Acessórios padrão

Guia de Instalação
Instruções de instalação incluídas

Câmera de rede
Nº MODELO

WV-SUD638
(Prata natural)

WV-SUD638-H / WV-SUD638-T
(Cinza)

(Marrom)

Importantes instruções de segurança............ 1 pç.
Guia de Instalação (este documento)........... 1 jogo

➃	Monte o acoplamento e a mola no bloco da caixa e aperte o tubo do cabo com a junta e a

Preparação do cabo

Certificado de garantia* .............................. 1 jogo
CD-ROM*2..................................................... 1 pç.
Rótulo de código*3........................................ 1 pç.
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*1	Este produto vem com vários tipos de garantias. Cada garantia é somente aplicável aos produtos
adquiridos nas regiões indicados na garantia relevante.
*2 O CD-ROM contém as instruções de operação e diferentes tipos de ferramentas de programas de software.
*3 Este rótulo pode ser requerido para a gestão da rede. O administrador da rede deve reter o rótulo de código.
Conector de alimentação à prova de água (lado do plugue)............................................................1 jogo
Conector EXT de I/O impermeável (lado do plugue)........................................................................1 jogo
Conector RJ45 impermeável (lado do plugue)................................................................................1 jogo
Suporte de montagem A do bico de lavagem...................................................................................1 pç.
Suporte de montagem B do bico de lavagem...................................................................................1 pç.
Parafusos de fixação para suporte de montagem B do bico de lavagem.... 3 pç. (deles, 1 sobressalente)
Placa de fixação...............................................................................................................................1 pç.
Parafusos de fixação da placa de fixação................................................... 5 pc. (deles, 1 sobressalente)
Porcas de fixação para a placa de fixação.................................................. 5 pç. (deles, 1 sobressalente)
Arruela........................................................................................................ 5 pç. (deles, 1 sobressalente)
Arruela plana.......................................................................................... 10 pç. (deles, 2 sobressalentes)
Fio de segurança..............................................................................................................................1 pç.
Grampo para fio...............................................................................................................................1 pç.
Broca (Chave hexagonal, tamanho da fenda de 6,35 mm T20).........................................................1 pç.

abraçadeira do cabo

Fixe o conector impermeável fornecido ao cabo a ser ligado à câmera.
* Quando uma conduta é utilizada para cablagem, verifique sempre o seu tamanho antes de instalar
o conector impermeável. Caso contrário, o cabo pode não ser capaz de passar através da conduta
dependendo do número de cabos utilizados e do conector impermeável em utilização.
* Faça sempre preparativos antes do procedimento “[3] Anexe o conector RJ45 impermeável
(acessório) ao cabo Ethernet.”
* Prepare [1] e [2] quando necessário.

[1] Fixe o conector EXT I/O impermeável (acessório) ao cabo
* As peças utilizadas em ➁ e ➂ estão no conjunto do saco do conector EXT I/O impermeável (lado do plugue).
<Itens de aquisição local>
• Cabo multi-núcleo
ø6,2 ~ 7 mm
Tamanho do cabo interno
AWG26 – AWG30, diâmetro externo revestido de ø1 mm ou abaixo
• Ferramenta de frisagem manual HT-102/HR30-1, feita pela Hirose Electric Co., Ltd.
• Ferramenta de extração (se necessário) HR30-TP, feita pela Hirose Electric Co., Ltd.

➀ Enrosque cada parte do conector EXT I/O impermeável (acessório) através do cabo na sequência
Passe o tubo do cabo, a braçadeira de cabo, a junta, a mola e acoplamento em sequência através
do bujão, previamente. Preparar as extremidades do cabo de acordo com as dimensões indicadas na
ilustração abaixo.
Bloco da caixa

Acoplamento

Mola

Durante a posição direita

Durante a posição sentada

• Este manual descreve os procedimentos de instalação, instalação da câmera de rede, as conexões de cabos e o ajuste.
• Antes de ler este manual, certifique-se de ler a Informação importante (incluída no CD-ROM).

