
Unidade de extensão

Nº MODELO   WV-X65F1

Instruções de Operação

ADVERTÊNCIA:

• Todo o trabalho relacionado com a instalação deste produto deve ser efetuado por pessoal qualificado ou 
instaladores do sistema.

• Instalação deve ser realizada de acordo com todas as regras de instalação em vigor.
• As conexões devem cumprir o código elétrico local.

CUIDADO:

• Antes de tentar conectar ou operar este produto, leia o rótulo no interior do corpo.

Informações sobre o descarte em outros países fora da União Europeia

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Se você deseja descartar estes itens, entre em 
contato com as autoridades locais ou com o seu revendedor e pergunte sobre o método de descarte 
correto.

Importantes instruções de segurança

Instruções de instalação incluídas
: Símbolo de corrente alternada

: Símbolo de corrente contínua

Sobre os manuais do usuário
“<No. de controle: C****>” utilizado nesse documento deve ser usado para procurar informações no website 
de apoio da Panasonic para orientá-lo para a informação correta.
https://security.panasonic.com/support/info/ 

Nota:
• Devido às melhorias do produto, a aparência externa e outras partes mostradas neste manual podem 

diferir do produto real, desde que não interfiram com o uso normal.

1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Observe todas as advertências.
4) Siga todas as instruções.
5) Não instale próxima a quaisquer fontes de calor como, por exemplo, radiadores, registros de calor, estu-

fas ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
6) Utilize somente acessórios/conexões especificadas pelo fabricante.
7) Utilize somente com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo 

fabricante ou vendidos com o equipamento. Quando utilizar um carrinho, tenha cui-
dado ao mover o conjunto carrinho/equipamento para evitar ferimentos provocados 
pela queda.

8) Desconecte este equipamento durante tempestades com raios ou quando não utili-
zado durante longos períodos de tempo.

9) Confie todos os reparos a um técnico de serviço qualificado. Reparos são necessá-
rios quando a câmera tiver sido danificada de qualquer forma como, por exemplo, o cabo de força ou 
plugue estiver danificado, líquido tiver sido derramado ou objetos tenham caído dentro da câmera, ou 
ainda se a câmera tiver sido exposta à chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver sofrido uma 
queda.

S3125A

PRODUTO A LASER Classe1

Prefácio
Este produto é a “Unidade opcional de interface ótica” para a câmera de rede do tipo PTZ (PAN, TILT, 
ZOOM).

Funções principais
Implementação do guia de instalação do módulo SFP (Small Form Factor Pluggable) (aquisição 
local)
A substituição do cabo de rede conectado a uma câmera por um cabo de fibra ótica usando este produto 
pode estender a distância de transmissão.

Design integrado com nossa câmera PTZ para uso externo
Este produto pode ser instalado entre a nossa câmera do tipo PTZ e o WV-Q121B (Suporte de montagem 
em teto), WV-Q122A (Suporte de montagem em parede).

WV-Q122A

WV-X65F1 
(esta unidade)

WV-X6533LN

Partes e funções

[Unidade inteira]  q Parafusos especiais sextavados hexagonais (3 posições)
 Fixa o corpo da câmera e este produto.
 w Cabo de entrada de 24 V CA

 Conecta a fonte de alimentação de 24 V CA que é fornecida 
para este produto e uma câmera.
 e Cabo de saída de 24 V CA

 Fornece uma fonte de alimentação de 24 V CA a uma câmera 
do tipo PTZ.
 r Fio auxiliar instalado

 Pendura uma câmera temporariamente.
 t Cabo de saída de 12 V CC

 Fornece uma fonte de alimentação de 12 V CC para uma 
câmera do tipo Dome.

 (Não utilizado com este produto)
 y Cabo à prova d’água RJ45

 Conecta um cabo Ethernet a uma câmera.
 u Anel de fixação

 Conecta este produto a uma câmera.
 i Tampa SFP

 Protege a peça de montagem do módulo SFP de modo imper-
meabilizado.
 o Parafusos de fixação da tampa SFP (2 posições)

 Fixa a tampa SFP.
!0! Placa de identificação

[Visão inferior]
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Na ilustração ampliada acima, a tampa SFP 
está removida.

