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  Instruções de segurança 

Os ícones a seguir definem os significados dos símbolos durante suas aparições neste manual.  

Símbolos Significados 

 
Indica um risco potencial médio ou baixo que, se não for evitado, pode resultar em 

ferimentos leves ou moderados. 

 
Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em danos materiais, 

perda de dados, desempenho inferior ou resultado imprevisto. 

 Fornece informações adicionais como ênfase e complemento para o texto. 

 

Histórico de revisão 

Versão Conteúdo revisado Data de publicação 

V1.0.0 Primeira publicação Maio de 22 

 

Sobre o manual 

• O manual é apenas para referência. Se houver inconsistência entre o manual e o real produto, o 

produto real prevalecerá. 

• Não nos responsabilizamos por qualquer perda causada por operações que não estejam de acordo 

com o manual. 

• O manual deve ser atualizado de acordo com as leis e regulamentos mais recentes das regiões 

relacionadas. 

• Para obter informações detalhadas, consulte o manual em papel, CD-ROM, código QR ou nosso site 

oficial. Se há inconsistência entre o manual em papel e a versão eletrônica, a versão eletrônica 

prevalecerá. 

• Todos os designs e softwares estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por escrito. Atualizações 

podem causar algumas diferenças entre o produto real e o manual. Por favor entre em contato com 

o atendimento ao cliente para obter o programa mais recente e a documentação complementar. 

• Ainda pode haver desvio em dados técnicos, funções e descrição de operações, ou erros na 

impressão. Se houver alguma dúvida ou disputa, consulte nossa explicação final. 



 

2 

 

• Atualize o software do leitor de PDF ou tente outro software de leitura convencional se o manual (em 

PDF) não pode ser aberto. 

• Todas as marcas comerciais, marcas registradas e nomes de empresas no manual são propriedades 

de seus respectivos proprietários. 

• Visite nosso site, entre em contato com o fornecedor ou atendimento ao cliente se houver algum 

problema ao usar o dispositivo. 

• Se houver alguma incerteza ou controvérsia, consulte nossa explicação final. 

Informações importantes sobre segurança 

Segurança elétrica 

• Toda a instalação e operação devem estar em conformidade com os códigos locais de segurança 

elétrica. 

• A fonte de alimentação deve estar em conformidade com o padrão de Segurança Extra Baixa 

Tensão (SELV) e fornecer potência com tensão nominal que está em conformidade com o requisito 

de Fonte de Energia Limitada de acordo com IEC60950-1. Observe que o requisito da fonte de 

alimentação está sujeito à etiqueta do dispositivo.  

• Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja correta antes de operar o dispositivo. 

• Um dispositivo de desconexão de fácil acesso deve ser incorporado na fiação da instalação do 

produto. 

• Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou pressionado, especialmente o plugue, tomada e a 

junção extrudada do dispositivo. 

Ambiente 

• Não aponte o dispositivo para luz forte para focar, como luz de lâmpada e luz do sol; caso contrário 

isto pode causar excesso de brilho ou marcas de luz, que podem causar o mau funcionamento do 

dispositivo e afetar a longevidade do Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS).  

• Não coloque o dispositivo em um ambiente úmido ou empoeirado, temperaturas extremamente 

quentes ou frias, ou os locais com forte radiação eletromagnética ou iluminação instável.  

• Mantenha o aparelho longe de qualquer líquido para evitar danos aos componentes internos.  

• Mantenha o dispositivo de uso interno (sem proteção adequada) longe da chuva ou umidade para 

evitar fogo ou raios. 

• Mantenha ventilação adequada para evitar acúmulo de calor. 

• Transporte, use e armazene o dispositivo dentro da faixa de umidade e temperatura permitidas. 

• Estresse intenso, vibração violenta ou respingos de água não são permitidos durante o transporte, 

armazenamento e instalação. 
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• Embale o dispositivo com embalagem padrão de fábrica ou material equivalente ao transportar o 

dispositivo. 

