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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.Características

1.1. Gerenciamento de usuários e permissões.
Suporta vários níveis de gerenciamento, gerenciamento de usuários e configuração de 
permissões.

1.2. Protocolo Inteligente de transmissão de vídeo
Protocolo inteligente de  transmissão  de vídeo pode maximizar o uso de sua banda de  rede, 
especialmente  em  limitação de redes  front-end, garante  uma  boa  qualidade de 
imagem em redes com pouca banda.

1.3. Arquitetura de rede distribuída 
Suporta vários DVRs trabalhando simultaneamente, balanço inteligente de carga, 
flexibilidade para adicionar DVRs e melhorar a capacidade do sistema nas condições de 
garantia de integridade.

1.4. Perfeito monitoramento de vídeo
Durante o monitoramento em tempo real, tem suporte ao  sistema de alarme, 
gravação, gravação automática, reprodução, configurações  e assim por diante, cana 
canal pode ser controlado individualmente.
1.5. Regulagem dinâmica de decodificação de buffer
Capacidade no ajuste da fluência do vídeo em tempo real durante o monitoramento em tempo 
real.

1.6. Gerenciamento centralizado
Gerenciamento centralizado dos dados em todo o sistema e transmissão dos  dados 
para fornecer um  monitoramento multiusuário  em tempo real. Usuários remotos 
podem monitorar, gravar e reproduzir através da rede. 

1.7. Fácil manipulação
No controle de acesso, os usuários podem facilmente controlar e definir cada ponto de 
monitoramento através do sistema, pode também  fazer a integração de mapa 
eletrônico.

1.8. Alto nível de integração
O sistema integra outras informações relacionadas, como alarme, voz etc.

1.9. Confiável
O Sistema projeta uma medida especial de tolerância a falhas para garantir a integridade dos 
dados e o programa em execução.
1.10. Escalável 
O sistema tem uma boa escalabilidade e bem adaptável para maximizar o investimento do 
usuário. 

1.11. Reprodução

Suporta 4 canais de reprodução ao mesmo tempo em tempo real.
1.12. Conexão
Suporta a conexão de  no máximo 8 dispositivos  e visualização de  vários vídeos 
(monitoramento em tempo real e reprodução).
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2. Instalação e Instruções
Requisitos de Hardware:
CPU: Processador P4 / 2.0GHz (mínimo) 
Placa de vídeo de 128MB (mínimo) 
Placa de rede 100/1000MB/s
Requisitos de Software:
O CMS pode ser executado no Windows XP e Seven. Desabilite o antivírus e Firewall.
Passos para instalação:

2.1. Instalação

Encontre o “CMS.exe” e o execute, irá abrir a seguinte tela:
Clique em “Next” e irá aparecer a seguinte tela    com o nome do Computador e Companhia.  (é
recomendado deixar como aparecer, mas caso desejar poderá alterá-lo):
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Clique em “Change” para selecionar o caminho de instalação (por padrão é: “C:\Arquivos de 
Programas\CMS”), então clique em “Next” para selecionar a pasta do Menu Iniciar como 
mostra a figura seguinte.
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Clique em “Next” e aparecerá a seguinte tela (apenas para verificar caminho de instalação e  a 
pasta de atalho), clique em “Next” novamente e a instalação se iniciará.
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Após o fim da instalação a seguinte tela surgirá:
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Clique em “Finish” para terminar a instalação. Na área de trabalho foi criado o seguinte atalho 
(leia os capítulos 3,4,5 para instruções de operação do software):
Logo após executar o programa, a seguinte tela será apresentada:

Obs.: por padrão, deixe os campos como estão, e clique em “OK”. 
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Área de  dispositivos  –  Nesta área é possível localizar os grupos de DVRs e suas 
câmeras, é possível conectar nos DVRs e câmeras através desta área.

Área de operação  –  É possível visualizar as imagens das  câmeras e configurá-las
através do mouse.