!1! Porta do módulo SFP
!2! Indicador CAM LINK (Link da Câmera)
!3! Indicador de energia
!4! Indicador SFP LINK
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Na ilustração acima, o anel de fixação 
está removido.

Precauções

Precauções para a instalação

Confie o trabalho de instalação a um técnico autorizado.
O trabalho de instalação requer técnica e experiência. Ignorar estes fatores pode causar fogo, choque elé-
trico, ferimentos ou danos ao produto.

• Certifique-se de consultar o distribuidor.

Inspeções periódicas devem ser realizadas.
Ferrugem nas partes metálicas ou nos parafusos pode causar uma queda do produto resultando em feri-
mentos ou acidentes.

• Consulte o distribuidor para as inspeções apropriadas.

Deverá ser usado o suporte de montagem projetado exclusivamente.
Caso contrário, poderá ocorrer queda resultando em ferimentos ou acidentes.

• Usar o suporte de montagem projetado exclusivamente para a instalação.

Os parafusos e pinos devem ser apertados com o torque especificado.
Caso contrário, poderá ocorrer queda resultando em ferimentos ou acidentes.

Desligue a alimentação ao efetuar o cablagem deste produto.
Caso contrário isto pode causar choque elétrico. Além disso, o curto-circuito ou cableamento incorreto pode 
causar um incêndio.

Instale este produto em um local suficientemente alto para evitar colisões com pessoas e objetos.
Caso contrário poderá ocorrer ferimentos.

Não instale este produto em locais sujeitos a vibração.
Afrouxar parafusos ou pinos de montagem pode causar uma queda do equipamento resultando em ferimen-
tos ou acidentes.

Realize corretamente todo o cablagem
Os curtos-circuitos na cablagem ou cablagem incorreta pode causar fogo ou choque elétrico.

Desligue a câmera quando limpá-la.
Caso contrário poderá ocorrer ferimentos.

As medidas de proteção contra queda deste produto devem ser adotadas.
Caso contrário, poderá ocorrer queda resultando em ferimentos ou acidentes.
Certifique-se de instalar o fio de segurança.

Não borrife mais água, excedendo o limite de desempenho impermeável, com uma máquina de 
limpeza de alta pressão, etc.
Podem ser causados incêndio ou choque elétrico por imersão.

Se o dispositivo for usado em um ambiente de alta temperatura, não toque no módulo SFP com a 
mão.
Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou queimaduras, especialmente quando o módulo SFP ou um 
cabo de fibra ótica for colocado ou removido.

Não conecte um equipamento diferente de um produto com especificações compatíveis a uma 
peça de conexão do cabo de fibra ótica do módulo SFP.
Caso contrário, poderá ocorrer fogo, choque elétrico ou mau funcionamento.

Não olhe diretamente para a luz do laser.
Olhar diretamente para uma fonte de luz do laser poderá causar problemas na visão.
(Produto a laser Classe1)

Não engate nem desengate o módulo SFP da porta do módulo com a mão molhada.
Caso contrário, isto poderá causar choque elétrico ou mau funcionamento.

Não esfregue as bordas das partes metálicas com a mão.
Caso contrário poderá ocorrer ferimentos.

A Panasonic não assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos à propriedade 
resultantes de falhas devidas à instalação ou operação inadequada inconsistentes com esta 
documentação.

Fonte de alimentação
Este produto não tem interruptor de alimentação.
Ao realizar trabalhos elétricos, verifique se o produto pode ser ligado e desligado.  Ao limpar o produto, desli-
gue a fonte de alimentação do sistema.

