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Obrigado por adquirir nosso produto.
Leia atentamente este manual, antes de instalar e de utilizar este produto. Atenção para as 
normas de garantia e avisos.

Garantias e Avisos
Medidas de Segurança
Recomendada a utilização de engenheiro.
O técnico de instalação ou engenheiro de manutenção devem ter certificado válido na área de 
instalação do sistema CFTV correspondente ou certificado de qualificação de manutenção.
O técnico ou engenheiro deve possuir certificado que o habilite para trabalhos em altura.
O técnico de instalação ou engenheiro de manutenção devem ter a técnica básica e conhecimento
de operação para o layout do cabo de baixa tensão e de conexão de baixa tensão do cabo 
eletrônico.
Leia atentamente ao manual de instalação e guarde para futuras referências.
Nós não somos responsáveis por quaisquer problemas causados por modificações não 
autorizadas ou tentativas de conserto.

Exigência de elevação de aparelhos
Por favor, selecione o modo de instalação adequado do speed dome e utilize aparelhos de 
elevação para a segurança do ambiente.
Os aparelhos de elevação devem ter capacidade suficiente para içar a necessária altura de 
instalação.
Os aparelhos utilizados para o içamento do speed dome devem ter um desempenho seguro.

Atenção
Toda a instalação e operação devem estar em conformidade com os códigos de segurança 
elétrica local. A energia deve estar em conformidade com a exigência prevista e a tensão nominal 
em conformidade com a fonte de alimentação limitada, apresentada na etiqueta do produto.
Nós não assumiremos nenhuma obrigação ou responsabilidade por possível incêndio ou choques 
elétricos causados por manuseio e instalação inadequada.
Certifique-se de usar todos os acessórios (tais como adaptadores de energia) recomendados pelo 
fabricante.
Nunca conecte muitos speed domes a um único adaptador de energia. Isto pode resultar em 
sobre aquecimento ou incêndio se exceder a carga nominal.
Antes de conectar os cabos, instalação ou desinstalação, ou realizar qualquer tipo de 
manutenção, desligue a energia e desconecte o cabo de alimentação da energia.
Certifique-se se o produto está realmente seguro na parede ou no teto.
Em caso de fumaça, mal cheiro ou barulho fora do comum desligue a energia e desconecte o 
cabo de alimentação. Entre em contato com o seu revendedor ou obtenha ajuda no centro de 
atendimento ao cliente.
Todo o serviço de reparo e manutenção devem ser feitos por técnicos especializados. Nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações não autorizadas ou 
tentativas de conserto.

Precauções
Transporte com segurança
Peso excessivo, quedas ou aguá sobre o equipamento não são permitidas durante o transporte, 
armazenamento e instalação.
Este produto deve ser transportado em sua embalagem original.
Nós não somos responsáveis por qualquer dano na integridade do pacote resultante durante o 
transporte.
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Quando o aparelho estiver em mal funcionamento
Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação imediatamente caso haja fumaça, odor 
anormal ou funcionamento anormal. Entre em contato com o revendedor local.

Não tente modificar ou desmontar o dispositivo
Há risco de ferimentos pessoais ou danos ao dispositivo resultante a abertura da carcaça.
Entre em contato com o revendedor local se houver configuração interna ou necessidade de 
manutenção.
Não nos responsabilizaremos por qualquer problema causado por modificação não autorizada ou 
tentativas de conserto.

Manuseie cuidadosamente
Não deixe o aparelho cair no chão.
Evite vibrações excessivas.

Requisitos para instalação no ambiente
Aconselhamos instalar o speed dome em ambiente arejado, seco, sem luz solar direta sobre ele e 
afastado de possíveis materiais inflamáveis ou substâncias explosivas, afastado de forte radiação 
eletromagnética, afastado de transmissores de TV, transformadores e etc.
 