• Instale o dispositivo em local onde apenas o pessoal profissional com conhecimento relevante e 

guardas de segurança podem acessar. A lesão acidental pode acontecer com não profissionais que 

entram na área de instalação quando o dispositivo está funcionando normalmente. 

Operação e manutenção diária 

• Não toque no componente de dissipação de calor do dispositivo para evitar queimaduras. 

• Siga cuidadosamente as instruções do manual ao realizar qualquer operação de desmontagem 

sobre o dispositivo; caso contrário, pode causar vazamento de água ou baixa qualidade de imagem 

devido a desmontagem não profissional. Certifique-se de que o anel de vedação esteja plano e 

instalado corretamente na ranhura antes de instalar a tampa. Entre em contato com o serviço pós-

venda para substituição se houver névoa condensada na lente após desembalar ou quando o 

desembaçador for ativado (nem todos os modelos estão incluídos com o desembaçador). 

• Recomenda-se a utilização do dispositivo em conjunto com para-raios para melhorar efeito de 

proteção. 

• Recomenda-se conectar o orifício de aterramento ao solo para aumentar a confiabilidade do 

dispositivo. 

• Não toque diretamente no sensor de imagem (CMOS). Poeira e sujeira podem ser removidas com 

soprador de ar, ou você pode limpar a lente suavemente com um pano macio umedecido com 

álcool.  

• O corpo do dispositivo pode ser limpo com um pano macio e seco, que também pode ser usado 

para remover manchas quando umedecidas com detergente neutro. Para evitar possíveis danos no 

revestimento do corpo do dispositivo que pode causar diminuição do desempenho, não use 

solventes voláteis como álcool, benzeno, diluente e assim por diante para limpar o corpo do 

dispositivo, nem detergentes fortes e abrasivos podem ser usados. 

• A tampa dome é um componente óptico, não toque ou limpe a tampa com as mãos diretamente 

durante a instalação ou operação. Para remover poeira, graxa ou impressões digitais, limpe 

suavemente com algodão isento de óleo ou um pano macio umedecido. Você também pode 

utilizar um soprador de ar para remover o pó. 
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• Fortaleça a proteção da rede, dados do dispositivo e informações pessoais adotando medidas que 

incluem, mas não se limitam, ao uso de senha forte, modificação de senha periódica, atualização 

de firmware para a versão mais recente e isolando a rede de computadores.  

• Use componentes ou acessórios padrão fornecidos pelo fabricante e certifique-se de que o 

dispositivo seja instalado e mantido por profissionais. 

• A superfície do sensor de imagem não deve ser exposta à radiação do feixe de laser em ambiente 

onde um dispositivo de feixe de laser é usado.  

• Não forneça duas ou mais fontes de alimentação para o dispositivo, a menos que especificado de 

outra forma.  
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1. Descrição do Produto 

A câmera contadora de pessoas é especialmente designada para transporte público, mas pode ser usada 

em shoppings, estação rodoviária, trens e em diversos lugares que necessitam obter uma estatística do fluxo 

de pessoas. É uma câmera IP, possui seu próprio algoritmo de contagem de fluxo de pessoas e possui um 

design de alto padrão.  

1.1. Especificações Técnicas 

Parâmetros Especificações 

Sensor de Imagem Varredura progressiva CMOS, 1/2.8'', 2 Megapixel 

Pixels 1920 x 1080 

RAM/ROM 512MB / 128MB 

Sistema de digitalização Progressivo 

Velocidade do obturador 

eletrônico 
Automático/Manual, 1/3 ~ 1/100000s 

Iluminação Mínima 

0.003Lux / F2.0 (Cor, 1/3s, 30IRE); 

 0.02Lux / F2.0 (Cor, 1/30s, 30IRE);  

0Lux / F2.0 (IR ligado).  