Não coloque este produto nos seguintes locais:
• Locais em que um agente químico seja utilizado como, por exemplo, aqueles usados em piscinas
• Locais sujeitos a umidade ou fumaça de óleo, como uma cozinha
• Locais específicos sujeitos a atmosfera ou solventes inflamáveis
• Locais em que uma radiação, raios X, ondas de rádio intensa ou um campo magnético forte seja gerado
• Locais perto da costa diretamente expostos à brisa do mar, ou em locais expostos a gases corrosivos, 

como em fontes termais, regiões vulcânicas, etc.
• Locais onde a temperatura não está dentro da faixa especificada (☞ Lado de trás)
• Locais sujeitos a vibrações, tais como em veículos, embarcações, ou acima das linhas de produtos (Este 

produto não foi projetado para uso dentro de veículos.)
• Locais sujeitos a mudanças bruscas de temperatura, como unidades de condicionador de ar externas 

próximas

Sulfurização causada por produtos de borracha
Não coloque o produto perto de produtos de borracha (juntas, pés de borracha, etc.) que contenham enxo-
fre. Existe o risco de que os componentes de enxofre dos produtos de borracha possam causar corrosão e 
sulfurização em as partes e terminais elétricos, etc.

[Precauções para uso]
Para continuar utilizando o produto com desempenho estável
Não utilize este produto sob condições de calor e umidade excessivos durante longos períodos de tempo. 
Caso contrário poderá ocorrer degradação dos componentes resultando na redução da vida útil do produto. 
Não exponha este produto a fontes de calor diretas como, por exemplo, um aquecedor.

Este produto não tem interruptor de alimentação.
Para desligar a alimentação, desconecte a alimentação da fonte de alimentação de 24 V, c.a..

Manuseie este produto com cuidado.
Não deixe este produto cair, nem aplique choque ou vibração a esta câmera. Caso contrário isto pode cau-
sar problemas ao produto.

Não submeta o corpo a fortes impactos.
Caso contrário, poderia causar danos ou imersão.

Limpeza do corpo deste produto
Certifique-se de desligar a alimentação antes da limpeza. Caso contrário poderá ocorrer ferimentos. 
Não use benzina, solvente, álcool, ou quaisquer outros tipos de solventes ou detergentes. 
Caso contrário poderá ocorrer descoloração. Ao usar um pano químico para a limpeza, observe as instru-
ções fornecidas com o produto de pano químico.
Não afrouxe ou remova os parafusos a menos que assim for especificado na documentação do produto.

Classificação do equipamento e rótulo de indicação da fonte de alimentação
Referir-se ao rótulo de indicação no interior desta unidade para ver a classificação do equipamento, a fonte 
de alimentação, e outras informações.

Guia de solução de problemas

Sintoma Causa/solução

A energia deste produto não pode ser 
ligada.

• O indicador de energia no lado da porta do módulo SFP 
acende em verde?

 Se o indicador não acender, a fonte de alimentação de 24 V 
CA não pode ser fornecida para este produto.

→→ Verifique se o interruptor da fonte de alimentação de 
24 V CA está na posição ON.
→→ Verifique se o pino do conector processado está ade-
quadamente inserido.
→→ Verifique se o conector está inserido até o fim.

 Se não for encontrado nada errado com o procedi-
mento acima, é provável que ocorreu um erro com este 
produto. Entre em contato com seu revendedor.

Os dados da imagem não podem ser 
transmitidos.

• O indicador CAM LINK ou o indicador SFP LINK no lado da 
porta do módulo SFP acende ou pisca?

 Se esses indicadores não acendem nem piscam, a comuni-
cação pela fibra ótica não pode ser feita.

→→ Se o indicador SFP LINK não ficar laranja, desligue a 
fonte de alimentação de 24 V CA do produto, desen-
gate o módulo SFP uma vez e engate-o novamente 
para verificar seu funcionamento.
→→ Verifique se o conector do cabo de fibra ótica está ade-
quadamente conectado ao módulo SFP.
→→ Verifique se o cabo de fibra ótica funciona adequada-
mente substituindo-o por um novo.
→→ Se o indicador CAM LINK não ficar laranja, verifique se o 
conector RJ45 de impermeabilização entre este produto 
e a câmera está conectado adequadamente.

<Modelos montáveis>
As seguintes câmeras para uso externo podem ser montadas com o WV-X65F1.
Para obter informações mais recentes sobre os modelos montáveis, acesse nosso site 
(https://security.panasonic.com/support/info/ < No. de controle: C0505>).
WV-X6533LN, WV-S6532LN, WV-X6531N, WV-X6511N, WV-S6530N

!!3
!!2

!!1

!!4

• Antes de tentar instalar este produto, favor ler estas instruções cuidadosamente e então 
guardar este manual para referência futura.

