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Obrigado por adquirir nosso produto. Se houver qualquer dúvida ou solicitação, por favor, não
hesite em nos contactar. Este manual é aplicável aos DVRs WD-3104, WD-3108, WD-3116,
DHD-2004N,DHD-2008N,DHD-2016N,DHD-5004, DHD-5008 e DHD-5016.

Pré-instalação
O DVR da série WD-3100, DHD-2000N e DHD-5000 são equipamentos de vigilância
altamente avançados que devem ser instalados com cuidado. Por favor, leve em consideração as
seguintes medidas de precaução antes da instalação do DVR.
1. Mantenha líquidos longe do DVR.
2. Instale o DVR em uma área bem ventilada e livre de poeira.
3. Garantir condições ambientais e atender às especificações de fábrica.
4. Instale um HD recomendado pelo fabricante.

Instalação
Durante a instalação do DVR:
1. Use suportes para montagem em racks.
2. Certifique-se de que há um amplo espaço para cabos de áudio e vídeo.
3. Ao instalar os cabos, certifique-se que o raio da curvatura dos cabos não é menor do que cinco
vezes o seu diâmetro.
4. Permitir que pelo menos dois centímetros de espaço entre racks e dispositivos montados.
5. Verifique se o DVR está aterrado.
6. A temperatura ambiente deve estar dentro da gama de -10 ºC a 55 ºC, 14 ºF a 131 °F.
7. Humidade do ambiente deve estar dentro do intervalo de 10% a 90%.

Instalação do HD
Antes de começar:
Antes de instalar uma unidade de disco rígido (HD), por favor, certifique-se de desligar a alimentação
do DVR. Deve-seutilizar umHDrecomendadopelafabrica.
Ferramentas necessárias: Chave de fenda/Philips.
Para instalar um HD em seu DVR:
1. Remova a tampa do DVR desapertando os parafusos na parte de baixo do DVR.

2. Instale o HD no DVR usando os parafusos fornecidos. Aperte os parafusos na parte inferior
para fixar o HDD.

3. Conecte o disco rígido à placa-mãe do DVR com o cabo de dados incluído, e conectar o cabo
de alimentação para o disco rígido.

4. Volte a instalar a tampa do DVR e aperte os parafusos.
5. HDs recomendados:

Painel Frontal
O painel superior do DVR’s da linha DHD-2000N e WD-3100 são mostrados abaixo:

Tabela 1 - Descrição dos indicadores
No

Ícone Descrição

1

Indicador fica vermelho quando o DVR é ligado.

2

Indicador pisca em vermelho indicando que o HD está em uso.

3

Indicador pisca em azul quando a conexão de rede está funcionando corretamente.

Painel Traseiro
WD-3104 e DHD-2004

Nota: O WD-3108 e DHD-2008N oferecem 08 interfaces de entrada de vídeo no painel traseiro e o WD3116 e DHD-2016N oferece 16 interfaces de entrada de vídeo no painel traseiro.

Tabela 2 - Descrição do Painel Traseiro para série WD-3100

Tabela 3 - Especificações para WD-3104 / WD-3108 / WD-3116

Tabela 4 - Especificações para DHD-2004N / DHD-2008N / DHD-2016N.

Tabela 5 - Especificações para WD-5004 / WD-5008 / WD-5016.

Nota1:
Para que seja feito o acesso remoto ao DVR via browser (Google chrome, Mozilla Firefox, etc),
software WD-desk e/ou WD-mob, é necessário à liberação de três (03)portas distintas por DVR na
rede em que o sistema está instalado.
Porta Web (HTTP): Utilizada para acesso via browser.
Porta Serv. (Servidor): Utilizada para acesso do WD-Desk e Aplicativo Móvel WD-Mob.
Porta Stream (RTSP): Necessária a liberação para que as imagens de vídeo sejam visualizadas
em ambos acessos remotos.

Inicializando e Desligando o DVR
Inicialização adequada e procedimentos de desligamento são fundamentais para ampliar a vida
útil do DVR.
Antes de começar:
Verifique se a voltagem da fonte de alimentação é a mesma exigida pelo dispositivo e a ligação à
terra está funcionando corretamente.
Inicializando o dispositivo:
Verifique se a fonte de alimentação está conectado a uma tomada elétrica. É altamente
recomendável que uma fonte de alimentação seja usada em conjunto com o dispositivo. O indicador
LED de energia deverá ficar vermelho, indicando que a unidade está energizada e inicializando.
Desligar o dispositivo:
1. Entre no menu Desligar.
Menu > Desligar

1. Clique no botão Desligar para entrar na caixa de diálogo seguinte:

2. Clique no botão Sim. Após as instantes, a mesagem seguinte irá aparecer:

3. Desconecte a fonte de alimentação do dispositivo.

Nota:
A senha padrão de fábrica é 12345.
Para aumentar a segurança do sistema de vídeo vigilância, é altamente recomendadaa
alteração dasenhapadrão.
Caso a nova senha seja esquecida, contate o seu revendedor JFL mais próximo para que seja
gerada uma contra senha de desbloqueio.

