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Introdução 
 
Obrigado por adquirir nosso produto.  
Sobre este Manual: 
 
Este documento apresenta operações da Câmera CT-823SD. Mantenha-se 

atualizado visitando nosso site: www.cs.ind.br. 
 
Obs.: Esta câmera não é vendida com suporte, você deverá comprar 

separadamente.  
 

Instruções de Segurança 
 
Estas instruções destinam-se a garantir que o usuário possa usar o produto corretamente 
para evitar riscos ou perda das propriedades do produto. As instruções de segurança são 
divididas em “Avisos” e “Precauções”.  
Avisos: Lesões graves e irreversíveis podem ocorrer se algumas das instruções não forem 
atendidas ou negligenciadas.  
Precauções: Danos ao equipamento podem ocorrer se algumas das instruções não forem 
atendidas ou negligenciadas. 
 

  

 

Avisos: Siga estas instruções para evitar 
ferimentos graves e irreversíveis. 

 

Precauções: Siga estas instruções para 
evitar possíveis danos ao equipamento. 

 

  Avisos: 

 Para o uso do produto, se deve seguir o regulamento de segurança para 
eletricidade da região de instalação; 

 Por favor, consulte as especificações técnicas para obter informações 
detalhadas; 

 A fonte que acompanha esse produto possui entrada de 220 Vca e saída 24 Vca; 

 Verifique se a tensão de alimentação está correta antes de ligar a câmera; 

 Não conecte vários dispositivos a um adaptador de energia, com a sobrecarga 
sob o adaptador pode causar sobreaquecimento ou perigo de incêndio; 

 Em caso de fumaça, odor ou aumento de ruído do aparelho, desligue-o 
imediatamente e desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, entre em contato 
com a assistência técnica autorizada; 
•      Não toque na conexão da alimentação com as mãos molhadas; 
•      Não danifique o cabo de alimentação ou deixe-o sob pressão. 

http://www.cs.ind.br/
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 Precauções: 

 Não submeta a câmera a choques físicos; 

 Não toque no sensor de imagem com os dedos. Se a limpeza for necessária, 
utilize um pano limpo e limpe-o cuidadosamente; 

 Não aponte a câmera para o sol ou lugares com muita luminosidade; 

 Evite locais com fumaça, empoeirados, úmidos e não exponha a grandes níveis 
de radiação eletromagnética; 

 Para evitar concentração de calor e sobreaquecimento, é necessário para o 
ambiente de operação da câmera uma boa ventilação; 

 Não instale o equipamento próximo a chamas ou fontes de calor, calor excessivo 
pode danificar esta unidade (a temperatura de operação deve ser entre -40 ℃ ~ 
+60 ℃ ); 

 Quando o produto é montado na parede ou teto, o dispositivo deve ser 
firmemente fixado; 

 Não continue operando o produto se apresentar falhas; 

 Se a unidade parar de funcionar, entre em contato com a assistência técnica 
para auxiliá-lo; 

 Mantenha a câmera longe de líquidos durante o uso; 

 Caso haja infiltração interna de água, desconecte-a e entre em contato com a 
assistência técnica para auxiliá-lo. 
 

Antes de Instalar  
 

 Os requisitos básicos. 
o Toda manipulação de equipamentos elétricos devem seguir estritamente as 

normas elétricas de segurança, prevenção de incêndio e outros regulamentos 
relacionados dependendo da região de instalação; 

o Verifique os componentes da caixa, confira se todos estão inclusos. Caso 
contrário, entre em contato com uma assistência técnica autorizada. 

 Verifique o local de instalação. 
o Certifique-se que o lugar possui espaço suficiente para instalação das câmeras e 

seus acessórios; 
o Verifique se o local de instalação possui estrutura física suficiente para suportar 

fixação do produto. 

 Preparação de cabos. 
o Escolher o cabo de vídeo de acordo com a distância de transmissão. O cabo de 

vídeo deve atender as seguintes conformações: resistência 75Ω; núcleo do condutor de 
100% cobre; 95% escudo tecelagem cobre; 

o Esse equipamento é alimentado com 24 Vca. 

 Guarde as embalagens originais da câmera. 
o Por favor, preserve todas as embalagens que acompanham o produto de fábrica. 

