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4. INSTALAÇÃO --------------------------------------------------------------------
Após validar todos os requisitos apontados no item 3, a fi xação de cada 
câmera deverá ser realizada da seguinte forma:

Marque os pontos de instalação de forma centralizada e em conformi-
dade com o espaço. A câmera poderá ser fi xada em paralelo e a 50cm 
distante da parede de entrada, mas sempre deverá estar nivelada hori-
zontalmente, conforme instrução previamente informada;
Identifi que o ponto de elétrica por dentro e conecte a fonte de energia. 
Passe o cabo da fonte até o local da instalação (fure se necessário);
Identifi que o ponto de rede e puxe o patch cord para o local próximo 
do local de instalação (fure se necessário);
A instalação fi cará mais ou menos dessa forma:

Feito isso, centralize a câmera e marque os pontos de fi xação no teto 
com uma caneta ou lápis:

Ponto
de fi xação

Ponto
de fi xação

Teto

Fure o teto nas marcações conforme a especifi cação da bucha e do 
tipo de material (madeira, drywall, cimento, etc)
Conecte os cabos à câmera, começando pelo ponto de rede e pos-
teriormente pelo de energia. Verifi que se os LEDs de rede irão acender, 
bem como o LED interno à câmera. 

OBS. Para entrada de estacionamento é necessário pintar uma faixa conforme 
abaixo:

LARGURA                        ,m

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ------------------------------------------------------------

Câmera não liga: verifi que os cabos de energia, se o interruptor da fonte 
está ligado e se a tomada está corretamente energizada;
Câmera liga, mas não acendem os LEDs de rede: verifi que se o cabo de 
rede está bem conectado e se o plug não está quebrado. Se possível, teste 
com um patch scanner, para verifi car se o cabo está com os pinos conec-
tados e dentro da norma EIA/TIA 568A ou B. Verifi que se o ponto de rede 
está conectado ao switch corretamente. 
Câmera liga, LEDs acendem corretamente, mas não comunica com o ser-
vidor: verifi que se o ponto de rede está dentro dos requisitos mencionados 
no item 3 deste manual. 
Qualquer outro problema ou se nenhum destes procedimentos corrigirem, 
entre em contato com a 3RCorp via email: suporte@3rcorp.com.br ou pelo 
telefone (11) 4208-5256, no horário comercial.

Esconda os cabos para que melhore a estética da instalação;
Uma vez instalada, entre em contato com o time responsável pela confi -
guração e monitoramento, e aguarde as próximas instruções. Pode ser que 
você precise reposicionar a câmera ou precise reconectar, desligar ou rei-
niciar. Eles irão orientá-lo. 



1. ANTES DE INSTALAR -------------------------------------------------------------
Antes de instalar, é necessário verifi car os seguintes requisitos:

Se os locais já foram designados previamente para instalação na 
planta baixa que se destina;
Se já está autorizado pelo time de T.I. responsável pelo shopping ou 
loja para instalação;

2. CONHECENDO O PRODUTO ----------------------------------------------------
Cada câmera precisa conter os seguintes itens:

Câmera Inteligente com o software embarcado
Fonte de energia bivolt automático 100~240V @50~60Hz/5V;

DESCRIÇÃO DAS CONEXÕES:

Lente fi sheye 

ATENÇÃO, FRÁGIL!
Não coloque os dedos nem 
objetos que possam riscar 
ou forçar a lente. Mantenha 
limpo com um pano seco e 
macio.

Conector da rede
Ethernet RJ45

Conectores USB
(utilizado para fi ns
de manutenção)

Conector de 
fonte de energia

Conector de 
vídeo HDMI

3. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO -------------------------------------------------------- 
O local de instalação sempre será na entrada e saída do estabelecimento, 
onde deverá estar previamente validado e identifi cado na planta baixa. Para 
instalar cada câmera individualmente, é necessário verifi car os seguintes re-
quisitos: 

Deverá possuir um ponto de elétrica devidamente energizado em corrente 
alternada (CA) de 127V ou 220V em uma distância máxima de 30cm do 
ponto marcado para instalação. A tomada deverá estar dentro da norma 
brasileira ABNT NBR 14136, conforme diagrama abaixo: 

INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------
Esse guia irá auxiliar no processo de instalação e confi guração das câme-
ras de contagem de pessoas no seu ambiente. Leia atentamente cada 
etapa e, caso não funcione, repasse todo o procedimento antes de abrir 
um chamado. O suporte técnico sempre repassará todo esse processo 
como está descrito.

ATENÇÃO: As tomadas podem ser 10A ou 20A, estabilizadas, e 
suas instalações deverão atender a norma brasileira NBR ABNT 

5410. Caso seja constatado instalações fora desses padrões, isto poderá 
acarretar no mau funcionamento ou danos do produto e, por sua vez, 
a perda imediata da garantia, bem como o risco de surtos elétricos ou 
incêndio. 

Deverá possuir um ponto de rede padrão Ethernet 10/100/1000Mbps 
RJ45 IEEE 802.3A e alcançável via patch cord (conector macho) até o 
local de instalação, devidamente habilitado e confi gurado da seguinte 
forma: 
- Porta TCP 2121 VPN
- Porta TCP 80 alcancável ao IP do servidor; 
- Portas TCP 22 e 3387 para acessar as câmeras tanto para 
manutenção como para monitoramento;
O local de instalação deverá ser plano e horizontal, liso e isento de 
vibrações ou movimento, exatamente no teto da entrada. Verifi que se 
não haverá obstruções ou risco de colisão com pessoas ou objetos;

O diâmetro de abertura para captura é de 160 graus. Recomenda-se 
instalar exatamente no centro das passagens, conforme mostrado no 
desenho abaixo:
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3,30 metros
Acesso ao Shopping ou Loja

ATENÇÃO: Dependendo da altura e da largura, será necessária 
mais de uma câmera para abranger a entrada.

ATENÇÃO: UTILIZE SOMENTE A FONTE ORIGINAL 
QUE ACOMPANHA O PRODUTO. 

A utilização de fontes alternativas pode provocar mau funcionamento, da-
nos ao equipamento e riscos de curto circuito e incêndio. A utilização de 
outros modelos que não seja o original, acarretará na perda imediata da 
garantia do produto. 

Tabela de referência para área 
de captura (estimada):

Altura Área de Captura 
(largura)

2 metros 2,25 metros

3 metros 3,30 metros

4 metros 4,25 metros