Razão S/R Maior que 56dB 

Alcance do IR Até 30m  

Controle IR (Liga/Desliga) Automático/Manual 

LEDs IR 8 

Lentes 

Tipo de lente Fixa 

Comprimento focal 2.8mm (3.6mm; 6mm; 8mm; 12mm) 

Abertura Máx. F2.0 

Ângulo de Visão 
H: 110º (89.5º; 52.8º; 39.7º; 25.7º); 

V: 60º (50º; 30º; 22º; 14.4º). 

Inteligência Artificial 

Contador de pessoas Cruzamento de linha de apoio 

Vídeo 

Compressão H.265/H.264H/H.264/H.264B/MJPEG (Trans. Secundária) 

Codificação Suporta H.265 + H.264 

Capacidade de transmissão 3 transmissões 

Resolução 
1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 

(720x576/704x480) / CIF (352x288/ 352x240) 

Taxa de quadros Trans. Principal: 1080P (1 ~ 25/30fps) 
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Trans. Secundária: D1 (1 ~ 25/30fps) 

Trans. Secundária 2: 1080P (1 ~ 25/30fps) 

Controle Bit Rate  CBR/ VBR 

Bit Rate 
H.264H: 32Kbps ~ 15104Kbps; 

           H.6Kbps ~ 15104Kbps. 

Dia/ Noite ICR automático/ Colorido/ Preto e Branco 

 

1.2. Dimensões 

Os valores estão em: mm [pol] 

 

1.3. Conectores 

O tipo de cabo pode variar de acordo com os diferentes dispositivos, e o produto real deve prevalecer. 

 

 

 

Número Conector Descrição 

1 12VDC input 

Entrada da alimentação de 12VDC.  

          Caso o equipamento não seja alimentado com a tensão especificada, 

poderá ocorrer danos ao produto.  



 

9 

 

2 Ethernet 

• Oferece conexão à rede. 

• Quando o equipamento suportar PoE, será alimentado através deste 

conector. 

    Verifique se seu modelo possui PoE 

3 Aviation Entrada e saída de dados de rede e alimentação com PoE 

 

2. Instalação da Câmera 

 

2.1. Local de instalação 

1. A câmera deve ser instalada perpendicularmente ao chão, e este ângulo perpendicular pode ser 

ajustado dentro de 15º. Na visão da câmera, menos de um terço da área externa do veículo deve 

aparecer.  

 

 

 

2. A distância entre a câmera e a porta do veículo deve ser maior que 15cm. Na figura abaixo, mostra 

como seria a posição de instalação, neste caso, e também que a câmera pode ser instalada no teto 

do veículo, desde que, a altura do solo até a câmera seja de, aproximadamente, 2.1 metros.  

 

 Recomendamos, fortemente, que antes de instalar a câmera em seu local de destino, 

se faça um primeiro teste de aproximação com o produto em bancada e faça uma 

configuração prévia no produto. Nos passos a seguir, adotaremos como referência, a 

instalação em um ônibus.  
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2.2. Itens para instalação 

 

 

 

 

 

 As ferramentas necessárias para a instalação incluindo furadeira elétrica não são 

fornecidas na embalagem.  
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2.3. Fixando a câmera (cabo por dentro) 

 

2.4. Cabo por fora 
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2.5. Conector a prova d’água (opcional) 

,  

 

 

2.6. Ajustando o ângulo da câmera 
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3. Configurações na página Web da câmera 

Antes de conectar a sua câmera ao seu MDVR Clear CFTV, utilize um computador para configurar a câmera 

contadora de pessoas. Veja as instruções abaixo: (Você pode também acessar nosso site e se inscrever 

gratuitamente no curso completo de configuração) 

Através de um cabo RJ45, conecte a câmera diretamente no seu computador, ou utilize um switch / 

roteador. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede da câmera.  