Visualização Ao Vivo
Alguns ícones são fornecidos na tela do modo de Visualização Ao Vivo para indicar o status
de cada câmera:
Ícones do modo de Visualização ao Vivo.
No modo de visualização ao vivo, há ícones no canto superior direito da tela para cada
canal, mostrando o status da gravação e dos eventos de cada um, de modo que você pode
encontrar problemas o mais rapidamente possível.

Alarme (perda de vídeo, violação da imagem ou alarme de detecção de movimento).

Gravação (modo contínuo, gravação agendada ou iniciada por algum evento).

Gravação e novo evento.

Usando o mouse no modo de Visualização ao vivo.
No modo de visualização ao vivo, utilize o mouse para acessar os menus do DVR e operá-lo.
Clique com o botão direito do mouse para acessar o seguinte menu:

Tabela 5 – Clicando com o botão direito do mouse no modo de Visualização ao vivo.
Nome

Descrição
Menu

Câmera

Entrar no menu principal do DVR.
Escolher uma câmera para visualizar em tela cheia.

Multi câmera

Ajustar o layout da tela exibindo as câmeras que desejar.

Tela Anterior

Mudar para a câmera/layout anterior.

Próxima Tela

Mudar para a próxima câmera/layout.

Iniciar/Parar Autochaveam.

Habilitar/Desabilitar a troca automática entre câmera/layout.

Iniciar Gravação

Iniciar a gravação contínua ou por detecção de movimento para todos os canais.

Ajuste rápido

Ajusta o modo de saída do monitor entre Padrão, Suave e Vivo.

Reprodução

Reproduzir o vídeo armazenado para o canal selecionado.

contínua
Monitor auxiliar
Adicionar Cam IP

Saída de vídeo auxiliar.
Adiciona de maneira rápida uma Câmera IP JFL ao DVR.

Gravar
Você pode usar o menu do botão direito do mouse no modo de Visualização ao Vivo para configurar
a gravação para todos os canais.
1. No modo de visualização ao vivo, use o botão deito do mouse para acessar o menu e depois
coloque o ponteiro do mouse em cima de “Iniciar gravação”.

2. Clique no sub-menu Gravação Contínua ou Gravação por Detecção de Movimento.
3. Na caixa de mensagem pop-up, clique em Sim para concluir as definições de gravação
para todos os canais.

Reprodução
Reproduzir os arquivos armazenados de um canal específico no modo de Visualização ao vivo.

Reprodução Instantânea por Canal
Escolha um canal no modo de Visualização ao Vivo usando o mouse e clique no

botão de

atalho de reprodução.
Nota: Somente a gravação durante os últimos cinco minutos deste canal será reproduzida.

Reprodução Contínua
1.

Clique com o botão direito do mouse em um canal do modo de Visualização ao Vivo e selecione
Reprodução Contín.

Os arquivos de gravação do canal selecionado serão reproduzidos.

Criando uma conta para utilizar o servidor DDNSJFL
Siga os procedimentos abaixo para criar uma nova conta.
- Entre no site www.jflddns.com.br.
- Clique em CriarConta
- A página abaixo será exibida.

- Preencha todos os campos e clique em Continuar.
- A página abaixo será exibida.

- Clique em Registrarnovosubdomínio.
- A página abaixo será exibida.

- Preencha os campos:
- Nome do Subdomínio: Entre com um nome de sua escolha. Este nome será configurado no
DVR para acessá-lo.
- Número Serial: O número Serial do DVR pode ser encontrado no lado de fora da caixa que foi
adquirida com seu produto ou embaixo do DVR. Como mostra as figuras a seguir.

Importante: Cada número serial é único e diz respeito ao DVR que você adquiriu. Não é
possível utilizar um mesmo serial para criar outro subdomínio.

Serial da caixa

Serial do DVR

- Clique em Criarsubdomínio.
- Seu subdomínio será criado. Uma senha padrão será fornecida, e para alterá-la, siga os
passos abaixo.
- A página abaixo será exibida.