Manutenção diária
Para a limpeza externa, use um pano macio para limpar a poeira da carcaça, ou você pode usar 
um pano macio com líquido de limpeza para limpar a carcaça e, em seguida, use um pano macio 
para secá-lo.
Nunca use gasolina, tíner ou qualquer outro material químico para limpar a carcaça. Isso pode 
resultar em deformação na carcaça ou descascamento da tinta.
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1. Instalação do Speed Dome

1.1 Preparação de instalação
Requerimento básico
Toda a instalação e operação devem estar em conformidade com os códigos elétricos de 
segurança local.
Antes da instalação, por favor, abra o pacote e verifique se todos os componentes estão incluídos.
Por favor, verifique se o ambiente de instalação do speed dome e modo de instalação atendem 
seus requisitos. Se houver exigência especial, entre em contato com o revendedor local para obter
mais informações.
Nós não assumiremos nenhuma obrigação ou responsabilidade por incêndios ou choques 
elétricos causados por manuseio e ou instalação inadequada.

Verifique o espaço e a localização intencionados para instalação
Verifique se o ambiente de instalação tem espaço suficiente para instalar o speed dome e seu 
suporte correspondente.
Certifique-se se o teto, parede e o suporte podem suportar o speed dome e seu componente de 
instalação correspondente. Ele deve sustentar até 8x o peso do speed dome.

Sobre o Cabo
Selecione o cabo de acordo com a distância de transmissão.
O requisito mínimo para o cabo coaxial de vídeo é:
- 75 ohm.
- Cabo completo com condutor de cobre
- 95% blindagem de cobre de malha

Modelo internacional Distância máxima de transmissão (metros)

RG59/U 229 metros

RG6/U 305 metros

RG11/U 457 metros

Nota:
A descrição acima pode ser aplicada ao speed dome analógico e speed dome IP.

Modelo internacional Distância máxima de transmissão (metros)

720p (25fps/30fps): 500 metros

SYV-75-3 720p (50fps/60fps): 300 metros

1080p (25fps/30fps): 300 metros

Nota:
A descrição acima pode ser aplicado ao Speed Dome HDCVI.

Botão do controlador
Coloque o botão do controlador de acordo com o protocolo de controle e endereço speed dome. 
(Consulte o manual do utilizador para obter informações detalhadas.)

Mantenha todo o material do pacote bem guardado para uso futuro.
Mantenha o material da embalagem do speed dome bem guardado no caso de você precisar 
enviá-lo de volta para o revendedor local ou o fabricante para trabalhos de manutenção.
Material de embalagem não original pode resultar em danos ao aparelho durante o transporte.
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Confira os acessórios
Antes da instalação, verifique os acessórios, um por um de acordo com a lista da embalagem. 
Certifique-se se todos os componentes listados estão inclusos.

1.2 Setup inicial
O setup padrão é:
- Endereço: 1
- Taxa de transmissão: 9600
- Paridade: nenhuma

2 Configuração Dome ID
2.1 Configuração pré definida Dome ID
Selecione qualquer predefinição de 101 a 116 duas vezes por 3 segundos, correspondente ao 
dome ID de 1 até 16, reinicie o dome, para fazer com que a predefinição do Dome se ative. Se o 
dome ID estiver acima de 16, use as instruções abaixo.

2.1.2 Defina Dome ID via menu OSD
Selecione a predefinição 95 ou selecione a predefinição 9 duas vezes por 3 segundos, para entrar
no [Menu Principal].
Opere via joystick para cima e para baixo e mova o cursor para [System], como na figura 2.1.2-1, 
pressione [OPEN] ou mova para direita no joystick, para entrar em [SYSTEM SETTING], mova o 
cursor para [ID SETTING], pressione [OPEN] ou mova o cursor do joystick para direita, para 
entrar em [ID SETTING], conforme figura 2.1.2-2.
Pelo joystick mova o cursor até [CONF] pressione [OPEN] ou mova o cursor do joystick para 
direita, deixe o número de CONF igual ao S/N, opere o joystick, selecione CONF igual ao S/N, 
pressione [OPEN] ou mova o joystick para direita, para sair da correspondência S/N e CONF, 
conforme figura 2.1.2-3.
Opere o joystick e mova o cursor para [ID], pressione [OPEN] ou mova o joystick para direita, 
ative as configurações de ID, opere o joystick, configure o dome ID diretamente. Reinicie o dome, 
para fazer as configurações funcionarem.