• Endereço IP padrão da câmera: 192.168.1.108 (Se o endereço IP estiver errado, por favor, entre em 

contato com o nosso suporte técnico); 

Abra o navegador de sua preferência e digite o endereço IP da câmera. Você verá esta imagem: 

 

• Nome de usuário padrão: admin; 

• Senha padrão: admin123 ou admin; 

Observação: É preciso utilizar um cabo adaptador quando a câmera está conectada ao computador. Ela 

precisa de uma alimentação de 12VDC para conectar ao computador e configurar os parâmetros. Por isso, 

pode ser provável de você precisar de um injetor ou patch panel.  

3.1. Configurações básicas da câmera 

Após o login, você verá a tela de pré-visualização da câmera. Clique no botão “Configurar” para acessar o 

menu de configurações de sua câmera.  
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3.1.1. Sistema 

1. Em seguida, clique em “Sistema” para iniciar a configuração da câmera. 

 

• Nome do dispositivo: Nomeie a câmera conforme desejar; 

• Linguagem: Escolha a linguagem do sistema; 

• Formato de Vídeo: NTSC é o padrão brasileiro.  

Para configurar a data e hora do sistema, acesse a aba ao lado, conforme mostra a imagem abaixo. 
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2. Em “Admin. De Utilizadores”, é possível adicionar um usuário, alterar a senha e configurar as 

permissões que determinado usuário terá, na aba “Grupo utilizador”. 

 

3. Em “Segurança”, é possível ativar vários serviços que melhoram a segurança do sistema, realizar a 

implementação de um https no sistema Web e ativar/desativar o Firewall. 
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4. Em “Predefinição”, é possível resetar os parâmetros para os de fábrica e recuperar algumas 

configurações para o padrão. 

 

5. Em “Importar/Exportar”, você pode importar ou exportar as configurações do sistema. 

 

 

6. Em “Manutenção Auto”, é possível configurar um dia e horário para o sistema reiniciar 

automaticamente. E configurar a quantidade de dias para eliminar automaticamente os arquivos. 
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7. Em “Atualização do Sistema”, é possível atualizar um arquivo no sistema. 

 

3.2. Configurações de vídeo da câmera  

Para que sua câmera funcione corretamente com seu gravador Clear CFTV, é necessário que alguns 

parâmetros sejam configurados na câmera. Para isso, siga os passos a seguir: 

3.2.1. Configurações da câmera  

1. Acesse o menu “Configurações → Config. Câmera → Condições da câmera”, neste submenu, é 

possível configurar os parâmetros de imagem, exposição, LDC, ativar/desativar modo de 

desembaciamento e etc. 
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2. Em “Vídeo”, aplique as seguintes configurações: 

 

Clique em “Guardar”.  

3. Em “Áudio”, você pode realizar as configurações de áudio. 
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     3.3. Configurações de Rede 

Acesse o menu “Configurações → Def. de Rede” para realizar as configurações de rede da câmera. 

1. TCP/IP: Submenu para definir o endereço IP da câmera; 

 

2. Porta: Defina as portas que serão utilizadas por cada parâmetro; 
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3. PPPoE: Configurações para PPPoE; 

 

4. DDNS: Configuração do DDNS; 
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5. SMTP (E-mail): Configuração do SMTP para possibilitar o envio de e-mails quando um evento de 

alarme ocorrer. 

 

• Configure os parâmetros descritos abaixo: 

o Servidor SMTP: Endereço do servidor SMTP; 

o Porta: O número da porta do servidor SMTP; 

o Utilizador: A conta do servidor SMTP; 

o Palavra-Passe: A senha do servidor SMTP; 
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o Anonimato: Se esta caixa de seleção for marcada, as informações do remetente do e-mail 

não aparecerão no e-mail; 

o Remetente: Endereço de e-mail do remetente; 

o Modo de Encriptação: Selecione entre “Nenhum, SSL, TLS; 

o Título: Entre com no máximo 63 caracteres; 

o Fixação suportada: Marque a caixa de seleção para anexar algum documento ao e-mail; 

o Destinatário do Correio: Endereço de e-mail do destinatário, suporta até 3 endereços de e-

mail. 

o Testar e-mail: O sistema envia um e-mail de teste para verificar se a conexão foi configurada 

com sucesso. 