Hora e data – Exibe data e horário do sistema.
Área de status de disco  -  Mostra o  espaço restante  no disco onde os vídeos são 
armazenados.

PTZ – Controle de câmeras com movimentação PTZ.
Log de operação – Exibe logs de configurações e operações.

Menu – É possível navegar no menu, sub menu e configurar todas as funções do DVR.
4. Monitoramento

Clicando na área de  “Monitoramento”, isso irá alterar o tipo de visualização da tela. 
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4.2. Sub-menu 
(clique com o botão direito do mouse)
Na área de operação, o usuário pode realizar as seguintes operações clicando com o 
botão direito.

Fechar janela: Fecha a canal em questão.
Fechar todas as janelas: Fecha todas os canais.
Áudio: clique pra ouvir o áudio do canal em questão.
Gravação Local:  Clique para  começar a  gravar o canal em questão, para parar a 
gravação  selecione a mesma opção  (a gravação se encontra no caminho configurado 
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em Gravação Local     Configuração básica     Diretório de Gravação). 

Foto: captura uma imagem do canal em questão e salva no disco.
Iniciar conversa:  selecione essa opção para iniciar uma conversa por áudio com a 
câmera selecionada.

Configuração do equipamento: clique para ir à tela de configuração do equipamento.
Tela cheia: deixa a visualização das câmeras em tela cheia.

Projeto Tour:  Configura as câmeras para ficarem  sequenciais  em determinado  cal e 
intervalo. O projeto tour pode ser configurado em  Avançado  Tour  Adicionar, para 
alterar o intervalo dê dois cliques na coluna “Intervalo(Seg)” no item desejado.  (tempo 
mínimo de 3 segundos por intervalo).

4.2.1 Sub Menu da área de DVR

Conectar todos os vídeos (Extra stream)  –  Conectar todos os canais do DVR em modo 
Extra Stream.

Desconectar todos os vídeos  –    Desconecta/interrompe a exibição de todos os canais 
do DVR selecionado.

Configuração do DVR – Abre as configurações remotas do DVR. (ver capítulo 5.3).
Atualizar nomes dos canais  –  Caso os nomes dos canais tenham sidos alterados no 
DVR, o software atualiza os nomes dos mesmos com essa opção.

Sincronizar horário com o PC –  Sincroniza o horário do software CMS com o horário do 
PC.

4.3. Controle de PTZ
Quando as câmeras PTZ estão conectadas ao DVR, o usuário poderá controlar com os 
comandos: direcionais, parar percurso,  zoom, foco, íris, configuração de preset e tour. Quando 
o usuário ativa a função tour, as câmeras PTZ farão um percurso já definido, o preset.

Função: 
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4.4. Cor

Obs.: Clique no botão   Restaurar  , para voltar as configurações padrão de cor.

5. Sistema
5.1. Gerenciador de dispositivos

Clique em      para adicionar áreas, como mostra a figura a seguir:
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Nome: Nome a ser dado para o dispositivo.
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Tipo: escolha entre os diferentes tipos de login.

End. IP: o endereço IP do DVR.

Porta: porta TCP.

Usuário: escolha de um nome de usuário.

