Câmera Evolution para interiores
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Opções de montagem
A câmera Evolution para interiores deve ser montada em superfícies planas, como paredes ou tetos. O cabeamento
pode ser configurado para entrar na câmera pela lateral ou por dentro da superfície de montagem, passando pela
parte traseira da base de montagem. A última opção é recomendada sempre que possível, para oferecer maior
resistência a vandalismo e violações.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO: Importante

· Leia estas instruções com atenção antes de instalar ou
operar este produto.

Observação: Este produto não deve ser instalado em tetos ocos que também sejam usados como espaços de
ventilação.

· Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado e a instalação deve obedecer aos regulamentos
locais e nacionais.
· Este produto não deve ser instalado em espaços ocos
que também sejam usados como espaços de ventilação.
· Para obter as versões mais recentes de todos os manuais
do usuário, dos guias e do firmware da câmera, acesse
www.oncamgrandeye.com/security-systems/
EVO-05NID (base branca)
EVO-05NJD (base preta)
Sensor

Sensor de 5 megapixels

Portas

RJ45/conector 2.1 CC/áudio 2.5

Campo de visão

360

Tipo de cabo de rede

CAT5 ou melhor para 100base

Ângulo de visão

1800

Opções de interruptor DIP

Nº 1 (N/D); Nº 2 NTSC (ligado)/PAL
(desligado)

Iluminação mínima 0,2 Lux

Alimentação

12 VCC (mín. 1 A)/POE

Taxa de quadros

10 fps a 4 MP/15 fps a ≤ 2 MP

Consumo de energia

Máximo de 8 W

Codec de vídeo

Compatível com MJPEG/H.264

Temperatura operacional

-40 a 55 °C (-40 a 135 °F)

1 entrada de contato/1 saída de contato

Temperatura de armazenamento

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

Segurança

Acesso com senha

Proteção contra entrada de
água

Classificação IP54

Usuários

Múltiplos usuários, 20 simultâneos

Peso

0,58 kg (1,08 lb)

Entrada/saída
externa
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Aprovações: IEEE802.3af Classe 2; EMC: CISPR Classe A, FCC; CE, ICES-003; UL60950
Copyright 2014 da Oncam Global Group AG. Oncam Grandeye é um nome comercial da Oncam Global Group AG. Todos os direitos reservados. Todas as imagens de tela são simuladas. As especificações e configurações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Aviso legal:
Partes deste produto são protegidas por patentes.
PT_C3972M New 1-10-14

Bem-vindo
A câmera Oncam Grandeye Evolution IP de 360° para
interiores foi planejada para ser conectada a uma
rede IP, e pode ser configurada e operada usando um
software padrão de navegação na internet. Este guia de
início rápido descreve os procedimentos de instalação
e configuração em uma aplicação de montagem da
câmera em superfície padrão.

Assistência técnica Guia de instalação e

operação da câmera Oncam Grandeye Evolution IP (http://
www.oncamgrandeye.com/security-systems/360-degreecamera/)
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Conexões

Conexão de rede/PoE
A câmera deve ser conectada à rede usando um cabo CAT5 ou
melhor, com um conector RJ45.
Opções de alimentação
O módulo da câmera requer uma fonte externa de alimentação para funcionar. Isso
pode ser fornecido de duas maneiras:

1.
2.

Alimentação pela Ethernet (PoE, Power-over-Ethernet): Conecte o
cabo de Ethernet à porta Ethernet. A alimentação pode ser fornecida
para a câmera por PoE IEEE802.3af através do cabo de Ethernet.
Entrada direta CC: Se PoE não estiver disponível, use uma fonte de
alimentação de 12 VCC e ligue os fios na polaridade correta (centro
positivo).

Conexões de alarme

Anote o endereço MAC
Anote o local da câmera e o endereço MAC exclusivo,
impresso nas duas etiquetas da câmera. Essas informações podem ser necessárias durante a configuração da câmera.