6. UPnP: Configuração UPnP; 

 

7. SNMP: Configuração SNMP; 

 

8. Bonjour: Habilite esta função para o software que suportar esta função, encontrar a câmera 

automaticamente. 
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9. Multicast: Defina um endereço de Multicast para a câmera; 

 

10. Registro Autom.: É possível ativar/desativar esta função para registrar automaticamente o endereço 

IP; 
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11. 802.1x: Se esta função for ativada, as câmeras passarão por uma autenticação antes de serem 

conectadas; 

 

12. Qualidade de Serviço: Configura os parâmetros de qualidade de serviço. 

 

13. Acesso à Plataforma: Ativar o acesso a plataforma. 
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3.4. Gestão de Eventos 

3.4.1. Detecção de Vídeo 

É possível configurar um alarme de detecção de movimento, violação de vídeo e mudança de cena. 

 

• Detecção de movimento: Defina a área de detecção (é possível configurar até 4 áreas), o período 

de funcionamento, se irá gerar uma gravação quando um movimento for detectado, se irá enviar 

um e-mail e etc. 
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3.4.2. Detecção de movimento inteligente 

Na detecção de movimento inteligente, é possível determinar o alvo de alarme, se será uma pessoa ou um 

veículo. 

 

3.4.3. Detecção de Áudio 

Configurar a detecção de áudio da câmera. 
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3.4.4. Plano inteligente 

Aciona qual evento a câmera irá detectar, sendo eles: detecção facial, mapa de calor, análise IVS, 

contador de pessoas e monitorização de objeto. Os quais serão explicados nos próximos tópicos.  

                  Não esquecer de selecionar o plano inteligente que será utilizado antes de configurar os eventos. 

 

3.4.5. Análise IVS 

Configura a análise de imagem inteligente, que é a detecção de eventos com critérios previamente 

definidos. É possível criar várias regras para intrusão, movimento de objeto, objeto abandonado, movimento 

rápido, detecção de estacionamento ilegal e etc.  
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Clique no ícone “+” para criar uma nova regra e em “Desenhar regra” para destacar a área que deseja 

implementar a detecção do evento. 

 

3.4.6. Monitorização de objeto 

A monitorização de objeto tem a funcionalidade de monitorar um objeto, se ele foi colocado ou retirado 

do local monitorado. Para criar a regra, clique no ícone “+”, escolha entre “Colocação de objeto” ou 

“Remoção de objeto” e em “Desenhar regra” destaque a área desejada. 

 

3.4.7. Detecção Facial 

Ativa a função de detecção facial. Selecione a caixa de seleção “Ativar”, desenhe a área de detecção 

do monitoramento e desenhe também a área de exclusão, que é a área que não será monitorada.  
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3.4.8. Contagem de Pessoas 

Para configurar o contador de pessoas, é preciso determinar a área de detecção e o sentido da contagem, 

em “Desenhar regra” e “Desenhar linha”. 

• Desenhar regra: Delimita a área de detecção (Área da caixa amarela).  

 

• Desenhar linha: Divide a direção de entrada e saída, ou seja, de A para B conta-se como entrada e 

de B para A conta-se como saída.    
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3.4.9. Mapa de Calor 

Detecta a distribuição dinâmica de movimento de objetos de acordo com a área marcada dentro de um 

certo período de tempo. As cores variam entre azul e vermelho, azul representa a menor taxa de movimento 

e vermelho a maior. Selecione a caixa de seleção “Ativar” e defina o período de funcionamento. 