Em caso de falha entre em contato com a assistência técnica, para que seja realizada a 
manutenção e/ou envio do produto para conserto. 

o Nota: O transporte do produto sem a embalagem original pode resultar em 
deterioração da câmera e não nos responsabilizamos por tal fato. 
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1. Instalação 
 
Antes de começar: 
Verifique o conteúdo da caixa e certifique de que o dispositivo está em boas condições e 
todas as peças para instalação estão inclusos. 
 
Obs.: O suporte da câmera Speed Dome não acompanha o produto, sendo vendido 
separadamente.  
 

1.1 Instalação e Cabeamento 
 

1.1.1 Instalação da Câmera Speed Dome 
 
Existem várias maneiras de instalar a câmera Speed Dome. A montagem de parede é 
feita como é ilustrado no exemplo abaixo. 
Passos: 
1. Solte os dois parafusos de fixação, como mostra a figura a seguir. 
2. Retire a cúpula inferior. 

 
 

Figura 1-1 Desmonte a câmera Speed Dome 

 

3. Remova a tampa protetora da lente, espuma e adesivo, como mostra a figura a seguir. 
4. Defina o endereço e baudrate para a Speed Dome analógica. Consulte a seção  
1.2 Configurações da chave DIP para definições de endereço e baudrate. 
5. Encaixe a cúpula na parte inferior da câmera, posicione os parafusos e fixe. 

Parafusos Parafusos 
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Figura 1-2 Desmonte a câmera Speed Dome 

 

6. Faça quatro furos para parafusos M8 na parede de acordo com os orifícios dos 
parafusos do suporte de parede. 
7. Fixe o suporte de parede na parede com parafusos. 
 
Notas:  
• Para a montagem na parede de alvenaria, você precisa usar parafusos de expansão 
para poder inserir o suporte. Os furos dos parafusos de expansão devem estar alinhados 
com os furos do suporte da câmera. 
• Para montagem em parede de madeira, você pode usar os parafusos diretamente para 
fixar o suporte. 

 

Figura 1-3 Instale o Suporte 

Espuma de Proteção 

Adesivo de Proteção 
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8. Passe os cabos por dentro do suporte de parede, posicione o adaptador pingente e 
gire-o para montar ao suporte. 
9. Prenda o adaptador pingente ao suporte de parede com um parafuso sextavado, como 
mostra na Figura 1-5. 

 

Figura 1-4 Instale o Adaptador Pingente 

 

 

 

 

Figura 1-5 Instale o Adaptador 

10. Prenda as duas extremidades do cabo de segurança à caixa traseira da cúpula e ao 
suporte, respectivamente. Passe os cabos através do suporte. 
11. Afrouxe os parafusos de fixação do adaptador pingente como mostrado a seguir. 

① 

② 
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Figura 1-6 Adaptador 

 

12. Alinhe a direção da etiqueta do adaptador pingente com a etiqueta da caixa traseira 
para instalar a Speed Dome, como mostrado abaixo. 

 

Figura 1-7 Alinhe as Etiquetas 

13. Gire a caixa traseira no sentido anti-horário para desapertar ou no sentido horário 
para apertar. Fixe a caixa traseira ao adaptador pingente com dois parafusos de fixação. 

① 

② 

③ 

④ 
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Figura 1-8 Aperte os parafusos de fixação 

 
Obs.: O suporte da câmera Speed Dome não acompanha o produto, sendo vendido 
separadamente.  
 

1.1.2 Conectando os Cabos 
 

 
Antes de começar: 

Não se esqueça de desligar a energia da Speed Dome antes de conectar os cabos, 
para fim de evitar danos ao equipamento e a rede elétrica. 

As conexões de cabos da Speed Dome analógica são mostradas na Figura 1-9. Os cabos 
de RS-485, fonte de alimentação, etc, são distinguidos por cores diferentes. Por favor, 
consulte as etiquetas fixadas nos cabos para identificação. 
 

 

Figura 1-9 Cabos da Speed Dome Analógica 

⑤ 

24 Vca Preto 

GND Amarelo & Verde 

24 Vca Vermelho 

 

RS485- Preto 

RS485+ Orange 

 

Saída de Vídeo 
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1.2 Configurações da Chave DIP 
 

A chave DIP é utilizada para definir o baudrate e endereço para a Speed Dome, com 
valor “ON = 1” e “OFF = 0”, como mostrado na Figura 1-10. 