Senha: escolha de uma senha. 
Clique em “OK”  após ter feito os passos anteriores, veja a seguinte imagem, dê um duplo 
clique no dispositivo pare expandi-lo.
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Obs.: Por favor, certifique-se que o dispositivo esteja desconectado antes de excluí-lo ou modificá-
lo.
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Sobrescrever:  Marque está opção  para que quando o HD estiver cheio, as novas gravações 
sertão sobrescritas as antigas.
Tamanho: é o tempo de gravação.
Gravação por alarme: tempo de gravação de um único arquivo.
Lista de discos: local onde são mostrados os HDs disponíveis.
Manutenção de log.:  configura  a quantidade de dias o log.  terá e por quantos dias manterá o 
mesmo.
Diretório de fotos: Local onde as fotos são armazenadas.
Diretório de vídeos: Local onde os vídeos são armazenados.
Sincronizar horário com o PC:  configura o tempo de sincronismo do horário entre o PC e o 
dispositivo.
Informações:  Versão do software (vídeo, decoder, rede, playback, configuração de 
equipamento e construção). 
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Lista de dispositivos: escolha um dispositivo para configurar o alarme.
Alarme ativado:  selecione está opção para ter certeza de que todas as funções do alarme 
estejam disponíveis.
Aviso Sonoro: selecione para configurar o som que desejar para o alarme.
Arquivo de som: seleciona o caminho do som do alarme.
Aviso automático: marque está opção caso deseje um aviso que o alarme foi acionado, em um 
determinado intervalo.
Obs.: Primeiramente selecione o tipo de alarme.
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7. Log. Local
O usuário pode pesquisar as operações no log, log de alarme e outros logs. Por data  e 
hora,os logs poderão ser exportados, veja a figura a seguir. 
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8. Gravação
8.1. Reprodução
Há dois modos de reprodução, a remota e local.
Reprodução remota: Faz a reprodução a partir do DVR.
Reprodução local: Faz a reprodução a partir do computador onde está sendo gravado.
O usuário pode reproduzir os arquivos a qualquer momento,  o máximo de reprodução 
simultânea são 4 canais.
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1 – Escolha o disco para gravar em Config. Local.
2 – Certifique-se de que o DVR esteja conectado a rede.
3 – Certifique-se de que o computador local esteja sempre disponíve

9. Avançado
Possui as seguintes opções: Decoder, mapa e tour.
9.1 Decoder
Não implementado.
9.2 Mapa
Não implementado.
9.3 Tour
Não implementado.
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10. Instalação do Speed Dome

10.1 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.

10.2 Instalação e reset do cardão SD (apenas speed dome IP)
Existe um botão de reset na lateral do speed dome, discagem slot para cartão botão interruptor e 
Micro-SD de um lado da PCB do speed dome. Veja a Figura 1-3. É 1 quando você define o botão 
como ON. Botão RESET para restaurar as configurações padrão de fábrica. Cartão Micro-SD é 
usado para salvar os dados.
Consulte a tabela de informação do seletor.

1 2 ON OFF 
120Ω NC Connect to 120Ω 
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Figura 1-3

Nota:
Para alguns speed domes existe apenas o botão de reset e interruptor, ou não qualquer outro 
botão na placa de circuito impresso (sem etiqueta) na lateral; para alguns speed domes, o cartão 
SD está instalado no módulo, consulte o dispositivo real para mais detalhes.

10.3 Instalação do speed dome
Nota:
Este capítulo de instalação inclui speed dome analógico e speed dome ip.

10.3.1 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.

10.3.2 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.

10.3.3 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.
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Figura 1~4

10.3.4 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.

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

Figura 1~6

11 Instalação de montagem

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

11.2 Instalação

11.2.1 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.
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11.2.2 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
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.
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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:

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 
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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

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.

12 Suporte para montagem de canto

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

Figura 3.1

12.2 Instalação
12.2.1 Requisitos de instalação
O suporte de canto para speed dome pode ser instalado em paredes de construção forte, em 
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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.

12.2.2 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

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
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13 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

13.1 Instalação
13.1.1 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.

13.1.2 Passos de instalação
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.

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.
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Figura 4.3

14: Dimensões dos suportes
14.1 Suporte de parede
As dimensões do suporte de parede são mostradas a seguir. Veja a figura 5.1

Figura 5.1

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

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

14.4 Suporte de poste
O suporte de poste é mostrado a 

seguir. Veja a imagem 5.4

15 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.
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- 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.

16 Anexo II Sobre RS485

16.1 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 
a serem carregados).

16.2 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 máxima de transmissão deve ser maior.

16.3 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 
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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.

Figura 7-2
16.4 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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17 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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