 

• Relatório: Para visualizar o relatório gerado pelo mapa, clique na aba “Relatório” e pesquise pelo 

horário e data que deseja.  
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3.4.10. Anormalidade 

Configura um alarme para quando uma anormalidade ocorrer, por exemplo, sem cartão SD, erro no cartão, 

alerta de capacidade, anomalia de rede, acesso ilegal, exceção de segurança e etc. 

Para ativar, selecione a caixa de seleção “Ativar”. É possível enviar um e-mail de aviso de quando essas 

anormalidades ocorrerem. 

 

3.5. Gestão de armazenamento 

Acesse “Configurações → Gestão de Armaz.” 

3.5.1. Horário 

Em “Horário” é possível configurar a programação de gravação, captura de tela e informar os feriados.  

 

3.5.2. Armazenamento 

Determine o local de armazenamento das gravações, evento e alarme. 
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3.5.3. Controle de Gravação 

Configure o tempo que o pacote de gravação terá, o tempo de pré-gravação, a ação que será tomada 

quando o disco estiver cheio, o modo e o fluxo de gravação.  

 

3.6. Informações do sistema 

Acesse “Configurações → Inform. do Sistema” para visualizar as informações que estão configuradas no 

sistema da câmera. 

3.6.1. Info. Versão  

Informa a versão do sistema, do algoritmo, ONVIF e etc.  
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3.6.2. Registrar 

Em registro, você encontra as informações de todas as configurações feitas no sistema.  

 

3.6.3. Utilizador Online 

Apresenta as informações do usuário logado no sistema. 

 

3.6.4. Informação legal 

Apresenta as informações legais do sistema.  

 



 

34 

 

3.7. Alarme 

Na aba “Alarme”, é possível filtrar os alarmes ocorridos e verificar as informações, como hora, tipo de alarme, 

IP de origem e canal de alarme. 

 

3.8. Reprodução 

Na aba “Reprodução”, é possível visualizar as gravações armazenadas no cartão SD da câmera, podendo 

filtrar por data, horário e tipo de gravação. 

 

4. Conexão ao MDVR 

Após a câmera de contador de passageiro ser configurada, conecte o cabo de rede na entrada RJ45 do 

seu MDVR.  

4.1. Configuração no MDVR 

• Para o menu de câmera IP ser adicionado ao menu de gravação, siga os passos abaixo; 
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• Após isso, é preciso adicionar a câmera na interface de configuração IP CAMERA.  

4.1.1. Adicionando a câmera IP 

No menu de configuração de gravação, acesse a interface de configuração da IPC. Antes de configurar, 

verifique se a câmera está conectada corretamente ao MDVR ou se está na mesma rede que o 

equipamento. Então, clique na opção Add, Modify ou Delete para adicionar, modificar ou deletar os 

parâmetros da câmera.  
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Quando adicionar a câmera, selecione o canal relacionado a ela. Você pode adicionar o endereço de IP 

e o número da porta de rede manualmente ou clicar em Search para adicionar os dados de rede que 

aparecerem no resultado da pesquisa. O nome de usuário e senha são definidos para a câmera de rede, 

para uma câmera de rede com recurso de segurança, a configuração de usuário e senha devem ser a 

mesma que a da própria câmera;  
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• Visualização de entrada de pessoas, saída e a bordo pelo IVMS Client; 

• Nota: A câmera de contador de pessoas realiza a contagem apenas quando o veículo está parado 

e o upload das informações é feito ao IVMS quando o veículo está em movimento.  

 

 

• É possível gerar um relatório através do IVMS em “Alarme → Estatísticas de tráfego”.  
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5. Modo teste (Simulação de velocidade) 

Para validar o funcionamento da contagem de pessoas, você pode contar com a simulação de velocidade 

que é uma função suportada pelo MDVR. Para simular a velocidade, com o controle remoto do gravador, 

tecle “8+F3+F1+(0 = 0km/4 = 40km/6 = 60km/9 = 90km)”, de acordo com a velocidade desejada. 
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