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

N0916-2109 PGQP2238XA

Peças e funções
Tampa falsa ou unidade de
LED IR (opcional)

Câmera
Braço de inclinação

• Ligue a alimentação e configure a câmera de forma a
aceder através da rede.

(→ Consulte o folheto “Configuração
da câmera de forma a poder ser
acessada a partir dum computador”)

Conector
EXT de I/O
impermeável

Parafusos de
fixação do pedestal
de montagem × 4
(aquisição local)

Conector
RJ45 impermeável
Conector de
alimentação à
prova de água

➄ Ligue a unidade da arruela (aquisição local)
Lado do conector
EXT I/O impermeável

Bloco da caixa

➁	Incline o contato (acessório) para a mesa
➂	Insira o contato no orifício do terminal no bloco da

Mangueira de arruela
* Utilize a unidade de arruela que foi instalada a partir da alimentação comercial.

➅ Classificações do terminal EXT I/O

Conector EXT I/O impermeável (acessório)
Disposição terminal do lado de inserção do contato

Pino. 1
Pino. 2
Pino. 3
Pino. 4
Pino. 5
Pino. 6

<Disposição de pinos do conector EXT I/O impermeável>
LINE IN
Pino. 7
Alarme IN1
Áudio/LINE_GND
Pino. 8
N.C.
Áudio OUT
Pino. 9
ReléAlarme GND
Pino. 10 ReléAlarme IN3/AUX
Pino. 11 Relé+
Alarme IN2/Alarme OUT
Pino. 12 Relé+

* As peças utilizadas em ➀ e ➁ estão no conjunto do saco do conector de alimentação à prova de água (lado do plugue).
<Itens de aquisição local>
Suporte de fixa• Cabo de alimentação
ção (acessório)
Alívio de bloqueio
Diâmetro do cabo
ø6 ~ 10 mm
interno (acessório)
Área transversal do condutor do cabo
0,75 ou 1,25 mm2
Número de cabos
3 (para L, N e FG)
Material de isolamento
Polietileno (recomendado)

A câmera pode ser alimentada pela fonte de alimentação CA ou o injector PoE testado conforme
mostrado na ilustração a seguir.
Concentrador/Roteador

• Monte o alívio de bloqueio interno conforme mostrado na
Parafusos × 2
ilustração à direita e instale o suporte de fixação.
(acessório)
   (Aperte os parafusos temporariamente como o cabo de alimentação
que vai entre o suporte e a parte formada.)
Diâmetro interno
• Instale a junta de montagem sobre o anel de fixação Anel de fixação
pequeno
como mostrado na ilustração à direita. (Por favor, use
as partes aplicáveis, conforme descrito abaixo para a
Junta de
junta de montagem de acordo com o diâmetro externo
montagem
do cabo de alimentação.)
   Diâmetro interno pequeno...
Tamanho do cabo de alimentação 6,0 ~ 9,0 mm
   Diâmetro interno grande...
Diâmetro interno
Tamanho do cabo de alimentação 9,0 ~ 10,0 mm grande
cabo de alimentação na sequência da linha conforme mostrado na ilustração abaixo
• Porca do cabo → Anel de fixação (com junta de montagem) → Proteção traseira → Alívio de bloqueio interno
Cabo
Proteção traseira

Pino 1

Vivo

Pino 2
Pino 2

Neutro

Pin 3

Pino 3

Pino 1

N.C.