- Clique em [Detalhes].
- A página abaixo será exibida.

- Altere a senha e clique em Salvaralterações.

Configurar o Servidor DDNS JFL nos DVR’s de
04, 08, 16 e 32 canais
Siga o procedimento abaixo para configurar o DVR e utilizar o
servidor DDNS JFL.
- Com o DVR devidamente alimentado, conectado e ligado, acesse o menu principal (clicando
com o botão direito do mouse na tela de stand-by do DVR) utilizando o usuário Administrador.
De fábrica: Usuário: admin / Senha: 12345

- No menu principal clique em Sistema e depois vá no sub-menu Rede-Geral.
- A tela abaixo será exibida.

- Configure todos os campos pertinentes a configuração de rede de acordo com as configurações de
sua rede local.
- Após preencher os campos com as configurações de rede, clique em Aplicar.
- Agora abra a aba DDNS.
- A tela abaixo será exibida.

- Marca a caixa DDNS para habilitar o uso da função DDNS no DVR.
- Selecione o servidor de DDNS da JFL (www.jflddns.com.br).
- Preencha os campos Usuário e Senha conforme foi criado o seu subdomínio.
- Após preencher todos os campos, clique em Aplicar.
- Em seguida, vá até a aba OutrasConfig. Para que possamos configurar as portas de acesso.
- A tela abaixo será exibida.

Importante:
- A Portaserv. deve ser liberada para que haja acesso remoto do software WD-Desk
(software CMS) e pelo WD-Mob (aplicativo móvel).
- A Porta HTTP deve ser liberada para que seja possível acesso remoto via Web
Browser.
- A porta RTSP deve ser liberada para que haja visualização remota dos Streams de
Vídeo.

- Após preencher os campos que serão utilizados, clique em Aplicar. O DVR vai pedir
para ser reinicializado, clique em sim.

Teste – Com o DVR inicializado, vamos testar se todas
as configurações estão corretas.
Em outra rede, acesse o seu DVR da seguinte forma:
- Na barra de endereços, digite o nome do subdomínio que foi cadastrado e a porta HTTP
q ue foi configurada.
- A tela abaixo deverá será exibida caso todas as configurações tenham sido feitas corretamente.

Visualizando as câmeras do DVR via Nuvem (P2P)
Notas:
- Não é possível habilitar simultaneamente os serviços de Nuvem (P2P) e DDNS.
- Para ativar o serviço de Nuvem (P2P), é necessário antes, criar uma conta Hicloudcam (gratuito) via
Web Browser.

1) Configurar os parâmetros de rede no DVR
Importante: Esta função só é suportada pela versão V2.2.13 ou superior.
a.

Configure a rede (IP, Máscara de Sub-rede, Gateway e DNS) corretamente no DVR de

maneira que ele fique apto a conectar-se a internet.
b.

Conectar o cabo de rede no DVR. Certifique-se de que este é um ponto válido de conexão.

2) Habilitar o serviço de Nuvem (P2P) no DVR
a. No DVR, entrar no Menu Principal (estar logado como Administrador) e em seguida
Sistema
b. Na aba Rede, marcar a caixa Disponibilizar o P2P.
c. No campo Código de verificação, deve-se digitar um código com 6 letras. Este código
garante que ninguém adicionará seu DVR por engano. Visto a importância dele, é altamente
recomendado utilizar um código diferente para cada aparelho que será instalado.
d. O campo Enable Stream Encryption serve para dar uma maior segurança ao vídeo que
será transmitido para o servidor de Nuvem. Para que funcione, deve ser habilidade também. Via
browser. Isto implica em maior uso de banda.

3) Criando uma conta no Hicloudcam
Nota: Para uma melhor desempenho, utilizar Internet Explorer na versão 8 ou superior e o Google
Chrome na versão mais atualizada.
a. Vá até a Web Page www.hicloudcam.com
b.

Clique em Register

pressione Next.

para cadastrar uma conta e depois de preencher todos os campos,

c. Vá até o e-mail que foi adicionado no cadastro para resgatar o código de verificação que será
enviado para este ele. Coloque este código no campo Input the Email verification.

d. Depois de realizado o cadastro, a página pedirá para fazer o download e instalar o plug-in
necessário para utilizar o serviço de nuvem (P2P). Isto será somente realizado no primeiro acesso.
Clique em Download Plug-in.

e. Após realizar o passo anterior, acesse novamente a página www.hicloudcam.com e faça o
Login com o usuário cadastrado.
4) Adicionando um DVR à conta
a.