Figura 2.1.2-1      Figura 2.1.2-2 Figura 2.1.2-3

2.2 Configure a taxa de transmissão do Dome
Chame a predefinição 95 ou 9 pressione duas vezes por 3 segundo, para entrar no menu principal
[MAIN MENU].
Opere o joystick para cima e para baixoe mova o cursor para [SYSTEM], conforme figura 2.2-1, 
pressione [OPEN] ou mova o joystick para direita para entrar em [SYSTEM SETTING], mova o 
cursor para [ID SETTING], pressione [OPEN] ou opere o joystick para a direita, para entrar em [ID
SETTING], conforme figura 2.2-2.
Opere o joystick e mova o cursor para [CONF], pressione [OPEN] ou opere o joystick para a 
direita, os números de CONF devem ser iguais aos de S/N, opere o joystick, selecione CONF 
igual a S/N, pressione [OPEN] ou opere o joystick para a direita, para sair da combinação S/N e 
CONF, conforme figura 2.2-3.
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Opere o joystick e mova o cursor para [BAUDRATE], pressione [OPEN] ou opere o joystick para a
direita, ative as configurações da taxa de transmissão, opere o joystick para a direita para 
selecionar a taxa de transmissão diretamente. Reinicie o dome, para fazer as configurações da 
taxa de transmissão funcionarem.

Figura 2.2-1          Figura 2.2-2      Figura 2.2-3

3 Configuração rápida do tour auto run
3.1 Rápido auto run é baseado em tour/caminho/scaneamento funções devem ser definidas, aqui 
pegue como exemplo o tour 1.

3.2 Definir ação de ativação e execução ociosa.
Chame a predefinição 95, para entrar no menu principal como figura abaixo:

Mova o cursor para [POWER RUN], mude [NONE] para [TOUR1], saia do menu. Reinicie o 
dome. Para auto-run TOUR1 mova o cursor para [IDLE RUN], para entrar no menu abaixo:

IDLE TIME significa tempo de auto run, IDLE ACTION significa a função auto run, por exemplo: 
selecione IDLE TIME como 003, e selecione IDLE ACTION como TOUR1, o dome irá se ativar 
automaticamente em TOUR1 após 3 minutos sem operação manual.
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4 Instalação do speed dome
Nota:
Este capítulo de instalação inclui speed dome analógico e speed dome ip.

4.1 Visão geral
O speed dome tem vários suportes adequados para diferentes ambientes. Para informação 
detalhada, consulte os capítulos 2 e 4. Aqui nós vamos instalar o speed dome com o suporte 
analógico de parede.

4.1.2 Condições de instalação
Suporte de parede é para os ambientes internos e externos com construção pesada.
Antes da instalação, certifique-se de que a parede têm espessura para sustentar os parafusos. A 
parede deve ser capaz de suportar pelo menos 8x o peso do speed dome.

4.1.3 Furos de instalação
Desenhe os furos de instalação na parede de acordo com os orifícios na parte inferior da parede 
do suporte de montagem. Coloque os parafusos nos furos e fixe na parede. (Os parafusos e 
buchas não estão inclusos como acessórios). Veja a figura 1~4.

Figura 1~4

4.1.4 Instalação do speed dome
Passo 1: Conecte o speed dome ao suporte.
Use o parafuso de instalação rápida do speed dome e o bloco de instalação rápida para fixar o 
speed dome no suporte. Use o parafuso sextavado M6 para prender firmemente. Veja a figura 
1~5.
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Figura1-5

Passo 2: Conexão do cabo
Conecte o vídeo, RS485, energia (Ip, alarme, audio e fibra ótica são opcionais) nas portas 
correspondentes. A descrição do cabo aqui é apenas para referência.