WV-X6531N

Especificações
• Especificações básicas

Fonte de alimentação: 24 V, c.a. (50 Hz/60 Hz)

Consumo da potência de entrada: 24 V, c.a. 4,8 A / 77 W*1

Consumo da potência de saída: 24 V, c.a. 4,5 A / 72 W
12 V, c.c. 1,1 A / 13 W

Ambiente de funcionamento*2

Temperatura operacional ambiente:

Umidade operacional ambiente:

–40 °C a +60 °C
(Faixa de alimentação ligada: –30 °C a +60 °C)
10 % a 100 % (sem condensação)

Ambiente de armazenamento
Temperatura de armazenamento:

Umidade de armazenamento:
–50 °C a +70 °C 
10 % a 95 % (sem condensação)

Impermeabilização:*3 IP66 (IEC 60529)

Resistência a impactos: IK10 (IEC 62262)

Dimensões: ø174 mm x 186 mm (A) 

Peso: Aprox. 1,6 kg
(Incluindo anel de fixação (Aprox. 200 g)

Acabamento: Corpo principal:
Alumínio fundido, Prata natural
Parafusos de fixação exteriores:
Aço inoxidável (tratamento resistente à corrosão)

• Especificações de suporte para o módulo SFP

Tipo da Porta SFP: Tipo LC

Velocidade da Ethernet: 100/1000 Mbps

Tensão de alimentação, corrente: 3,3 V típico, Máx. 300 mA

Gaiola SFP: Minigaiola SFP padrão (para SFP com afastamento de 6,5 mm)

Taxa de Erro de Bits do SFP Requerida: Max. 10-12

*1 A fonte de alimentação e o consumo de energia indicados são o valor máximo. Podem variar depen-
dendo da câmera usada. Como referência, o consumo de corrente real pode ser calculado com a fórmula 
abaixo.

 Consumo de corrente = (Consumo de corrente da câmera + 0,3) A
*2 Se a faixa de temperatura do serviço e a faixa de umidade do serviço do módulo SFP em uso forem mais 

estreitas que as deste produto, aplique as faixas de serviço do módulo SFP em uso.
*3 Só quando o trabalho de instalação estiver devidamente efetuado de acordo com a explicação do guia de 

instalação e o tratamento de impermeabilização apropriado for realizado.

Aperto dos parafusos
• Não utilize uma parafusadeira de impacto. O uso desta parafusadeira pode danificar os parafusos ou 

apertá-los excessivamente.
• Quando um parafuso for apertado, este deve estar a um ângulo reto com a superfície. Após apertar os 

parafusos, verifique para assegurar-se de que o aperto é suficiente para que não haja movimento ou frou-
xidão.

Tome cuidado com a umidade
Instale este produto em locais onde a umidade é baixa. Se a instalação é realizada quando está chovendo 
ou em condições muito úmidas, o interior pode ser afetado pela umidade.

Quando podem ocorrer perturbações de ruído
Efetue o trabalho de distribuição de energia para manter uma distância de 1 m ou mais a partir da linha de 
alimentação de 120 V (para os EUA e Canadá) ou 220 V - 240 V (para a Europa e outros países).

Interferência de rádio
Pode aparecer ruído no vídeo ou áudio perto de fortes campos elétricos a partir de uma antena de TV ou 
rádio, motores e transformadores, ou fortes campos elétricos/campos magnéticos a partir de uma linha elé-
trica (linha de lâmpadas) de 100 V CA ou mais.

Certifique-se de remover este produto se não é mais usado.

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com

Panasonic Corporation  
Osaka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

 
© Panasonic Corporation 2019
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Acessórios padrão
Instruções de Operação (este documento) ....... 1 pç.

Outros itens que são necessários (não incluídos)
[1] Prepare quatro parafusos de montagem (M10) para ser montados no teto ou na parede sepa-

radamente.