GND

Recorte

GND

Porca de acoplamento

➄ Insira e corrija o alívio de bloqueio interno no conector conforme mostrado na ilustração.
Em seguida, gire o parafuso do alívio de bloqueio interno e fixe o cabo firmemente com o
suporte de fixação.
(Torque de aperto recomendado: 0,5 N·m)
Parafusos × 2

➅ Alinhe a porca de acoplamento para a posição de
fixação para evitar que o conector gire e rode para
corrigir a proteção traseira. Instale o anel de fixação
(com junta de montagem) na proteção traseira e
aperte-a com uma porca de cabo.
(Torque de aperto recomendado: 1,5 ~ 2,0 N·m)

Alívio de bloqueio interno

Proteção Anel de fixação
traseira (com junta de montagem)

Porca do
cabo

100-240 V CA
50/60 Hz

Comportamentos do indicados de STATUS
• Quando a alimentação estiver ativada
	Acende em cor laranja → Apagado → Pisca em cor laranja → Acende em cor laranja (Quando a ligação de
rede não é estabelecida)
	Acende em cor laranja → Apagado → Pisca em cor laranja → Pisca em verde → Acende em verde
(Quando a conexão da rede estiver estabelecida)
• Durante a suspensão ou a ligação
Acende em cor laranja (Quando o cabo não está ligado)
Indicador LINK
Acende em verde (Quando o cabo está ligado)
• Durante o processo de atualização
Pisca em cor laranja
Indicador ACT
• Durante a inicialização
	Acende em cor laranja → Apagado →
Pisca em cor laranja → Acende em cor laranja
Indicador STATUS
• Erro de encaminhamento pela porta causado pela
função UPnP
	Pisca em cor laranja (em intervalos de 2 segundos
INITIAL SW
(ativado por 1 segundo / desativado por 1 segundo))
(Interruptor inicial)
• Problema na câmera
Pisca em vermelho
Placa do interruptor
• Quando a posição de instalação é anormal
Acende em vermelho

Conector

Porca de acoplamento

Alívio de bloqueio interno
Porta de cablagem
1
*1 A rosca fêmea para condução cumpre com as ANSI NPSM (roscas dos lateral*
tubos paralelos) 3/4 ou ISO 228-1 (roscas dos tubos paralelos) G3/4.
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➀ Preparativos

➁ Enrosque cada parte do conector de fonte de alimentação à prova de água através do
Cabo Ethernet (categoria 5e ou melhor, reto)

• Alarme IN1, Alarme IN2, Alarme IN3
Especificações da entrada: A ausência de tensão cria a entrada do contato (4 V ~ 5 V DC, capturados internamente)
Desligado: Aberta ou 4 V ~ 5 V DC
Ligado: Faz contato com GND (corrente de acionamento necessária: 1 mA ou mais)
• ALARM OUT, AUX OUT
Especificações da saída: Saída de coletor aberto (tensão máxima aplicada: 20 V DC)
ABERTA: 4 V ~ 5 V DC capturados internamente
FECHADA: Tensão de saída 1 V DC ou menos (corrente máxima de acionamento: 50 mA)
• Classificações máximas de Relé+ e Relé-: DC 25 V, 4,0 A
* O padrão dos terminais EXT I/O é “Desligado”.
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[2] Fixe o conector de alimentação à prova de água (acessório) ao cabo

Diagrama de ligação do sistema

ArruelaArruela+

Bocal

caixa
• Depois de inserir o contato, puxe o cabo ligeiramente e
assegure-se que está firmemente fixo no orifício terminal
do conector EXT I/O impermeável.

Siga os seguintes passos para inicializar a câmera de rede.
➀ Corte a alimentação da câmera seja desligando o cabo de alimentação CA ou desligando a alimentação do injetor PoE testado.
➁ Ligue a energia da câmera enquanto segura o botão INITIAL SW, e então mantenha o botão seguro
por 10-15 segundos. Cerca de 2 minutos depois de liberar o botão INITIAL SW, a câmera será ligada e os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados.

