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Avisos importantes  

AVISOS REGULAMENTARES [FCC CLASSE A] 

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas 

condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar 

quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.  

INTERFERÊ NCIAS DE RÁ DIO E TELEVISÃ O 

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe A, segundo o 

Artigo 15º das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas 

quando o equipamento é utilizado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de 

radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode interferir prejudicialmente com 

as comunicações via rádio. A utilização deste equipamento numa área residencial pode provocar uma interferência prejudicial 

devendo, neste caso, o utilizador corrigir a interferência decorrendo os custos por sua conta.  

As alterações e modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante ou entidade solicitadora do registo podem anular 

a sua autoridade para utilizar este equipamento segundo as regras da Comissão Federal de Comunicações.  

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.  

AVISO LEGAL [AVISO DE Á UDIO]  

ALGUNS EQUIPAMENTOS PELCO CONTÊ M, E O SOFTWARE PERMITE, CAPACIDADES DE GRAVAÇ Ã O Á UDIO/VISUAL, 

A UTILIZAÇ Ã O IMPRÓ PRIA DESSAS CAPACIDADES PODERÁ  ESTAR SUJEITA A PENALIDADES CIVIS E CRIMINAIS. 

AS LEIS APLICÁ VEIS SOBRE O USO DE TAIS CAPACIDADES VARIAM DE ACORDO COM AS JURISDIÇ Õ ES E 

PODERÃ O REQUERER, ENTRE OUTRAS COISAS, O CONSENTIMENTO EXPRESSO POR ESCRITO DOS SUJEITOS DA 

GRAVAÇ Ã O. O UTILIZADOR É  O Ú NICO RESPONSÁ VEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE TOTAL COM ESSAS LEIS 

E ADESÃ O TOTAL A QUAISQUER/TODOS OS DIREITOS DE PRIVACIDADE E PERSONALIDADE. A UTILIZAÇ Ã O DESTE 

EQUIPAMENTO E/OU SOFTWARE PARA VIGILÂ NCIA OU MONITORIZAÇ Ã O ILEGAL DEVE SER CONSIDERADA COMO 

UTILIZAÇ Ã O NÃ O AUTORIZADA EM VIOLAÇ Ã O DO ACORDO DE UTILIZADOR FINAL DO SOFTWARE E RESULTARÁ  NA 

SUSPENSÃ O IMEDIATA DOS SEUS DIREITOS DE LICENÇ A.  

AVISO SOBRE QUALIDADE DE VÍDEO  

AVISO SOBRE VELOCIDADE DE FOTOGRAMAS REFERENTE À S OPÇ Õ ES SELECIONADAS PELO 

UTILIZADOR 

Os sistemas Pelco são capazes de oferecer alta qualidade de vídeo para visualização em direto e reprodução. No entanto, os 

sistemas podem ser utilizados em modos de qualidade inferior, qua podem diminuir a qualidade da imagem para permitir uma 

menor velocidade de transferência de dados e reduzir a quantidade de dados de vídeo armazenados. A qualidade da imagem 

pode ser diminuída reduzindo a resolução, a velocidade da imagem ou ambos. A diminuição da qualidade da imagem através 

da redução da resolução poderá resultar numa imagem menos nítida ou mesmo impercetível. A diminuição da qualidade da 

imagem através da redução da velocidade originará uma imagem com menos fotogramas por segundo, o que poderá resultar 

em imagens que parecem saltar ou deslocar-se mais rapidamente do que o normal durante a reprodução. Menores 

velocidades de fotogramas poderão impedir o sistema de gravar eventos importantes.  

A avaliação referente à adequação dos produtos para os fins previstos pelo utilizador são da responsabilidade exclusiva do 

utilizador. Os utilizadores deverão determinar a adequação dos produtos para a aplicação prevista, velocidade e qualidade da 

imagem. Caso os utilizadores pretendam usar o vídeo como prova num processo judicial, devem consultar os seus advogados 

para obter informações sobre os requisitos específicos para tal utilização.  