Método de instalação Parafuso de 
montagem

Mínima resistência à 
extração/1 pç.

Quando pendurar a câmera desde o teto
Utilizar o suporte de montagem em teto (WV-Q121B*1).

Parafusos M10/
4 pçs. 1977 N

Ao instalar a câmera numa parede
Utilize o suporte de montagem em parede o (WV-Q122A*1).

Parafusos M10/
4 pçs. 1470 N

*1 Para detalhes sobre o procedimento para instalar o suporte de montagem e a câmera, leia as instruções 
de operação de cada suporte de montagem.

[2] Prepare um módulo SFP (Small Form Factor Pluggable) (aquisição local).
Para obter informações mais recentes sobre a compatibilidade dos módulos SFP, consulte o site de suporte 
da Panasonic.
(https://security.panasonic.com/support/info/ < No. de controle: C0504>).

Nota:
• Não toque no terminal metálico do módulo SFP nem aproxime um objeto eletrificado do terminal. Caso 

contrário, isso poderá causar mau funcionamento devido à eletricidade estática.

[3] Prepare um cabo de fibra ótica e um conduíte de plástico flexível.
q Examine o comprimento necessário do cabo de fibra ótica.

• Verifique a posição da caixa de terminação da luz na qual o cabo de fibra 
ótica está instalado.

• O comprimento necessário do cabo de fibra ótica é calculado somando o 
comprimento entre a caixa de terminação da luz e a porta de fixação da 
câmera do suporte de montagem, até aproximadamente 240 mm.

w Prepare um cabo de fibra ótica com um conector LC duplex (doravante 
referido como “conector LC”. Cuidado para não confundir com o 
“conector do tipo clipe de remoção de LC”.) que se conecta entre o 
módulo SFP e a caixa de terminação da luz.

 Cabo de fibra ótica: Use o que for compatível com o módulo SFP em uso.
 Tipo de conector ótico: Conector LC (lado do módulo SFP)

Guia de Instalação
Aqui explicamos um exemplo de instalação numa parede usando o suporte de montagem em 
parede (WV-Q122A). Para obter informações detalhadas sobre a instalação e o procedimento, 
consulte as instruções de operação de cada suporte de montagem.

[1] Prenda o WV-Q122A na parede.
q Faça quatro furos na parede para fixar o WV-Q122A.

 Se a fiação for disposta na parte de trás da parede, faça um furo para ela também.
 (Para ver as posições dos furos, consulte as Instruções de Operação para o WV-Q122A.)
w Passe o cabo de fibra ótica e a linha da fonte de alimentação 

externa de 24 V CA através do conduíte de plástico flexível 
com antecedência.

e Monte a peça do conector para a linha da fonte de alimenta-
ção externa de 24 V CA usando o kit do conector da fonte 
de alimentação de 24 V CA (acessório da câmera). Para 
saber como instalar o kit do conector do fornecedor de ali-
mentação 24 V, c.a., consulte a seção “Fazendo conexões” 
no Guia de Instalação da câmera.

r  Insira o conduíte de plástico flexível onde o cabo de fibra 
ótica e a linha da fonte de alimentação externa de 24 V CA 
estão dispostos no suporte de montagem em parede no 
lado da frente, e passe-os pelo conduíte até a porta de fixa-
ção da câmera.

t Ajuste o comprimento de cada cabo para que tenha a dis-
tância a partir da porta de fixação da câmera como a seguir.

 Cabo de fibra ótica: aproximadamente 240 mm
Linha da fonte de alimentação externa de 24 V CA: 

aproximadamente 200 mm
y Faça o tratamento de impermeabilização na superfície de 

instalação furada e na tampa da parte frontal do suporte de 
montagem.

u Prenda o suporte de montagem na superfície da parede 
usando parafusos de fixação (4 pçs.) (M10: aquisição local).

 Mínima resistência à extração (por 1 pç.) 1470 N

[2] Conecte o cabo de fibra ótica na caixa de terminação 
da luz, conecte o conduíte de plástico flexível na caixa 
de terminação e faça a impermeabilização.