Porta de cablagem inferior

Lado do terminal de ligação da unidade de anilha

Pino. 9
ReléPino. 10 ReléPino. 11 Relé+
Pino. 12 Relé+

Cabo

15 ~ 20 mm

• Sobre o INITIAL SW (Interruptor inicial)

PC*2

Tubo do cabo (Incluindo a abraçadeira do cabo e a junta)

• Alinhe o tubo do cabo com a parte de
acoplamento e gire para apertá-los,
conforme mostrado na ilustração à direita.
(Torque de aperto recomendado: 0,5 N·m)

Abraçadeira do cabo
Junta
Tubo do cabo

2

• Quando a câmera é inicializada, os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados. Note que a
chave CRT (Chave de criptografia SSL) utilizada para o protocolo HTTPS não será inicializada.
• Antes de inicializar os ajustes, recomenda-se gravar os ajustes previamente.
• Não desligue a câmera durante o processo de inicialização. Caso contrário a inicialização pode
não ser realizada e poderá gerar defeitos na operação.

Bloqueio de
inclinação

Tampa lateral
Pedestal de
montagem



IMPORTANTE:

Vidro frontal

Parte de rotação
de panoramização (PAN)



Configuração da câmera de forma a poder ser acessada a partir dum computador

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2019

Limpador

2,0 mm (+0, -0,5)

• Ligue cada conector impermeável à câmera e fixe a tampa lateral de volta na sua posição inicial.

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

Tampa falsa ou
unidade de LED
IR (opcional)

56789

Remova a tampa lateral da câmera para que a parte de conexão do fio seja visível. (Passo 4)
Se necessário, instale unidade de extensão (unidade de LED IR) (opcional) se necessário. (Passo 5)
Se você quer fotografar a área do pé, dobre o braço de inclinação da câmera para a frente. (Passo 6)
Consertar a câmera para o local de instalação. (Passo 8)
* Instale o suporte de montagem do bico de lavagem pré-equipado com bocal de arruela (recomendado), ao mesmo tempo.

Conexão dos cabos

Authorised Representative in EU:

Viseira

•
•
•
•

Bloco da
caixa

Diagrama do circuito

• Encaixe o conector impermeável fornecido ao cabo para ser transferido para o interior do teto
ou piso ou ao longo de várias superfícies e passe o cabo através da conduta. (Por favor, escolha uma conduta de um tamanho adequado para permitir que o conector passe.)

Instalação

Acoplamento
Mola

• Desloque o tubo do cabo e insira a abraçadeira
do cabo e a junta do tubo de cabo.

Procedimento de instalação
Preparação do cabo

Pino ➀

” no acoplamento
• Alinhe a marca “
com o lado do pino ➀ do bloco da caixa
e instale o acoplamento e a mola na
sequência.

Injetor PoE testado*1

Anel de fixação (com
junta de montagem)

Cabo Ethernet (categoria 5e ou melhor, reto)

Porca do cabo

➂	Prepare a extremidade do cabo nas dimensões seguintes e torça o núcleo.
*1 Para informação relacionada nos injetores PoE testados, consulte o site
(http://security.panasonic.com/support/info/).
*2 Use um cabo Ethernet (categoria 5e ou melhor, cruzado) para ligar a câmera diretamente ao computador.

Tolerância de processo: +1 mm/-0 mm

Vivo, Neutro
GND

Dimensões A
(revestimento do cabo)
18 mm
20 mm

Dimensões B
(cabo descarnado)
7 mm
9 mm

b

a

➃ Enquanto o núcleo do cabo de chumbo é inserido no orifício de ligação

3

4

na parte de trás do corpo do conector, aperte o parafuso do corpo do
conector e conecte e fixe o cabo de ligação para cada terminal.
Para efeito de segurança, por favor leia as seguintes instruções de conexão.
* Há um recorte na porca de acoplamento do conector.
Alinhe a posição do parafuso a ser apertado com o entalhe da porca de
acoplamento e aperte o parafuso com uma chave de fendas chata. (Consulte
a ilustração superior direita.)
(Torque de aperto recomendado: 0,5 N·m)

Corpo do conector

7
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Preparação do cabo (continuação)
[3] Anexe o conector RJ45 impermeável (acessório) ao cabo de Ethernet.