Passo 3: Fixe o suporte
Fixe o speed dome e o suporte na parede firmemente. Veja a figura 
1~6.

Figura 1~6
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5 Instalação de montagem

5.1 Componentes de instalação
Confira a tabela para informações e componentes de suporte. Veja a figura 2~1.

6 Instalação

6.1 Requisitos de Instalção
O jeito de montagem do speed dome pode ser instalado na parede de construção forte em 
ambientes interiores ou exteriores. Antes de instalar certifique-se:
- A parede tem espessura suficiente para instalar os parafusos.
- A parede pode sustentar até 8x o peso do speed dome.

6.2 Passos de instalação
Para o speed dome sem o tubo reto, confira o conteúdo abaixo.

Passo 1: Faça os buracos
Desenhe no teto os furos de instalação de acordo com os furos da placa de conexão. Faça os 
furos de instalação, Coloque os parafusos nos furos e fixe. (parafusos e buchas não estão 
inclusos). Veja a figura 2~2.

Figura 2~2

Passo 2: Instalação dos componentes de fixação
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Fixe a placa de conexão no teto e então rode o bloco de conexão com o suporte da placa de 
conexão. Veja figura 2~3.

Figura 2~3

Passo 3: Conecte os cabos e o speed dome.
Conecte a corda de segurança do speed dome com a corda de segurança do bloco. Agora 
conecte os cabos: vídeo, RS485, energia (IP, alarme, áudio são opcionais). Os cabos listados aqui
são apenas para referência.
Utilize o parafuso de instalação rápida do speed dome e a porta de instalação rápida do adaptador
do bloco para fixar o adaptador do bloco do speed dome. Utilize o parafuso sextavado M6 para 
fixar firmemente. Veja a figura 2~4.

Figura 2~4
Se o speed dome estiver instalado em ambientes ao ar livre, é necessário passar o gel de 
sílica sobre a superfície da flange e sobre a superfície e saída do cabo.

Para o speed dome com o tubo em linha reta, consulte o conteúdo abaixo:
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Passo 1: Furos
Desenhe os furos de instalação de acordo com os furos da placa de conexão. Faça os furos de 
instalação, Coloque os parafusos nos furos e fixe. (parafusos e buchas não estão inclusos). Veja 
figura 2~2.

Passo 2: Componentes de instalação
Fixe a placa de conexão no teto e então rode o tubo de conexão com o suporte da placa de 
conexão. Veja figura 2~5.

Figura 2~5

Passo 3: Conecte os cabos e o speed dome
Conecte a corda de segurança do speed dome no furo da corda de segurança no bloco do 
adaptador. Conecte os cabos: vídeo, RS485, energia (IP, alarme, áudio são opcionais). Os cabos 
listados aqui são apenas para referência.
Use os parafusos de instalação rápida do speed dome e a porta de instalação rápida do adaptador
do bloco para fixar o speed dome no bloco do adaptador. Agora utilize o parafuso sextavado M6 
interno para segurar o speed dome firmemente. Veja a figura 2~6.

Figura 2~6
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Se o speed dome for instalado em ambientes ao ar livre, você precisa colar fita de teflon 
suficiente na rosca do topo do dome e ligue à flange com firmeza. Cole o gel de sílica na 
superfície da conexão para aumentar a eficiência à prova de água.

7 Suporte para montagem de canto

7.1 Componentes de instalação
Suporte de canto de montagem e seus componentes são mostrados abaixo. Veja a figura 3.1

Figura 3.1

7.2 Instalação
7.2.1 Requisitos de instalação
O suporte de canto para speed dome pode ser instalado em paredes de construção forte, em 
ambiente interno e externo onde exista um ângulo de 90º. Antes de instalar, certifique-se:
- A parede deve ter espessura suficiente para instalar o parafuso de fixação.
- A parede deve suportar pelo menos 8x o peso do speed dome.