 Conecte a linha da fonte de alimentação de 24 V CA que 
passa pelo conduíte de plástico flexível à linha de alimenta-
ção externa separadamente.

[3] Remova este produto e fixe-o no WV-Q122A com os 
quatro parafusos especiais sextavados hexagonais 
(M6, acessórios).

q Passe o cabo de fibra ótica e a linha da fonte de alimentação 
externa de 24 V CA pelo produto.

 Passe os outros cabos pelo produto, se necessário.
w Ajuste a direção do produto para que a marca “PARTE POS-

TERIOR” no lado de trás fique de frente para o lado do 
suporte de montagem em parede.

e Fixe o produto no suporte de montagem em parede usando 
uma  chave sextavada de 4 mm (aquisição local) com para-
fusos especiais sextavados hexagonais (acessório) e arruelas 
de bloqueio (acessório).

 Torque de aperto recomendado: 9,8 N·m
 Se duas arruelas de bloqueio ficarem soltas entre si, colo-

que-as no parafuso especial sextavado hexagonal na dire-
ção mostrada na ilustração à direita e use-as.

A ilustração acima indica que o conduíte de 
plástico flexível é inserido no lado da frente do 
suporte de montagem.

FRENTE

Cabo de 
fibra ótica

Marca PARTE 
POSTERIOR

Parafusos especiais sextavados 
hexagonais (4 pçs.)

WV-X65F1 
(esta unidade)

<Método correto de encaixe>

Arruela de 
bloqueio Encaixe junto as superfí-

cies dos ressaltos

q Conexão entre o conector da linha da fonte de 
alimentação externa de 24 V CA e o cabo de 
entrada de 24 V CA deste produto.

w Faça a impermeabilização nas peças do conec-
tor/cabo com a fita à prova d’água (acessório).

IMPORTANTE
• A fonte de alimentação de 24 V, c.a. deve ser 

isolada da alimentação de corrente alternada 
comercial.

• Estique a fita mais ou menos o dobro e enro-
le-a em volta do cabo e do conector. Esticar a 
fita insuficientemente causa proteção insufi-
ciente à prova d’água.

Nota:
• Este produto é equipado com dois terminais de conexão do cabo: um é o “cabo de entrada de 24 V CA” 

conectado a uma fonte de alimentação externa e outro é o “cabo de saída de 24 V CA” que fornece ali-
mentação à câmera. Cuidado para não fazer conexões incorretas.

CUIDADO:
• UM DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO FACILMENTE ACESSÍVEL DEVE SER INCORPORADO AO 

EQUIPAMENTO ALIMENTADO PELA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24 V, C.A.
• SOMENTE CONECTAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24 V, C.A., CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) ou 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

[5] Instale o módulo SFP neste produto.
q Afrouxe os parafusos de fixação da tampa SFP (2 posições) com uma chave de fenda e retire a tampa 

SFP (transparente) do produto.
w Instale o módulo SFP dentro do soquete do módulo SFP.

Nota:
• A porta de fibra ótica do módulo SFP e o conector LC do cabo de fibra ótica têm tampas de proteção, 

respectivamente. Remova as tampas de proteção e conecte-os.
• Quando um cabo de fibra ótica for conectado ao módulo SFP, verifique se a peça de conexão do cabo 

não está suja.
• Não dobre nem amarre os cabos óticos. Defina o raio mínimo para 30 mm ou mais e faça o processo de 

fiação.

[7] Faça a impermeabilização do cabo de fibra ótica inserido na tampa SFP.
q Passe o cabo de fibra ótica pelas duas fendas na junta SFP para montá-la no cabo de fibra ótica.
w Insira a junta SFP de forma que a linha lateral na junta fique alinhada com a ponta da tampa SFP.
e Faça a impermeabilização da tampa SFP e da junta SFP enrolando a fita à prova d’água (acessório) ao 

redor delas. Consulte a ilustração à direita inferior para ver onde a fita à prova d’água deve ser aplicada. 
Também faça o tratamento de impermeabilização com o composto de calafetagem na junta SFP onde o 
cabo de fibra ótica está inserido.