Saída analógica de vídeo: Conexão BNC PAL (520 linhas) usada em testes de
câmera local/monitor pontual tipo olho-de-peixe. Para ativar a conexão BNC,
configure o interruptor DIP 2 como: NTSC (ligado)/PAL (desligado).
Entrada de áudio: conector de áudio 3,5 mm.
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(Optional)

Fone: +1 (559) 292-1981 (Internacional)
E-mail: techsupport@pelco.com
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Preparação da superfície para
instalação
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Remova a tampa da cúpula
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Prenda o gabarito de furação fornecido no local da
instalação. Faça furos do tamanho apropriado e use
buchas e parafusos de montagem. Insira as buchas
nos furos feitos. Para usar a entrada oculta de cabos,
use o gabarito de furação fornecido para furos piloto e
faça furos para a passagem do cabo até os conectores
impermeáveis.

Uso da ferramenta de configuração da câmera
No site da Oncam Grandeye, http://www.oncamgrandeye.com/56-oncam-grandeye-configuration-tool.html você
encontrará a versão mais recente da ferramenta de configuração da câmera e o guia do usuário para download.

Usando a chave Torx (fornecida), remova os quatro parafusos Torx e retire com cuidado a tampa plástica da
cúpula, colocando-a em local seguro para não riscar a
bolha da cúpula.

Esta ferramenta localiza rapidamente os endereços IP e MAC de todas as câmeras Oncam Grandeye IP conectadas à
rede. Com esse software, você também poderá alterar as configurações de rede, configurar o sistema e fazer atualizações de software em múltiplas câmeras.
Para localizar as câmeras conectadas
siga as instruções de instalação
fornecidas.
Inicie o aplicativo clicando no ícone
encontrado na área de trabalho ou
na lista de programas (sob Oncam
Grandeye). O software varrerá a rede
e fornecerá uma lista de todas as
câmeras Oncam IP conectadas.

6

Prenda o módulo da câmera na
base
Prenda a base da câmera com os parafusos de fixação
apropriados. Verifique se os cabos passam pela base
corretamente. O módulo da câmera pode então ser
encaixado na base. O módulo da câmera é preso à
base pelo parafuso borboleta.

Uma nova varredura será iniciada
quando você clicar no botão Descobrir.
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Remonte e ligue a alimentação

Consulte o guia do usuário da ferramenta de configuração da câmera
para conhecer todos os detalhes dos
recursos do aplicativo.

Coloque de volta a cúpula sobre a base, com cuidado
para não danificar a superfície da cúpula e verifique
se a vedação da cúpula está corretamente encaixada. Instale novamente os parafusos da cúpula com a
chave Torx fornecida. Remova a película de proteção
da cúpula.

Observação: Algumas funções nesta
ferramenta exigem que o nome de
usuário e senha sejam inseridos:
ambos são "admin".
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Ajuste do foco
O foco vem predefinido de
fábrica, portanto nenhum ajuste é
necessário.
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Definição das configurações de rede
Você precisa saber o endereço IP da câmera para usá-la. Há dois tipos
padrão de instalação. O primeiro tipo usa um roteador ou servidor DHCP para
atribuir automaticamente endereços IP exclusivos e válidos a cada câmera.
O tipo alternativo é uma rede configurada manualmente com endereços IP
estáticos. Se sua rede tiver um servidor DHCP, vá para o Passo 11.
Instalação com IP estático
Se não houver um servidor DHCP disponível na rede, a câmera adotará o
endereço IP padrão 192.168.0.200. Você terá que atribuir manualmente um
endereço IP novo e exclusivo a cada câmera.
Observação: O guia de instalação e operação da câmera Evolution e o guia da
ferramenta de configuração da câmera trazem uma explicação mais detalhada
do ajuste das configurações de IP.

Primeira visualização de imagens
Para ver imagens ao vivo de qualquer câmera na rede:

1. Digite o endereço IP da câmera
na barra de endereço do navegador
sendo executado em um PC na mesma
rede. Para acessar a interface da
Web, abra uma janela do navegador
(Internet Explorer ou Firefox) e digite o
endereço IP da câmera. (por exemplo,
http://192.168.0.200)

2. Digite o nome de usuário e a senha
(por padrão, ambos são "admin").