Já com uma conta criada e já logado à página Hicloudcam, clique no botão Add Device.

b. O sistema vai procurar por dispositivos que estejam na mesma rede (LAN) automaticamente. Caso
ele não consiga encontrar o DVR, basta clicar em Add by serial No.

c.

Será necessário digitar no campo Input the 9-digit serial No. o serial do DVR, e ele pode ser

encontrado no DVR no Menu principal – Manutenção

Nota: O número serial é composto de 9 (nove) dígitos e vem logo após as letras WR
d. Depois de digitar o número serial, pressione Search.

e. Se encontrado, o DVR deverá aparecer como mostrado na figura abaixo.

f. Clique na figura do DVR para adicioná-lo. Então, o código de verificação será pedido para que
seja feita a finalização da adição do DVR. Este código está mesmo menu onde se encontra o
número serial e também pode ser editado no menu onde foi habilitado a Nuvem (P2P).

g. Pronto, o DVR será adicionado a sua biblioteca de dispositivos.

5)
a.

Dispositivos disponíveis para visualização
Após adicionar qualquer dispositivo, na Homepage é possível ver as câmeras para o último

dispositivo adicionado.

b. Para ver todos os dispositivos já adicionados, vá até Video Library, lá serão mostrados todos
os DVRs que estão adicionados a esta conta
c. Na primeira vez que você entra nesta opção, a página vai apresentar uma dica. Ela diz que é
possível reproduzir vídeos gravados no HD do DVR ou o vídeo em tempo real. Basta clicar em I Got It
para fechar esta dica.

d. Para iniciar o video, basta clicar na camera que deseja ver. No exemplo abaixo, iniciamos com
a camera1, como indicado pela seta 2.
testejfl
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e.
É possível trocar o tipo de Stream que será visualizado. Apenas deve-se clicar no botão
indicado pela seta 5.

f.

Através do botão indicado pela seta 3, é possível colocar uma legenda no vídeo. Isto pode

ajudar na identificação de onde é o vídeo que está sendo visto.
g. Para buscar um vídeo gravado no HD, clique no botão indicado pela seta 4. Isto muda como
a barra de tempo será mostrada.
h. É possível monitorar até quatro câmeras simultaneamente. Basta clicar no botão indicado
pela seta 1.

Nota: A cada 1 minuto o vídeo de cada câmera é interrompido. É necessário iniciar o vídeo
novamente. Isto é feito para que não sobrecarregue o servidor de vídeo na Nuvem (P2P).

Visualizando as câmeras do DVR via Nuvem (P2P) pelo aplicativo WDMOB/WD-MOB HD JFL
Notas:
- Não é possível habilitar simultaneamente os serviços de Nuvem (P2P) e DDNS.
1) Configurar os parâmetros de rede no DVR
a. Configure a rede (IP, Mascara de Sub-rede, Gateway e DNS) corretamente no DVR de maneira que ele
fique apto a conectar-se a internet.
b. Conectar o cabo de rede no DVR. Certifique-se de que este é um ponto válido de conexão.
2) Habilitar o serviço de Nuvem (P2P) no DVR
a. No DVR, entrar em Menu Principal (estar logado como Administrador) e em seguida Sistema.
b. Na aba Rede, marcar a caixa Habilitar Nuvem P2P.
c. No campo código de verificação, deve-se digitar um código com 6 letras. Este código garante que
ninguém adicionará seu DVR por engano. Visto a importância dele, é altamente recomendado utilizar um
código diferente para cada aparelho que será instalado.
d. O campo Habilitar Encriptação de Stream serve para dar uma maior segurança ao vídeo que será
transmitido para o Servidor de Nuvem. Para que funcione, deve ser habilitado também.

3) Criando uma conta no WD-MOB JFL.
a. Ao abrir o aplicativo WD-MOB JFL, clicar no menu que fica a esquerda no canto superior
aparecerá a seguinte tela:

b. Clique em definições P2P e depois em Registrar logo abaixo da tela.

,

c. Ao clicar em registrar, entre com um e-mail e copie o código de verificação ao lado, depois clique em
obter código de verificação para receber um novo código no e-mail para confirmação de registro.

d. Insira o código recebido no e-mail e clique em próximo.

e. Após esse passo, entre com um nome de usuário e senha para finalizar o registro e ter acesso ao WDMOB JFL e conseguir cadastrar os DVR’s para acesso via nuvem.