Conector LC

Módulo SFP

Cabo de fibra ótica

FRENTE

Tampa SFP

Porta da fibra ótica Conector LC

Mecanismo 
de bloqueio

Módulo SFP

Fita à prova d’água

FRENTE

Cabo de fibra ótica

Tampa SFP

Tampa SFP

Junta SFP

Junta SFP

Linha lateral na junta SFP

Duas fendas

[6] Conecte o cabo de fibra ótica para o módulo SFP.
q Passe o cabo de fibra ótica pela tampa SFP e empurre o conector LC do cabo de fibra na porta de fibra 

ótica do módulo SFP até o mecanismo travar.
w Recoloque a tampa SFP na posição original. Torque de aperto recomendado: 1,38 N·m

[8] Faça a impermeabilização do cabo de saída de 12 V CC neste produto.
O cabo de saída de 12 V CC neste produto não é usado. Faça a impermeabiliza-
ção na conexão com a fita à prova d’água (acessório).

[9] Coloque o anel de fixação (acessório) na câmera.
q Antes de realizar as seguintes tarefas, guarde a câmera na embalagem do 

produto. Consulte a figura da embalagem do produto.
w Remova o estojo do cabo de alimentação preso à lateral superior da câmera 

com quatro parafusos (M4) e retire o terminal de alimentação (24 V, c.a.) 
armazenado no interior. Descarte o estojo do cabo de alimentação.

e Se houver um cabo de entrada/saída de áudio ou cabo de entrada/saída de 
alarme, remova o estojo multi-cabo também.

r Coloque o anel de fixação com o rótulo da marca △ voltado para a parte de trás da câmera (na direção 
da porta de drenagem) e prenda o anel de fixação à lateral superior da câmera usando uma chave sex-
tavada de 5 mm (aquisição local).

 Torque de aperto recomendado: 2,45 N·m

Terminal de alimentação 
(24 V, c.a.)

Estojo do cabo de alimentação

Estojo multi-cabo

Parafusos (M4) 
(4 pçs.)

[10] Pendure a câmera no fio auxiliar instalado deste produto.
q Leve a câmera para a posição de instalação e pendure-a no fio auxiliar instalado.
w Abaixe a tampa do fio para evitar que o fio auxiliar instalado se solte.

Tampa do fio

Gancho do fio

Fio auxiliar 
instalado

Nota:
• A câmera não está presa no momento, portanto, cuidado para não batê-la em volta.
• O fio auxiliar instalado é projetado para sustentar apenas o corpo da câmera. Não coloque um peso 

excessivo que o fio auxiliar instalado não possa suportar.

[11] Conexão entre o cabo de saída de 24 V CA do produto e o terminal de alimentação (24  V CA) 
da câmera.

Conecte o cabo de saída de 24 V CA do produto e o terminal de alimentação (24 V, c.a.) da câmera, e faça a 
impermeabilização da peça de conexão e em volta das peças do cabo com a fita à prova d’água (acessório).

[12] Conecte o cabo à prova d’água RJ45 deste 
produto e o cabo de rede RJ45 da câmera.

q Afrouxe a tampa do conector à prova d’água RJ45 
girando-o sentido anti-horário e deslize a tampa do 
conector à prova d’água RJ45 e a cobertura do 
conector à prova d’água RJ45 conforme mostrado 
na ilustração à direita.

w Insira o conector RJ45 na tomada RJ45 à prova 
d’água da câmera.

e Conecte a cobertura do conector à prova d’água 
RJ45 na tomada à prova d’água RJ45, depois gire a 
cobertura até que a marca “⇦” se alinhe com a 
marca correspondente.

r Gire a tampa do conector à prova d’água RJ45 até 
que a folga entre ele e a cobertura do conector à 
prova d’água RJ45 seja eliminada.

[13] Fixe a câmera neste produto.
q Ajuste a posição da câmera para que o rótulo da marca “△” na parte traseira do anel de fixação coin-

cida com o rótulo da marca “▽” no lado interno de trás do produto.
w Insira os pinos de posicionamento deste produto nos orifícios de montagem (3 posições) no anel de fixa-

ção na parte superior da câmera e gire a câmera cerca de 15 graus para a esquerda, na visão por baixo, 
para fixá-la temporariamente.