As chaves SW1, com os interruptores da primeira a oitava posição são utilizados para 
definir o endereço. As chaves SW2 são utilizadas para definir o baudrate. Por favor, 
consulte a seção 1.2.1 e 1.2.2 para configurações detalhadas. 
Notas! 

 Endereço padrão da câmera é 0 (zero). O baudrate predefinido é de 2400. 
 A Speed Dome é auto adaptável para a Pelco-P, Pelco-D e Código Privado. Não é 

necessário definir o protocolo de controle RS-485 pela chave DIP. 

 

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2  

Figura 1-10 Configurações da Chave DIP (DIP Switch) 

1.2.1 Configurações de Endereço 
 

Os interruptores da chave SW1, de 1 a 8, são utilizadas para configurar o endereço da 
Speed Dome. Você pode consultar a Tabela 1-1 para obter detalhes sobre a configuração 
do endereço Speed Dome para um número específico. 

 
Tabela 1-1 Ajuste o Endereço da Speed Dome entre 0 e 31 

NºInterruptor 

Ender. Dome 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

1 
ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Chave DIP 

(DIP Switch) 
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2 
OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

3 
ON ON OFF OFF OFF 

OFF OFF OFF 

4 
OFF OFF ON OFF OFF 

OFF OFF OFF 

5 
ON OFF ON OFF OFF 

OFF OFF OFF 

6 
OFF ON ON OFF OFF 

OFF OFF OFF 

7 
ON ON ON OFF OFF 

OFF OFF OFF 

8 
OFF OFF OFF ON OFF 

OFF OFF OFF 

9 
ON OFF OFF ON OFF 

OFF OFF OFF 

10 
OFF ON OFF ON OFF 

OFF OFF OFF 

11 
ON ON OFF ON OFF 

OFF OFF OFF 

12 
OFF OFF ON ON OFF 

OFF OFF OFF 

13 
ON OFF ON ON OFF 

OFF OFF OFF 

14 
OFF ON ON ON OFF 

OFF OFF OFF 

15 
ON ON ON ON OFF 

OFF OFF OFF 

16 
OFF OFF OFF OFF ON 

OFF OFF OFF 

17 
ON OFF OFF OFF ON 

OFF OFF OFF 

18 
OFF ON OFF OFF ON 

OFF OFF OFF 

19 
ON ON OFF OFF ON 

OFF OFF OFF 

20 
OFF OFF ON OFF ON 

OFF OFF OFF 

21 
ON OFF ON OFF ON 

OFF OFF OFF 

22 
OFF ON ON OFF ON 

OFF OFF OFF 

23 
ON ON ON OFF ON 

OFF OFF OFF 

24 
OFF OFF OFF ON ON 

OFF OFF OFF 

25 
ON OFF OFF ON ON 

OFF OFF OFF 

26 
OFF ON OFF ON ON 

OFF OFF OFF 
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27 
ON ON OFF ON ON 

OFF OFF OFF 

28 
OFF OFF ON ON ON 

OFF OFF OFF 

29 
ON OFF ON ON ON 

OFF OFF OFF 

30 
OFF ON ON ON ON 

OFF OFF OFF 

31 
ON ON ON ON ON 

OFF OFF OFF 

… 
… … … … … 

… … … 

255 ON ON ON ON ON ON ON ON 

 
1.1.1 Configurações de Baudrate 

 
Os interruptores da chave SW2, 1 e 2, são utilizados para definir o baudrate da Speed 

Dome. O baudrate pode ser 2400bps, 4800bps, 9600bps e 19200bps. O baudrate é 
definido como 2400bps por padrão. Para alterar o baudrate, consulte a tabela a seguir: 
 

Tabela 1-1 Ajuste o baudrate da Speed Dome 

NºInterruptor 

Baudrate 
1 2 

2400 
OFF OFF 

4800 
ON OFF 

9600 
OFF ON 

19200 
ON ON 

 

2. Aplicações de Montagem 
 
Antes de começar: 

• Para a montagem na parede de alvenaria, você precisa usar parafusos de expansão 
para poder inserir o suporte. Os furos das buchas devem estar alinhados com os furos do 
suporte da câmera. 

• Para montagem em parede de madeira, você pode usar os parafusos diretamente para 
fixar o suporte. 

2.1 Aplicações de Montagem em Parede 
 

2.1.1 Componentes de Montagem 
 
• Montagem na Parede 
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Aplicável para uso interno/externo sendo que são utilizadas por Speed Domes pingentes. 

