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b. Do PC local para a câmera IP
Marque "Comunicação" na tela de visualização da imagem.
( Você irá precisar de um microfone para mandar áudio do PC local para a câmera IP)

5.4. Configurações de eventos
A câmera IP proporciona configuração de eventos múltiplos.

5.4.1. Configurações de eventos
5.4.1.1. Detecção de movimento
A câmera IP permite detectar 3 áreas de movimento. Quando o movimento é detectado,
ela pode mandar o vídeo para um endereço de e-mail específico transmitir o vídeo para
um servidor de FTP remoto.
Para configurar uma área de movimento, clique nos botões de Configuração de Área.
Arraste o mouse na imagem para configurar uma área. Faça isso para configurar as
áreas 1,2 e 3.
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Defina a sensibilidade e as ações de cada área de movimento.

5.4.1.2. Arquivo de gravação
A câmera IP tem 3 diferentes tipos de arquivos de gravação para poder mudar o
tamanho da gravação do arquivo.
Quando um movimento/alarme é detectado, existem 3 tipos de gravações.
a. Arquivo AVI, (Com configuração de gravação de arquivo)
b. Multi-JPEG (com configuração de gravação de arquivo), apenas com compressão de
formato JPEG.
c. Arquivo JPEG (arquivo único com configuração interna)

5.4.1.3. Configuração de gravação
O pré alarme e o pós alarme começam quando um movimento é detectado.
Note: A gravação de Pré/Pós alarme está baseada nas horas configuradas na câmera IP
na memória RAM.
É limitada quando a memória RAM da câmera estiver muito cheia de vídeo de alta
qualidade ou quando tiver muita informação, isso irá gerar um mal funcionamento da
função.
24

5.4.2 Agendamento
5.4.2.1 Agendamento
Escolha os dias e horários para a gravação contínua.

5.4.2.2 Foto
Habilite está opção para que o sistema envie fotos via e-mail ou FTP e escolha o
intervalo dos envios.

5.4.3. Lista de Logs
Os Logs são organizados por: Logs do sistema, detecção de movimentos e I/O logs.
Para facilitar, o sistema de Logs e I/O não perderão as informações caso haja queda de
energia.

6. Tipo de redes

6.1. Configuração 1
a. Acesso a internet: ADSL ou modem a cabo.
b. Endereço de IP: Um IP real ou um IP dinâmico.
c. Apenas câmera IP conectado a internet.
d. Para um IP fixo real, configure o IP dentro da câmera IP.
Para IP dinâmico, inicie o PPPoE.

25

6.2. Configuração 2

a. Acesso a internet: ADSL ou modem a cabo.
b. Endereço de IP: Um IP real ou um IP dinâmico.
c. PC e câmera IP conectada a internet.
d. Aparelho necessário: Hub Switch
e. Para um IP fixo real, configure o IP dentro da câmera IP.
Para IP dinâmico, inicie o PPPoE.

6.3. Configuração 3

a. Acesso a internet: ADSL ou modem a cabo.
b. Endereço de IP: Um IP real ou um IP dinâmico.
c. PC e câmera IP conectada a internet.
d. Aparelho necessário: Compartilhador de IP (Hub, Switch ou Roteador).
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e. Use IP virtual, configure o redirecionamento em um IP compartilhado.

7. Configuração de fábrica
a. Para restaurar as configurações de endereço de IP e senha, siga as seguintes
instruções:
b. Desconecte da energia, pressione e segure o botão atrás da câmera IP

Reset

c. Ligue a câmera. Não solte o botão durante o reinicio do sistema
d. Levará 30 segundos para o reinicio da câmera
e. Solte o botão para que o processo seja finalizado
f. Conecte na câmera usando o IP padrão (http://192.168.1.200), o nome de usuário
(admin) e a senha (admin).

8. Conteúdo da embalagem
a. Câmera IP
b. Suporte de fixação
c. Guia rápido
d. CD com (Manual do Usuário, IP Scanner, Utilitários)
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