4) Acessando conta no aplicativo WD-MOB JFL.
a. Com o registro concluído, volte a tela inicial e entre com o usuário e senha para acessar e conseguir
adicionar DVR’s para acesso via Nuvem.

b. Ao entrar com o usuário e senha, aparecerá a tela abaixo. Clique no
da tela.

, no canto superior a direita

c. Nesse ponto, pede-se para entrar com o número de série do DVR. Cada DVR possui um número de
série particular e pode ser usado apenas por 1 usuário. O número de série é composto de 9 números e
pode ser visto na parte traseira do DVR ou pelo menu do DVR entrando em Manutenção conforme podese ver na figura abaixo:

d. Após digitado o número de série do DVR, clique em Search, o aplicativo vai buscar o DVR com o
respectivo número de série e ao encontrar já irá mostrar o DVR a ser acessado, conforme imagem.

e. Quando o DVR for encontrado, clique sobre o “+” que irá abrir uma nova janela, solicitando o código de
verificação do DVR. Código este que foi adicionado ao DVR quando foi habilitado o acesso a Nuvem P2P.
Pode-se encontrar esse código no Menu Manutenção, conforme imagem. De fábrica, o código de
verificação é ABCDEF.

f. Entre com o código de verificação para permitir acesso do DVR ao WD-MOB JFL.

g. Ao confirmar o código de verificação, o DVR já estará adicionado ao aplicativo e tendo acesso via
nuvem. Com isso, ao clicar no DVR que foi adicionado, ele permitirá a visualização das imagens das
câmeras interligadas ao DVR.

h. Ao clicar em Visualização, aparecerá as imagens das câmeras.

Funções do Aplicativo WD-MOB JFL:
- Visualização: Permite a visualização em tempo real do evento, podendo configurar o tipo de
stream(principal ou sub-stream) a ser visualizado dependendo da velocidade da internet.
- Reprodução Remota: Pode-se acessar as gravações remotamente e gravar o que for de interesse no
próprio Smartphone/Tablet.
- Dispositivos: Local de controle de quais DVR’s o aplicativo possui acesso remoto.
- Imagem e Vídeo: Local que fica armazenado as imagens e vídeos salvos no dispositivo eletrônico.
- Definições P2P: Registro e acesso a Nuvem P2P via WD-MOB JFL.
Configuração: Configurações gerais do aplicativo WD-MOB JFL.
Nota: Ao acessar o DVR pelo Aplicativo WD-MOB JFL, caso o DVR tenha câmeras IP’s conectadas a ele,
o aplicativo consegue visualizar essas câmeras, já o acesso via site Hicloudcam, isso não é possível.

GARANTIA
A JFL DA AMAZONIA FAB. DE COMP. ELETRONICOS LTDA garante este aparelho por um período
de 1

(um)

ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o

funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de
vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que
apresente defeito.
Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
- Instalação for a do padrão técnico especificado pela JFL;
- Uso inadequado do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.
A visita da pessoa técnica a local diverso dependerá da autorização expressa do cliente, que arcará
com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora
para que seja reparado.

JFL DA AMAZONIA FAB. DE COMP. ELETRONICOS LTDA
Rua Acara, 200 - Distrito Industrial Sharp - Bloco I Lado A
Manaus - AM - CEP: 60.075-030 - http:// www.jfl.com.br
Suporte Técnico: (35) 3473-3550
Este manual pode conter algumas informações técnicas incorretas ou erros de impressão, sendo
assim, a JFL Alarmes se reserva ao direito de fazer alterações no mesmo sem aviso prévio.

WD-3104/3108/3116
DVRs de 4, 8 e 16 canais de alta resolução (FULL HD-TVI).

WD-3104
WD-3108

WD-3116

www.jfl.com.br

WD-3104/3108/3116
DVRs de 4, 8 e 16 canais de alta resolução (FULL HD-TVI).