 
Figura 2-1 Suporte de Parede 

• Acessórios 

 

Figura 2-2 Porcas e Arruelas 

2.1.2 Montagem na Parede 
 

A montagem na parede é aplicável a paredes sólidas, em seu interior/exterior. As 
condições prévias obrigatórias para montagem em parede: 

 A parede deverá ser grossa o suficiente para instalar os parafusos de expansão. 

 Por favor, certifique-se de que a parede é forte o suficiente para suportar mais 
de 8 vezes o peso da cúpula e do monte. 
 
Passos: 

1. Fure 4 furos na parede de acordo com os orifícios do suporte, e insira os 
parafusos de expansão M8 (não fornecidos) nos orifícios. 

 

Figura 2-3 Furos para Montagem 
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2. Fixe a vedação (não fornecido), em seguida, o suporte de parede contra a 
parede, alinhando os 4 furos da montagem com parafusos de expansão na 
parede. 

3. Fixar o suporte de parede com 4 porcas e arruelas. 

 

Figura 2-4 Fixe o Suporte 

4. Fixe a Speed Dome ao suporte. Por favor, consulte a Seção 1.1 Instalação e 
Cabeamento para mais detalhes sobre instalação. 

Nota: Siga as mesmas instruções descritas anteriormente para a montagem de suporte de 
curto braço. Para aplicações no meio externo, por favor, adotar as medidas à prova de 
água. O suporte de curto braço não é recomendado para aplicações ao ar livre. 
 

3.  Apêndice 
 

RS485 
 

• Propriedade Geral do Barramento RS485 
A indústria utiliza RS485 como padrão de barramento. Sendo esse um barramento de 
comunicação half-duplex que tem impedância característica de 120Ω, com capacidade 
máxima de até 32 conexões entre dispositivos.  
 
• Distância de Transmissão com Barramento RS485 
Ao utilizar cabo de par trançado de linha 0,56 milímetros (24 AWG), a taxa de 
transmissão (baudrate) irá variar de acordo com a distância de conexão, conforme é 
ilustrado na tabela abaixo:  
 
 
 
 

Porcas e Arruelas 

Parafusos de Expansão 
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Baudrate Max Distancia 

2400BPS 1800m 

4800BPS 1200m 

9600BPS 800m 

Tabela 3–1 Equivalência da distância pelo baudrate 
 

À distância de conexão para transmissão deverá ser reduzida nos seguintes casos:  

 Cabos com uma bitola menor da qual é a indicada; 

 Produto sobre grande incidência de interferência eletromagnética; 

 Muitos dispositivos adicionados ao barramento. 
 
• Métodos de Conexão 
O barramento RS485 requer método de ligação entre os dispositivos em cadeia, o inicio e 
o final da conexão necessitam de ligação de uma resistência 120Ω (exibido no Diagrama 
1), o método de conexão simplificado é mostrado no diagrama 2, porém a distância entre 
o barramento ,"D", não deve ser muito extenso. 

 

Figura 3-1 Diagrama 1 

 

Figura 3-2 Diagrama 2 

•Problemas na aplicação 

Normalmente, usuários adotam método de ligação no formato estrela, usualmente na 
construção civil, nesta situação, os resistores terminais devem ser conectados entre dois 
dispositivos mais distantes (como ilustrado na Figura 4, nos dispositivos 1# e 15#), mas 
este método de conexão não sana os problemas e não satisfaz as condições necessárias 
para operação da comunicação RS485. Dessa forma ocasionando alguns problemas, como 
por exemplo: reflexão do sinal, interferência de sinais de rádio, declínio de capacidade 
quando os dispositivos estão distantes. 

120Ω 120Ω

1# 2# 3# 4# 32#

D

主控器

A+

B-

A+ B-

1# 2# 3# 31# 
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Figura 3-3 Conexão Estrela 

Para tais casos, a melhor opção é a adição de distribuidores RS485.  

 
Figura 3-4 Distribuidor RS485 

 

Problema Possíveis Problemas Como Resolver? 

A Speed Dome realiza 
ações de auto teste, mas 
não pode ser controlado 
remotamente. 