Passo 1 Preparações

<Itens de aquisição local>
• Cabo Ethernet
Use 4 pares (8 pinos no total).
Comp. máx.: 100 m; diâmetro externo: ø5 mm ~ 6,5 mm
• Ferramenta de friso para bujão RJ45 (usado para prensar o bujão RJ45 para cabo Ethernet).

➀ Existem 3 métodos para instalar a câmera como se segue.

Em conformidade com as condições do local de instalação, prepare a base do local de instalação, fixe
o suporte de instalação e o suporte de instalação e prepare-se para a fiação do cabo.

➀ Frise o bujão RJ45 para cabo Ethernet e rosqueie a porca impermeável, a borracha
impermeável e o suporte de borracha em sequência. (Existem fendas de montagem sobre a
borracha impermeável e o suporte de borracha).

➁ Passe o bujão RJ45 através do conector RJ45 impermeável.
(Como mostrado na ilustração inferior esquerda, há uma tomada da mesma forma que o bujão plugue
RJ45 no conector impermeável RJ45. Por favor, tome nota da direção e insira por dentro.)
Conector RJ45
impermeável

Borracha de suporte Porca impermeável
Bujão RJ45

Borracha impermeável

Tomada de bujão RJ45

➂ Insira a borracha de suporte e a borracha impermeável no conector impermeável RJ45.
(Insira a borracha de suporte primeiro e depois introduza a borracha impermeável na extremidade
traseira do conector RJ45 impermeável até que toque o interior do prego).
Borracha de suporte

Execute o Passo 7 e passos subsequentes para o local de instalação.
Cuidado ao executar os passos.
Passo 7 instalar o fio de segurança (acessório) para a câmera

Instalação

Borracha impermeável

• Instalação estacionária ∙ ∙ ∙ Instalar num suporte de betão, etc. (Fiação lateral)
• Instalação de pólo ∙ ∙ ∙ Instale no topo de um poste de metal grosso. (Fiação inferior ou lateral)
• Instalação de teto ∙ ∙ ∙ Instalar em um teto de betão. (Fiação lateral)

Grampo para fio
(acessório)

Fio de segurança (acessório)

para o local de instalação específico.
■ Para soldar o parafuso no suporte de instalação
• Porca M8.................................................................................8 pç. (Para fixar com porcas duplas)
• Arruela plana M8 / arruela....................................................................................... 4 pç. para cada
■ Para colocar a âncora no suporte de instalação
• Âncora M8 / parafuso............................................................................................. 4 pç. para cada
• Arruela plana M8 / arruela....................................................................................... 4 pç. para cada
■ Para fixar o fio de segurança
• Âncora M8 / parafuso............................................................................................. 1 pç. para cada

➀ Suporte de montagem A do bico de

Fundo da câmera

• Retire o papel de liberação da fita de dupla-face anexado no lado inferior da grampo para fio
antes de usar.
• O fio de segurança pode ser puxada para fora em 2 direções. Instale a grampo para fio na
direção de puxar do fio de segurança.

4-ø10 mm

Orifício de fixação do
fio de segurança
Porca impermeável

Máx. 300 mm

e aperte-a.

Vista
dianteira

Vista inferior de WV-SUD638

4-ø10 mm

■ Para fixar a câmera diretamente sobre a
superfície de instalação
Parafusos de
fixação da
câmera M4 × 4
(aquisição local)
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IMPORTANTE:
• Antes de baixar a câmera na superfície de instalação, rosqueie os cabos ou fios pela porta de
cablagem inferior ou porta de cablagem lateral.
• O binário de aperto recomendado para a montagem da placa de fixação: 11,76 N∙m
• Força mínima de puxar dos parafusos de fixação para a câmera ou placa de fixação ∙ ∙ ∙ 1539 N (por 1 pç.)



Passo 3 Tire a câmera da caixa da embalagem.

Passo 6 Se necessário, dobre o braço de inclinação da câmera para a frente.