7.2.2 Passos de instalação
Passo 1: Instale o suporte de canto
Desenhe os quatro furos do suporte na parede de acordo com o suporte de instalação. Veja a 
figura 3.2

Figura 3.2
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Passo 2: Instalação do speed dome
Para informações detalhadas, confira o capítulo 1.6.
Após a instalação do suporte de canto, faça conforme a figura 3.3.

 Figura 3.3

8 Suporte para montagem em tubo
Suporte para montagem em tubo e seus componentes são mostrados a seguir. Veja a figura 4.1

Figura 4.1
8.1 Instalação

8.1.1 Requisitos de instalação
O suporte de instalação de tubo é feito para instalar o speed dome em tubos, em ambiente interno
e externo.
Antes de instalar certifique-se:
- O suporte para tubo pode sustentar até 8x o peso do speed dome assim como o tubo onde será 
instalado.
- O diâmetro da estrutura do tubo deve respeitar a dimensão da instalação do grampo.

8.1.2 Passos de instalção
Passo 1: Fixe o suporte e o poste.
Instale o grampo e então o suporte do poste. Puxe os cabos para fora do poste dos acessórios e 
então use o grampo para fixar os acessórios no poste. Veja a figura 4.2.
Use vedação para o buraco de saída para assegurar que o equipamento continue a prova de 
água.
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Figura 4.2

Passo 2: Instale o speed dome
Para informações detalhadas, confira o capítulo 1.6.
Após a instalação, deverá ficar como mostra na figura 4.3.

Figura 4.3

9 Dimensões dos suportes
9.1 Suporte de parede
As dimensões do suporte de parede são mostradas a seguir. Veja a figura 5.1

Figura 5.1
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9.2 Suporte de suspensão (múltiplos comprimentos)
O suporte de suspensão é mostrado na figura 5.2

Figura 5.2

9.3 Suporte de canto
As medidas do suporte de canto são mostradas a seguir. Veja a figura 5.3.

9.4 Suporte de poste
O suporte de poste é mostrado a seguir. Veja a imagem 5.4
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Figura 5.4

10 Anexo I Proteção contra raios e sobretensão
Este speed dome adotou uma tecnologia de proteção contra raios. Pode prevenir efetivamente 
danos de vários pulsos abaixo de 6000V, assim como sobretensão e iluminação súbita. Embora 
mantendo o seu código de segurança elétrica local, você ainda precisa tomar medidas de 
precaução necessárias ao instalar o speed dome no ambiente ao ar livre.

- A distância entre o cabo de transmissão de sinal e um dispositivo de alta tensão (ou cabo de alta 
tensão) deve ser de pelo menos 50 metros.
- Layout do cabo ao ar livre deve ir sob a cobertura se possível.
- Para vasta terra, utilize o tubo de aço de vedação sob a terra para implementar o layout cabo e 
conecta um ponto para a terra. layout aberto cabo andar é proibido.
- Em áreas com propícias a fortes tempestades ou perto de áreas sensíveis de alta tensão (como 
perto do transformador de alta tensão da subestação), você precisa instalar um dispositivo 
adicional de proteção contra trovões ou para-raios.
- A proteção contra trovões do dispositivo exterior e do cabo deve ser considerado no edifício 
inteiro e deve estar de acordo com o padrão nacional ou a indústria local.
- O sistema deve adotar fiação de igual potência. O dispositivo de fio terra deve reunir anti-
interferência e ao mesmo tempo estar em conformidade com o código de segurança elétrica local. 
O dispositivo de fio terra não deve ser misturado ao circuito com linha N (neutro) de rede elétrica 
de alta-tensão ou outros fios evitando curto-circuitos. Ao ligar o sistema de fio terra sozinho, a 
resistência não deve ser superior a 4Ω e o cabo de terra da área transversal deve ser inferior a 25 
mm². Veja a Figura 6-1.