SOFTWARE DE CÓ DIGO ABERTO  

Este produto inclui determinado software de código aberto ou outros originados de terceiros que está sujeito à Licença Pública 

Geral GNU (GPL), Biblioteca/Versão Limitada da Licença Pública Geral GNU (LGPL) e licenças diferentes e/ou adicionais de 

direitos de autor, isenções de responsabilidade e avisos.  
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Os termos exatos das licenças GPL, LGPL e outras, são fornecidos com este produto. Consulte os termos exatos das licenças 

GPL e LGPL em http://www.fsf.org (Free Software Foundation) ou http://www.opensource.org (Open Source Initiative) em 

relação aos seus direitos ao abrigo da referida licença. Poderá obter uma cópia completa legível por computador do 

código-fonte do software ao abrigo da licença GPL ou LGPL enviando o seu pedido para digitalsupport@pelco.com; a linha de 

assunto deverá incluir a mensagem Pedido de Código-fonte. Receberá em seguida um e-mail com um link para transferir o 

código-fonte.  

Esta oferta é válida durante um período de três (3) anos a partir da data de distribuição deste produto pela Pelco.  

 

EMC Classe A da Coreia  

 

AVISO SOBRE ESD  

 

AVISO: Este produto é sensível a Descarga Eletrostática (ESD). Para evitar danos provocados por ESD neste 

produto, utilize práticas de segurança contra ESD durante a instalação. Antes de tocar, ajustar ou manusear 
este produto, coloque corretamente uma pulseira de ESD no pulso e faça a descarga adequada do seu corpo e 
ferramentas. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança e controlo de ESD, consulte a norma 
ANSI/ESD S20.20-1999 ou contacte a Electrostatic Discharge Association (www.esda.org). 

GARANTIA  

Para obter mais informações sobre a garantia de produto da Pelco e outras informações relacionadas, visite 

www.pelco.com/warranty. 

Declaração sobre topologia de rede 

NOTA IMPORTANTE. LEIA ATENTAMENTE. A implementação de rede é ilustrada apenas como representação geral e não 

se destina a mostrar uma topologia de rede detalhada. A sua rede poderá ser diferente, requerendo alterações ou 

equipamentos de rede adicionais para acomodar o sistema ilustrado. Contacte o representante local da Pelco para discutir os 

requisitos específicos.  

Aviso legal (Aviso de áudio)  

NOTA: A utilização imprópria de equipamento de gravação áudio/visual poderá estar sujeita a penalidades civis e criminais. As 

leis aplicáveis sobre o uso de tais capacidades variam de acordo com as jurisdições e poderão requerer, entre outras coisas, o 

consentimento expresso por escrito dos sujeitos da gravação. O utilizador é o único responsável por garantir a conformidade 

total com essas leis e adesão total a quaisquer/todos os direitos de privacidade.  
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Instruções dos modelos 

A aparência física e os métodos de instalação dos modelos indicados na lista abaixo são, no geral, idênticos. Por conseguinte, 

consulte este manual de instalação, onde tomamos como exemplo o IBD129-1, como referência para aplicar a todos os 

modelos. 

Modelo Descrição 

IBD129-1 Câmara de alta segurança de 1MP para montagem em canto Sarix + IR POE 12/24V 

IBD329-1 Câmara de alta segurança de 3MP para montagem em canto Sarix + IR POE 12/24V 

TABELA 1-1: LISTA DE MODELOS 
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Descrição 

A câmara de alta segurança para montagem em canto IBD Sarix é ideal para aplicações em instituições de implementação e 

manutenção da ordem, tais como, tribunais, prisões e instalações militares. Antes de instalar, verifique o seu modelo e leia 

cuidadosamente este guia. 

Conteúdo da embalagem 

 Câmara de alta segurança para montagem em canto * 1 

 Parafusos TP4x30 mm autorroscante * 3 

 Buchas de plástico * 3 

 Exsicante * 2 

 Chave hexagonal torx T20 * 1 

 Bloco terminal de 8 pinos * 1 

 Bloco terminal de 2 pinos * 1 

 Modelo de montagem * 1 

 Declaração de avisos importantes * 1 

 Guia de consulta rápida * 1 

 Folha de recursos suplementares * 1 

 Normas de segurança importantes * 1 

 Nota de declaração RSP * 1 

Instalação 

Pode instalar a câmara de alta segurança para montagem em canto IBD Sarix utilizando o seguinte método. 

 Montagem num canto 

MONTAGEM NUM CANTO 

Instale a câmara de alta segurança para montagem em canto IBD Sarix num canto, entre as paredes e o teto, como ilustrado 

no procedimento seguinte. 