Modelo

WD-3104

WD-3108

Compressão de vídeo

Entrada de
Vídeo/Áudio

Entrada de vídeo Analógico / TVI 720p / TVI
1080p / AHD 720p
Entrada de vídeo
IP (JFL ou ONVIF)
Interface de entrada de
vídeo

WD-3116

H.264 / H.264+
4-ch

8-ch

16-ch

1-ch FullHD

até 2-ch FullHD

até 2-ch FullHD

BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Compressão de áudio

G.711u

Entrada de áudio

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
1 saída VGA com resolução: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz,

Saída VGA / HDMI

Saída de
Vídeo/Áudio

1 saída HDMI com resolução:
1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz,

Main Stream: 1080p / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Resolução de codificação

Sub Stream: CIF / QVGA / QCIF

Taxa de quadros

Disco Rígido

Interface
Externa

1/16 ~ 30 fps

Taxa de bits de vídeo

32 Kbps ~ 6Mbps

Saída de áudio

1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)

Taxa de bits de áudio

64 Kbps

Dual-stream

Sim

Tipo de Stream

Vídeo, Vídeo & Áudio

SATA

1 HD SATA

Capacidade

Até 6TB de capacidade

Interface de Rede

1, RJ45 10M / 100M Ethernet self-adaptive

Conexões remotas

até 128 conexões

Interface USB

2 × USB 2.0

Fonte de Alimentação

12 VDC

Consumo (sem HD)
Geral

1 saída HDMI com resolução:
3840×2160/30Hz, 2560×1440/60Hz,
1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz,

≤ 8W

≤ 12W

≤ 20W

Temperatura de trabalho

-10ºC ~+55ºC

Umidade de Trabalho

10% ~ 90%

Dimensões (W × D × H)
Peso (sem HD)

200 × 200 × 45 mm
≤ 0.8 kg

285 × 210 × 45 mm
≤ 1.2 kg

Importante:Os conectores da entrada de vídeo são agrupados em pares e em sequência, por exemplo,CH 1 e CH 2,CH 3 e CH 4...CH 7 e CH 8, etc.
Para estes pares, é fundamental utilizar o mesmo tipo de vídeo. É possível utilizar Analógico e TVI ao mesmo tempo, porém não no mesmo par de canal.
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DHD-5004/08/16
DVRs de 4, 8 e 16 canais de alta resolução de 5MP.

DHD-5004
DHD-5008

DHD-5016
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DHD-5004/08/16
DVRs de 4, 8 e 16 canais de alta resolução de 5MP.

Modelo

DHD-5004

DHD-5008

Compressão de vídeo

Entrada de
Vídeo/Áudio

Entrada de vídeo Analógico / TVI 720p / TVI
1080p / AHD 720p / TVI
3MP / TVI 5MP
Entrada de vídeo
IP (JFL ou ONVIF)
Interface de entrada de
vídeo

DHD-5016

H.264 / H.264+
4-ch

8-ch

16-ch

até 2-ch com resolução até 4MP
BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Compressão de áudio

G.711u

Entrada de áudio

4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
1 saída VGA com resolução: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,
1024×768/60Hz,

Saída VGA / HDMI

Saída de
Resolução de codificação
Vídeo/Áudio

Main Stream: 5MP@12fps / 3MP@15fps 1080p / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Sub Stream: CIF / QVGA / QCIF

Taxa de quadros

1/16 ~ 30 fps

Taxa de bits de vídeo

32 Kbps ~ 10Mbps

Saída de áudio

1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)

Taxa de bits de áudio

64 Kbps

Dual-stream

Sim

Tipo de Stream
Disco Rígido

Vídeo, Vídeo & Áudio

SATA

1 HD SATA

Capacidade
Interface de Rede

Interface
Externa

1, RJ45 10M / 100M Ethernet selfadaptive

Conexões remotas
Alarme Entrada/Saída
Interface USB

1, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet selfadaptive

até 128 conexões
4/1

8/4

1 × USB 2.0(Frontal), 1 x USB 3.0 (Traseira)
12 VDC

≤ 15W

≤ 20W

Temperatura de trabalho

-10ºC ~+55ºC

Umidade de Trabalho

10% ~ 90%

Dimensões (W × D × H)
Peso (sem HD)

16 / 4

RS-485(full-duplex)
2 × USB 2.0

Fonte de Alimentação
Consumo (sem HD)

2 HD SATA

Até 6TB de capacidade

Interface Serial

Geral

1 saída HDMI com resolução:
3840×2160/30Hz, 2560×1440/60Hz,
1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz,

1 saída HDMI com resolução:
1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz,

315 × 242 × 45 mm

≤ 1.5 kg

380 × 320 × 48 mm

≤ 2 kg

≤ 2 kg

Importante:Os conectores da entrada de vídeo são agrupados em pares e em sequência, por exemplo,CH 1 e CH 2,CH 3 e CH 4...CH 7 e CH 8, etc.
Para estes pares, é fundamental utilizar o mesmo tipo de vídeo. É possível utilizar Analógico e TVI ao mesmo tempo, porém não no mesmo par de canal.
Nota: No DHD-5004 apenas o canal 1 suporta câmera 5MP. No DHD-5008 apenas os canais 1 e 5 suportam câmera 5MP.
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WN-2016
NVR de 16 canais.
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WN-2016
NVR de 16 canais.