Figura 6-1

11 Anexo II Sobre RS485

11.1 RS485 Característica Principal
RS485 é um cabo de conexão duplex com impedância de 120 Ω. Sua quantidade de carga 
máxima é de 32 cargas eficazes (incluindo o dispositivo de controle principal e outros dispositivos 
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a serem carregados).

11.2 RS485 Distância de Transmissão
Quando tomamos 0.56 mm (24 AWG) de par trançado como cabo de comunicação, estão listados 
a baixo a distância de transmissão máxima (de acordo com diferentes taxas de transmissão).

Taxa de Transmissão Distância Máxima
2400 BPS 1800M 
4800 BPS 1200M 
9600 BPS 800M 

A distância de transmissão máxima deve se tornar mais curta em conformidade com as situações 
a seguir:

- O cabo de comunicação tem uma espessura pouco mais fina;
- O ambiente ao redor tem forte interferência eletromagnética;
- Existem muitos dispositivos conectados ao mesmo RS485;

E vice-versa, a distância de transmissão máxima deve ser maior.

11.3 Os possíveis problemas no uso prático
No uso prático, geralmente adotam conexão do tipo estrela. O terminal de resistência deve estar 
conectado. A resistência terminal deve conectar-se aos mais distantes dos dispositivos (tal como o
dispositivo número 1 e número 15 como na Figura 7-1). Mas essa forma de conexão pode não 
estar em conformidade com o padrão do RS485. Quando a distância entre os dispositivos for 
muito longa, ocorre uma reflexão do sinal e uma interferência diminui, assim a confiabilidade do 
sinal se torna muito baixa. Você poderá ver que o speed dome não está sob controle ou speed 
dome estiver em funcionamento automático e não pode parar.

Figura 7-1

Nestas situações, recomendamos o uso de distribuidor para o RS485. Este dispositivo pode 
transformar uma conexão de tipo estrela numa conexão em conformidade com o padrão industrial 
do RS485, o que poderá evitar os problemas a cima mencionados e melhorar a confiabilidade na 
comunicação. Veja a figura 7-2.

18



Figura 7-2

11.4 Perguntas frequentes RS485

Fenômeno Possíveis Causas Solução

Speed dome 
pode executar
auto-
diagnóstico, 
mas eu não 
posso 
controlá-lo.

- Os endereço do host (taxa de 
transmissão) e endereço do speed dome 
(taxa de transmissão) não correspondem;
- A conexão entre as extremidades 
positiva e negativa do RS485;
- Perda na conexão do cabo;
- A conexão RS485 foi cortada;

- Modifique o steup do host ou speed 
dome;
- Mude a conexão positivo e negativo 
RS485;
- Corrija o cabo de conexão 
firmemente;
- Substitua o RS485;

Eu consigo 
controlar o 
speed dome 
mas não está 
regular

- A conexão RS485 não está boa;
- 1 RS485 está desligado;
- A distância entre o host e o speed dome
é muito longe;
- Muitos speed domes conectados 
paralelamente;

- Conecte novamente o RS485;
- Substitua o RS485;
- Adicione resistência correspondente 
do terminal;
- Adicione distribuidor RS485;
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12 Anexo III  Instalação da corda de segurança

Retirar um parafuso M4 do speed dome e, em seguida, utilize o parafuso M4 da corda de 
segurança para fixar a corda de segurança no speed dome.]
Por favor, note que os conteúdos deste capítulo são para pendurar unicamente pingente para 
montar de instalação.

Nota:
- Este manual é apenas para referência. Pequenas diferenças podem aparecer na interface 
do usuário.

- Todo design e programas aqui apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

- Se existir qualquer tipo de controvérsia ou incerteza, consulte explicação final conosco.
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