 

7 

 

 

 

 

 

1 

x 3 
2

3 

Orifício de  

passagem inferior 

 

Orifício de 

passagem  

lateral: Ø 30 mm 

 

3

3 



 

8 

 

 

 

 

 

 

4

3 5

3 

Dobra Dobra 

6

3 

7

3 

Cortar as áreas cinzentas 

 

8

3 

9

3 

Exsicante x 2 

 

Encaixe para 
exsicante 
 



 

9 

 

 

1. Desaperte os 3 parafusos (M4x23L) da tampa superior com uma chave torx e retire a tampa superior.  

2. Se necessário, insira um cartão micro SD na ranhura. 

3. Com base nas suas necessidades, utilize o orifício de passagem inferior ou o orifício de passagem lateral na corpo da 

câmara para a entrada de cabos e ligue os cabos necessários. Se estiver a utilizar a vedação à prova de água 

(recomendado), faça um furo na vedação com um diâmetro inferior ao do cabo da câmara que passará pela vedação. 

Passe um cabo pelo orifício da vedação. Termine o cabo como conector apropriado.  NOTA: Os suportes e tubos 

devem ser selados para impedir a ocorrência de condensação na câmara. 

4. Ligue um cabo de alimentação que forneça alimentação AC 24V ou DC 12V ao terminal de alimentação. Em alternativa, 

ligue um conector RJ-45 do cabo Ethernet fornecido à porta PoE da câmara e, em seguida, ligue a outra extremidade a 

um equipamento de fornecimento de energia (PSE). Se necessário, ligue individualmente os fios dos dispositivos de 

entrada/saída de áudio e entrada/saída de alarme às respetivas tomadas de entrada/saída de áudio e entrada/saída de 

alarme. NOTA: O tamanho recomendado dos fios que podem ser utilizados com conectores de Energia de 2 

pinos e Á udio/Alarme de 8 pinos está limitado às especificações 28-14 da AWG. 

a. O produto destina-se a ser alimentado por uma fonte de alimentação certificada, assinalada como "L.P.S." (ou Fonte 

de alimentação limitada) e com potência nominal 24Vac, 50/60Hz, 670mA, 12Vdc, 1070mA ou, no mínimo, 48Vdc 

(PoE), 195mA. 

b. O produto deve ser instalado por um técnico qualificado e a instalação deve estar em conformidade com as normas 

locais. 

c. O tamanho recomendado dos fios que podem ser utilizados com conectores de Energia de 2 pinos e Á udio/Alarme 

de 8 pinos está limitado às especificações 28-14 da AWG. 

 

5. Dobre o modelo de montagem ao longo da linha tracejada para formar um cone. 

6. Abra o modelo de montagem e corte as áreas cinzentas. 
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7. Coloque o modelo de montagem num canto entre o teto e as paredes. Perfure os três orifícios indicados no modelo de 

montagem e insira as três buchas de plástico nos orifícios.  

8. Em seguida, coloque o corpo da câmara no canto e aperte os três parafusos (TP4x30) autorroscantes nas buchas de 

plástico. 

9. Vire a tampa superior e coloque os dois exsicantes nos respetivos encaixes circulares.  

10. Utilize a chave torx para apertar os três parafusos (M4x23L) da tampa superior para concluir a montagem. NOTA: O 

binário de aperto recomendados dos parafusos é de 2,5 ± 0,2 Nm (Newton metro).  

 

NOTA: Para mais informações sobre esta câmara, consulte todos os recursos disponíveis num local: 

https://www.pelco.com/high-security-corner-ibd. 
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Informações de contacto da Pelco para resolução de problemas  

Se não for possível resolver o seu problema executando as instruções fornecidas, contacte o Apoio Técnico da Pelco através 

do número de telefone 1-800-289-9100 (EUA e Canadá) ou +1-559-292-1981 (internacional). Durante a chamada, tenha perto 

de si o número de série.  

Não tente reparar a unidade. As reparações e manutenções devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados.  

Note para desenhos de dimensões  

 

NOTA: OS VALORES ENTRE PARENTESES SÃ O POLEGADAS; TODOS OS OUTROS VALORES SÃ O 
CENTÍMETROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este equipamento contém componentes elétricos ou eletrónicos que devem ser reciclados devidamente para conformidade com 

a Diretiva 2002/96/CE da União Europeia, relativa à eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). 

Contacte o seu distribuidor local para procedimentos respeitantes à reciclagem deste equipamento. 
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