Segure a pega do saco proteção, puxe a unidade da caixa e coloque-a na posição vertical, como
mostrado na ilustração.
Pega

Para filmar a área do pé da câmera instalada, altere as configurações do braço de inclinação para uma
inclinação aproximada de 45°. Por favor, faça conforme as instruções abaixo.
de inclinação no lado esquerdo da câmera.
•	Desaperte a tampa do braço de suporte fixação
parafuso com uma chave hexagonal (aquisição
local) e remova a tampa do braço de suporte do
corpo da câmera.
• Remova os dois parafusos de fixação do braço de
inclinação na parte interior da câmera.

Saco de
proteção

Placa de
fixação
(acessório)

Parafusos de
fixação da placa
de fixação × 4
(acessório)
Parafusos de fixação da placa de fixação × 4 (aquisição local)

IMPORTANTE:
• A superfície de instalação é horizontal.
• Para soldar o parafuso da âncora na parte de montagem, a máxima parte do comprimento
roscado é de 40 mm e o mínimo é de 30 mm.
• Força mínima de arranque: ∙ ∙ ∙ 1539 N (por 1 pç.)
• Considere totalmente os parafusos de fixação para o corpo da câmera ou acessório da placa
de fixação para a área de instalação, tais como usando parafusos tratados para resistência à
corrosão ou realizando calafetagem.

Porcas de fixação para a placa
de fixação × 4 (acessório)

Arruela plana × 8
(acessório)

Arruelas, arruelas planas × 4
cada (aquisição
local)

Vista inferior da placa de fixação

➀ Remova os dois parafusos de fixação do braço

Parafusos de fixação
para o suporte de
montagem B do bico
de lavagem × 2
(acessório)

■ Para fixar câmera à placa de fixação

Arruela × 4
(acessório)

Tampa do braço de
suporte
Parafusos de fixação do
braço de inclinação × 2

IMPORTANTE:
• Quando utilizar a câmara em posição vertical, certifique-se que ela não tomba. Fixe temporariamente na placa de fixação incluída (consulte o passo 8), ou assegure o apoio adequado antes de
qualquer trabalho nela.
• Use a pega do saco proteção apenas para levar a câmera para fora da sua embalagem. Não a
use para pendurar a câmera em lugares altos.

Passo 4 Prepare-se para retirar a tampa lateral do pedestal da montagem
• Abra o saco de proteção da câmera.
• Desaperte os parafusos de fixação dos 2 lados com a broca
(acessório) e remova a tampa lateral do pedestal de montagem.

•	Mantenha a tampa lateral do lado removido em um
lugar seguro pois ele será montado novamente no final.

Tampa
lateral

IMPORTANTE:

• A tampa de cobertura de inclinação removida, a tampa de borracha e os 4 parafusos
serão reutilizados após o braço estar dobrado para a frente.

Para instruções detalhadas de instalação, consulte as
instruções de funcionamento da unidade de LED IR.



Fixe o fio de segurança na base de um edifício ou em uma área com força suficiente (com uma força
de puxar para fora do min. de 1539 N ou acima). Adquira os parafusos de fixação M8 localmente de
acordo com o material do local de instalação.
Parafusos de
Fio de segurança
IMPORTANTE:
fixação do fio de
(acessório)
segurança
• Fixe o fio de segurança de modo
(aquisição local)
que se a câmera fosse para desprender-se, não iria cair sobre as
pessoas próximas.


Receptáculo

Conector RJ45 impermeável

Parte B

Anel
Receptáculo

Lado esquerdo da
câmera

Tampa de
borracha
Parafusos de fixação do
braço de inclinação × 4

Tampa de cobertura de inclinação

Parte A

Bujão

• Retire a tampa fixada no receptáculo para o conector EXT I/O da câmera impermeável.
(Não retire a tampa se o conector EXT I/O impermeável não for utilizado.)
• Durante a instalação, alinha a marca de alinhamento (D) na parte A do bujão com a marca de
alinhamento (C) do receptáculo e puxe-o para dentro.
• Para retirar o bujão quando ainda estiver ligado, segure o acoplamento da parte B do bujão e puxe-o para fora.