1. O endereço ou o baudrate 
da Speed Dome não 
correspondem com os 
configurados remotamente.  

1. Ajustar o endereço e 
baudrate do dispositivo de 
configuração remota para 
coincidir com da Speed 
Dome. 

2. O cabo de RS485+ 
conecta com a interface 
RS485- e o cabo RS485- 
conecta com o cabo RS485+. 

2. Conecte o cabo RS485+ ao 
RS485+ e RS485- com RS485-
.  

3. O cabo de RS485 está 
desconectado. 

3. Reconecte os cabos.  

6#

主
控设
备

1#

32#

15#

120Ω

120Ω

120Ω

1#

2#

16#

A+

B-

485分配器

Dispositivo 

Controlador 
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Problema Possíveis Problemas Como Resolver? 

4. O cabo de RS485 está 
danificado. 

4. Realize a troca do cabo. 

A Speed Dome pode ser 
controlada, porém com 
problemas.  

1. A conexão é perdida.  1. Reconecte os cabos. 

2. O cabo RS485+ ou RS485- 
está danificado. 

2. Realize a troca do cabo. 

3. A Speed Dome está muito 
longe do dispositivo de 
controle remoto.  

3. Adicione um resistor 
terminal. 

4. Muitas câmeras 
conectadas.  

4. Adicione um distribuidor 
RS485. 

 

24 Vca Bitola do Fio e a Distância de Transmissão 
 

A tabela a seguir descreve a distância máxima recomendada, para uma determinada 
bitola do fio em que a taxa para perda de tensão 24VCA seja menor que 10%. Por 
exemplo, para um dispositivo com a potência igual a 80W e que está instalado a uma 
distância de 10m do transformador, sendo assim necessário no mínimo 0,8mm de bitola 
do fio para a condução.  
 

 

0.80 1.00 1.25 2.00 

10 283（86） 451（137） 716（218） 1811（551） 

20 141（42） 225（68） 358（109） 905（275） 

30 94（28） 150（45） 238（72） 603（183） 

40 70（21） 112（34） 179（54） 452（137） 

50 56（17） 90（27） 143（43） 362（110） 

60 47（14） 75（22） 119（36） 301（91） 

70 40（12） 64（19） 102（31） 258（78） 

80 35（10） 56（17） 89（27） 226（68） 

90 31（9） 50（15） 79（24） 201（61） 

100 28（8） 45（13） 71（21） 181（55） 

110 25（7） 41（12） 65（19） 164（49） 

 

 



18/19 
 

120 23（7） 37（11） 59（17） 150（45） 

130 21（6） 34（10） 55（16） 139（42） 

140 20（6） 32（9） 51（15） 129（39） 

150 18（5） 30（9） 47（14） 120（36） 

160 17（5） 28（8） 44（13） 113（34） 

170 16（4） 26（7） 42（12） 106（32） 

180 15（4） 25（7） 39（11） 100（30） 

190 14（4） 23（7） 37（11） 95（28） 

200 14（4） 22（6） 35（10） 90（27） 

Tabela de Padrões para Bitolas de Fio 

 

Bitola do Fio 
Descascado(mm) 

Bitola do Fio 
Americano (AWG) 

Bitola do Fio 
Britânico (SWG) 

Área Transverssal do fio 
desencapado (mm²) 

0.750 21  0.4417 

0.800 20 21 0.5027 

0.900 19 20 0.6362 

1.000 18 19 0.7854 

1.250 16 18 1.2266 

1.500 15 17 1.7663 

2.000 12 14 3.1420 

2.500   4.9080 

3.000   7.0683 
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Certificado de Garantia 

 
 

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo 
de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do 
produto. 

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que 
efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes 
estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. 
Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado. 

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, 
as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do 
produto, ficam por conta e risco do consumidor. 

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber 
maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da 
natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima 
do especificado e instalação em desacordo com o manual. 

 

Importado por: Khronos Indústria, Comércio e Serviço em Eletrônica LTDA. CNPJ 78.323.094/0004-

70. País de origem: China. 

 

LOCAL: _________________________________________________ 

REVENDA: _______________________________________________ 

DATA: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.009.030.058.01 

Informações e suporte técnico do produto: 

www.cs.ind.br      suporte@cs.ind.br 

 

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA 

Fone: +55 (48) 3246-8563 

 

A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir 

partes deste manual sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos 

ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto. 

 

Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de assistência técnica. 

http://www.cs.ind.br/
mailto:suporte@cs.ind.br