WN-2016

< 120 W / 2.5A
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CHD-1015P DOME
Câmera infravermelho dome HD-TVI com alcance de 15m.

φ89,5x69,8mm (φ3.52"x2.75")
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CD-3220+ DOME
Câmera infravermelho dome HD-TVI com alcance de 20m.

Sensor de Imagem

Progressive Scan CMOS

Pixels efetivos

1280(H) x 720(V)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lente

2.8mm, ângulo de visualização de 92°

Montagem da lente

M12

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático (IR Cut)

Saída de vídeo HD-TVI/CVBS 1 saída de vídeo analógica HD-TVI/CVBS (cabo de seleção)
Redução Dig. de Ruído

Sim

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10%

Consumo

Max. 4W (334mA)

Grau de proteção

IP66

Alcance do Infra Vermelho

Até 20 metros

Dimensão

89.6×59.1 mm

Peso

290g
Como selecionar a resolução (HD-TVI ou CVBS) pelo cabo de seleção:
Cabo branco
Conector BNC
Cabo de seleção
Cabo de Alimentação
Cabo preto

Resolução
HD-TVI
CVBS

Conexão
Sem conexão
Cabo braco + Cabo preto
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CD-3230+

Câmera infravermelho HD-TVI com alcance de 30m.

Sensor de Imagem

Progressive Scan CMOS

Pixels efetivos

1280(H) x 720(V)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lente

3.6mm, ângulo de visualização de 71°

Montagem da lente

M12

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático (IR Cut)

Saída de vídeo HD-TVI/CVBS 1 saída de vídeo analógica HD-TVI/CVBS (cabo de seleção)
Redução Dig. de Ruído

Sim

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10%

Consumo

Max. 4W (334mA)

Grau de proteção

IP66

Alcance do Infra Vermelho

Até 30 metros

Dimensão

φ70x119.5mm

Peso

450g
Como selecionar a resolução (HD-TVI ou CVBS) pelo cabo de seleção:
Cabo branco
Conector BNC
Cabo de seleção
Cabo de Alimentação
Cabo preto

Resolução
HD-TVI
CVBS

Conexão
Sem conexão
Cabo braco + Cabo preto
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CHD-2030P

Câmera infravermelho FULL HD-TVI com alcance de 30m.

Camera
Sensor de Imagem

2MP Progressive Scan CMOS

Pixels efetivos

1920(H) x 1080(V)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lente

3.6mm, ângulo de visualização de 82.2°

Montagem da lente

M12

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático (IR Cut)

Saída de vídeo HD-TVI/CVBS 1 saída de vídeo analógica HD-TVI/CVBS (cabo de seleção)
Redução Dig. de Ruído

Sim
Geral

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10%

Consumo

Max. 4W (334mA)

Grau de proteção
Alcance do Infra Vermelho

IP66
Até 30 metros

Dimensão

φ70x149,5mm (φ2.76"x5.89")

Peso

300g
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CHD-2015P DOME
Câmera infravermelho dome FULL HD-TVI com alcance de 15m.

Camera
Sensor de Imagem

2MP Progressive Scan CMOS

Pixels efetivos

1920(H) x 1080(V)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lente

3.6mm, ângulo de visualização de 82.2°

Montagem da lente

M12

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático (IR Cut)

Saída de vídeo HD-TVI/CVBS 1 saída de vídeo analógica HD-TVI/CVBS (cabo de seleção)
Redução Dig. de Ruído

Sim
Geral

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10%

Consumo

Max. 4W (334mA)

Alcance do Infra Vermelho

Até 15 metros

Dimensão

φ89,5x69,8mm (φ3.52"x2.75")

Peso

250g
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CD-3320F DOME

Câmera infravermelho dome FULL HD-TVI com alcance de 20m.

> 62dB

Max. 4 W (334 mA)
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CD-3160 VF
Câmera infravermelho FULL HD-TVI
varifocal com alcance de 60m.