Nota:

Lado direito da câmera

Parafusos de fixação da
tampa de cobertura de
inclinação × 2

➂ Certifique-se de que a câmera não tomba nem dobre o braço de

Instale a tampa lateral removida no “Passo 4 Prepare-se para retirar a tampa lateral do pedestal da
montagem” em “Instalação.” de volta à sua posição original com 2 parafusos.
(Torque de aperto recomendado: 1,5 N·m)

[2] Ligue o conector de alimentação à prova de água (acessório) à câmera.

IMPORTANTE:

• Retire a tampa fixada ao receptáculo para o conector de alimentação à prova de água da câmera.
(Não retire a tampa se o conector de alimentação à prova de água não for utilizado.)
• Durante a instalação, alinhe o guia do bujão com o do receptáculo e puxe-o para dentro.
(Os guias podem alinhar-se ao inserir ligeiramente o bujão no receptáculo e rodando o bujão.)
•	Rode a porca de acoplamento do bujão e fixe-a firmemente no receptáculo.
Binário de aperto recomendado: 1,0 ~ 1,5 N∙m

• Depois da instalação e antes da ligação da alimentação, verifique os itens seguintes.
➀ Cada conector impermeável está devidamente instalado.
➁ A cablagem e a tensão de alimentação dos cabos de alimentação está correta.
➂ A câmera não está exposta diretamente ao sol ou a outras fontes de luz.
➃	Não há obstrução nas redondezas. (Depois de a câmera estar conectada à fonte de alimentação, as operações iniciais começarão automaticamente. Por favor, certifique-se de
que a câmera não está obstruída pela sua mão ou outros objetos quando começa a panorâmica, inclinação ou executar outras ações.)

Porca de
acoplamento

Parafuso de fixação do braço de inclinação:	(Torque de aperto recomendado:
1,5 N·m)
Tampas
:	(Torque de aperto recomendado:
1,37 N·m)

Receptáculo Conector RJ45
impermeável

[4] Instale a tampa lateral.

• Desligue sempre a alimentação do circuito antes de ligar ou desligar o conector.
• Insira o conector com uma força de 30 N ou acima.
• Depois do conector estar ligado, não aplique qualquer carga de 30 N ou acima no cabo.

Receptáculo

Bujão

Receptáculo

Bujão

[5] Retire o material de tampão e a folha de proteção da câmera.
[6] Ligue a câmera à alimentação.

•R
 eembalagem é impossível quando o braço estiver dobrado a 45°. Se a
câmera precisar de ser transferida da área de preparação para o local
de instalação, execute o Passo 6 na proximidade do local de instalação.
• Certifique-se de anexar a tampa de borracha e as anilhas de borracha
sobre os três parafusos de fixação utilizados para fixar as tampas.

Unidade de
LED IR

Passo 9 Fixar o fio de segurança.

Marca de
alinhamento (D)

Nota:

Passo 5 Se necessário, instale a unidade
de LED IR (WV-SUD6FRL1: opcional) para
a câmera.

* Passe o nó do cabo para fixar da mangueira
de arruela através do suporte de montagem A
do bico de lavagem primeiro e em seguida,
Suporte de montagem B do bico de lavagem (acessório) prenda o suporte de montagem A do bico de
lavagem juntamente com a câmera.

Porção de montagem da câmera

➃ Mantenha a posição do braço TILT inclinada segundo um ângulo de
45° e voltar a fixar os parafusos e as tampas removidas em ➀ e ➁.

Parafusos de fixação da tampa
lateral × 2

Marcação
Suporte de
6 mm FRONT Mangueira de
montagem A do
arruela (aquibico de lavagem
sição local)
(acessório)

• Insira o conector RJ45 impermeável no receptáculo da câmera.

[1] Ligue o conector EXT I/O impermeável (acessório) à câmera.
Marca de
alinhamento (C)

inclinação para uma inclinação aproximada de 45°.