Pinos de posicionamento 
(dentro deste produto)

Anel de fixação

Rótulo da marca “△”

Rótulo da marca “▽” 
(dentro deste produto)

Nota:
• Ao levantar a câmera, não segure na peça móvel.
• Coloque o fio auxiliar instalado ou outras partes da fiação dentro do anel de fixação para evitar que 

fiquem presos na borda do produto.
• Não coloque a peça do conector à prova d’água RJ45 no estojo multi-cabo.
• Cuidado para não usar muita força no cabo de fibra ótica ao inseri-lo para evitar que o cabo seja 

dobrado durante a instalação.

Terminal de alimentação 
(24 V, c.a.)

Cabo de saída de 24 V CA

Cabo à prova d’água RJ45

Cabo de rede RJ45

[14] Aperte os três parafusos especiais sextava-
dos hexagonais (parafusos de fixação) com 
firmeza usando uma chave sextavada de 
4 mm (aquisição local).

Torque de aperto recomendado:  2,45 N·m

[15] Prenda o fio de segurança da câmera no 
suporte de montagem.

Prenda o fio de segurança do corpo da câmera na 
seção de gancho do fio do WV-Q122A.
Consulte as instruções de operação de cada suporte 
de montagem para obter mais informações sobre 
como conectar o fio de segurança.

Nota:
• Se o fio de segurança não for longo o suficiente, 

conecte o fio de segurança expandido (acessório) 
no gancho de encaixe do fio de segurança.

Módulo SFP

Parafusos de fixação 
da tampa SFP

Parte do gancho do soquete do módulo SFP

FRENTE

Garra do módulo SFP

Conector 
RJ45

Cobertura 
do conector 
à prova 
d’água RJ45

Tampa do 
conector à 
prova d’água 
RJ45

Tomada RJ45 
à prova d’água

Nota:
• Não remova a tampa de proteção na ponta até imediatamente antes da conexão com o módulo SFP.

e Prepare um conduíte de plástico flexível equivalente ao PF-14.
 O conduíte protege o cabo de fibra ótica desde a caixa de terminação da luz até o suporte de montagem.

As seguintes peças são utilizadas durante os procedimentos de instalação.
Anel de fixação ................................................. 1 pç.
Parafusos especiais sextavados hexagonais (M6) ... 5 pçs.
 (deles, 1 sobressalente)
Arruela de bloqueio ........................................ 5 pçs.
 (deles, 1 sobressalente)

Fitas à prova d’água ....................................... 3 pçs.
Fio de segurança expandido ............................. 1 pç.
Junta SFP ........................................................ 1 pç.

Suporte de montagem em 
parede (exemplo: WV-Q122A)

Cabo de 
fibra ótica

Porta de 
fixação da 
câmera

CapaConduíte de 
plástico flexível

Linha da fonte de 
alimentação externa 
de 24 V CA

Cabo de fibra 
ótica

Cabo de entrada de 
24 V CA

Linha da fonte de alimentação externa de 24 V CA

FRENTE

Cabo de saída de 
24 V CA

IMPORTANTE
• Os parafusos especiais sextavados hexagonais incluídos com a câmera não podem ser usados. Use 

os parafusos hexagonais especiais e as arruelas de bloqueio fornecidos com este produto.

[4] Prenda o conector da fonte de alimentação no conector do cabo de entrada de 24 V CA deste 
produto.

Câmera

Fio de 
segurança

Este produto

Parafusos espe-
ciais (parafusos 
de fixação) 
(3 posições)

Seção de 
gancho 
do fio

Anel de fixação

Parafuso de 
fixação (3 pç.)

Pinos de posicionamento 
(3 pçs.)

Rótulo da marca “△”

Porta de 
drenagem

Diâmetro 
interno de 
ø14 mm

Cabo de fibra ótica

Conduíte de 
plástico flexível 

* Para obter informações adicionais sobre como 
fazer a fiação interna, consulte nosso site 
(https://security.panasonic.com/support/info/ 
<No. de controle: C0506>).