Sensor de Imagem

2MP CMOS de Alta performance

Pixels efetivos

1984(H) x 1105(V) (Full HD)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s até 1/50,000 s

Lente

2.8 - 12 mm @ F1.4, ângulo de visualização de 105.2° - 32.8°

Montagem da lente

14

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático(IR Cut)

Saída de vídeo HD

1 saída de vídeo analógica (TVI) HD

Relação Sinal/Ruído

> 62dB

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 15%

Consumo

Max. 6 W (500mA)

Grau de proteção

IP66

Alcance do Infra Vermelho Até 60 metros
Dimensão

92 x 85 x 270 mm

Peso

690g
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CHD-3020 DOME
Câmera infravermelho dome 3MP com alcance de 20m.

φ

Camera
Sensor de Imagem

3MP Progressive Scan CMOS

Pixels efetivos

2052(H) x 1536(V)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lente

3.6mm, ângulo de visualização de 67.8°

Montagem da lente

M12

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático (IR Cut)

Saída de vídeo HD-TVI/CVBS 1 saída de vídeo analógica HD-TVI
Redução Dig. de Ruído

Sim

WDR

Sim

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10%

Consumo

Max. 5W (416mA)

Geral

Alcance do Infra Vermelho

Até 20 metros

Dimensão

91x82,6x68,3mm (φ3.58"x3.25"x2.69")

Peso

350g
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CHD-3030

Câmera infravermelho 3MP com alcance de 30m.

Camera
Sensor de Imagem

3MP Progressive Scan CMOS

Pixels efetivos

2052(H) x 1536(V)

Ilimunação mínima

0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado

Obturador

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lente

3.6mm, ângulo de visualização de 67.8°

Montagem da lente

M12

Ajuste de ângulo

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°

Day & Night

Filtro Mecânico automático (IR Cut)

Saída de vídeo HD-TVI/CVBS 1 saída de vídeo analógica HD-TVI
Redução Dig. de Ruído

Sim

WDR

Sim

Condições de operação

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10%

Consumo

Max. 5W (416mA)

Grau de proteção

IP66

Geral

Alcance do Infra Vermelho

Até 20 metros

Dimensão

58,55x5,55x153,6mm (φ2.3"x2.19"x6.05")

Peso

370g
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CD-2230 DOME IP
Câmera infravermelho dome IP com alcance de 30m.

Câmera
Sensor de Imagem

1/2.8" CMOS Progressive Scan

Iluminação mínima

0.01 lux @F1.2, AGC ligado, 0 lux com o Infra vermelho ligado

Obturador

1/3s ~ 1/100.000s

Lente

4mm @F2.0, ângulo de visualização de 85°

Montagem da lente

M12

Day & Night

Filtro mecânico automático (IR Cut)

Redução digital de ruído

3D DNR

Largura de faixa dinâmica

Digital WDR

Compressão de Vídeo

H.264/MJPEG

Taxa de Bit

32Kbps ~ 8Mbps

Tipo de Stream

Principal e Secundário

Reprodução simultânea

1 canal remoto

Resolução

1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720(HD)

Taxa de Quadro

50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps(1280 x 960), 25fps(1280 x 720)

Padrão de compressão

Imagem

60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps(1280 x 960), 30fps(1280 x 720)
Configurações

Saturação, brilho, contraste, nitidez (ajustável remotamente)

BLC

Sim, configurável por zona

Alarme

Detecção de movimento, violação

Protocolos

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos

Interoperabilidade

ONVIF, PSIA, CGI e Proprietário

Segurança

Autentificação de usuário, botão de reset

Interface de comunicação

Interface Ethernet - 1 RJ45 10M / 100M

Alimentação

Conector P4 Fêmea

Condições de operação

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), humidade de 95% ou menos (sem condensação)

Tensão de operação

12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)

Consumo

Max. 5W

Grau de proteção

IP66

Alcance do Infra Vermelho

Até 30 metros

Rede

Interface

Geral

Dimensão

φ111x82mm (4.4"x3.2")

Peso

500g

UL

UL60950-1

FCC

Parte 15

CE

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU (WEEE directive), 2006/66/EC

Certificados e segurança
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BL-HD250
Balun de vídeo em alta definição

BL-HD250
Proteção contra surtos de tensão

Sim

Filtro contra interferências e ruídos

Sim

Alimentação

Geral
Não precisa - dispositivo passivo

Conector

BNC macho

Categoria do cabo UTP

5 ou superior

Compatíveis com formato de vídeos

NTSC e PAL

Compatíveis com tecnologia

Analógica tradicional

Compatíveis com tecnologia analógica

HD-TVI, HD-CVI e AHD

Vídeo em tempo real por distância

Até 400 m*
*A distância pode variar de acordo com o modelo da câmera e a qualidade do cabo UTP

Imagens meramente ilustrativas.
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