Pedestal de
montagem

REAR

[3] Ligue o conector de alimentação impermeável RJ45 (acessório) à câmera.

Conexão dos cabos

Nota:

Nota:

• Para operar a câmera temporariamente para configurações
ou outros fins, certifique-se que mantenha a câmera na
posição vertical quando a conectar à fonte de alimentação.
Depois de a câmera estar con ectada à fonte de
alimentação, as operações iniciais começarão
automaticamente. Por favor, certifique-se de que a câmera
não está obstruída pela sua mão ou outros objetos quando
começa a panorâmica, inclinação ou executar outras ações.

de inclinação do lado direito da câmera.
•	Afrouxe os 2 parafusos de fixação da tampa
de cobertura de inclinação com uma chave
hexagonal (aquisição local) e remova a tampa
de cobertura de inclinação e a tampa de
borracha do corpo da câmera.
•	Remova os 4 parafusos de fixação do braço
de inclinação a partir do interior para a direita.

R4 mm

Vista frontal

FRONT

•	Rode o anel do conector RJ45 impermeável e fixe-a firmemente no receptáculo.
Torque de aperto recomendado: 1,0 ~ 1,5 N∙m

Parafuso de fixação da
tampa do braço de suporte

➁ Remova os 4 parafusos de fixação do braço

Tamanho do
bocal aplicável



Nota:
• A tampa do braço de suporte removida e
os 2 parafusos serão reutilizados após o
braço estar dobrado para a frente.

Parafusos de
fixação da
câmera × 4
(aquisição
local)

➁ Suporte de montagem B do bico de lavagem

Passo 8 Monte a câmera na superfície de instalação.

170 mm
142 mm
71,8 mm
34 mm

34 mm

➃ Monte a porca impermeável a partir da extremidade traseira do conector RJ45 impermeável

71,8 mm

Vista
dianteira

Torque de aperto recomendado:
0,5 ~ 1,5 N·m

Suporte de montagem A do bico de
lavagem (acessório)

Orifício de montagem do fio

Solde o parafuso ou lance a âncora no local da instalação.
Esta seção descreve o caso de fixação com parafusos, lançando a âncora.
Listadas abaixo estão as dimensões da parte de montagem (a posição e diâmetros de encaixe).

170 mm
142 mm
71,8 mm
48 mm

Orifícios de fixação da
Bocal de arruela
mangueira de arruela × 4

Tamanho do bocal aplicável: ø16 mm

Nota:

■ Para fixar câmera à placa de fixação

<Para fixar o suporte de montagem do
bico de lavagem>

lavagem

Passo 2 Trabalho sobre a superfície de instalação.

■ Para fixar a câmera diretamente sobre a superfície
de instalação
71,8 mm

• Se for usado um bocal de arruela, prepare o suporte de montagem do bico de lavagem (acessório)
e então instale o bocal de arruela enquanto o fixa à câmera, conforme descrito no passo 8, ao
mesmo tempo.
• Instale o suporte de montagem A do bico de lavagem com a marca “FRONT” virado para a
frente da câmera (no lado do logótipo da Panasonic).
• Depois de verificar a instalação, ajuste a direção do bocal da arruela para garantir que o vidro
frontal é atingido pelo fluxo de água.

<Para instalar o bocal da arruela>

➁ Adquira localmente as seguintes peças, dependendo do método de montagem da câmera usada

55 mm

A parte do prego na
extremidade traseira do
conector RJ45 impermeável

Incline a câmera lateralmente com o material do tampão no material de embalagem e conforme a
ilustração abaixo, instale o grampo para fio (acessório) e o fio de segurança (acessório) aos orifícios de
montagem no fundo da câmera.

Nota:

Guia



Porca de acoplamento



Para informações no procedimento de acompanhamento, consulte o folheto “Configuração da câmera
de forma a poder ser acessada a partir dum computador”)



