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Introdução
A interface IP ADS permite ligar as instalações ADS da Fermax (através de protocolo
TCP/IP) a uma rede local (ethernet) ou através da internet:
Ligação através de rede local
Aplicação SMC

Restore Default
Configuración
Fábrica

Switch *

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Rede Ethernet

Vivenda 1
Vivenda 1

Vivenda 2

Aplicação SMC
* A interface IP-ADS não suporta a ligação MDIX.

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1
4

2

3

5

6

7

8

9

A

0

Ligação através da internet
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

Router

Router

Internet

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Aplicação SMC

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1
4

2

3

5

6
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Ligação através de rede local e internet

Internet

Router

Router

Aplicação SMC

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

Ligação através
da internet

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Aplicação SMC
Ligação através
de rede local
HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP

O vídeo-porteiro da sua vivenda pode ser controlado a partir de qualquer computador ligado à rede ethernet ou à internet que disponha da
aplicação IP «SMC» instalada e configurada (endereço IP, endereço ADS, palavra passe de acesso, etc.).
Em cada interface e aplicação IP SMC, o utilizador configura as suas próprias palavras passe de acesso.

Pág. 4

Interfaz IP
IP ADS
ADS
Interfaz
Através da aplicação «SMC» fornecida com a "interface IP", qualquer computador (com a
aplicação instalada) ligado à rede ethernet ou à internet poderá actuar como mais um
vídeo-porteiro da instalação, permitindo a recepção de chamadas, ligação automática
de câmaras e chamadas ao porteiro.
Esta aplicação dispõe, além disso, de outras funções como a captura de vídeo e imagens
e a gestão de uma entrada e saída digitais para activação de dispositivos externos,
recepção de alarmes, etc...

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Interface IP ADS
Aplicação SMC

A instalação deste dispositivo é muito simples.
Dispõe de duas ligações básicas:
1.- Ligação à instalação ADS como se fosse mais um monitor da instalação
(programando-se com o seu próprio endereço ADS).
2.- Ligação à rede ethernet - internet (programando-se o seu endereço IP
correspondente).

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

LAN

POWER

PRG

LAN

DO

CH

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L
L

2

À rede
Ethernet/ Internet

-

+

1

À instalação ADS
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Ligação através de «Rede Local» ou «Internet»
Apresentam-se seguidamente considerações importantes a ter em conta conforme o
tipo de ligação entre a Interface IP ADS e as aplicações de utilizador SMC (ver esquemas
da secção «Introdução»):
- Ligação através de Rede Local
O número máximo de utilizadores ligados à interface (através da aplicação de utilizador
SMC) é de 4.
A ligação em rede local realiza-se através de um Switch ou Hub.
A interface IP e os computadores dos utilizadores que se liguem à interface devem
pertencer à mesma rede local (devem dispor de um endereço IP do mesmo tipo).
- Ligação através da internet
· Para a ligação através da internet, é necessário dispor de licenças de uso (números de
11 dígitos). Com a Interface IP ADS são fornecidas as 2 licenças necessárias (ver a
secção «Licenças» no final do manual):
- uma licença para o servidor IP ADS (Server Proxy ID)
- e outra licença para a aplicação de utilizador SMC instalada no PC (SMC Proxy ID).
· Caso se utilize a aplicação de utilizador SMC com a mesma licença de utilizador (SMC
Proxy ID) em diferentes computadores ligados à internet, só poderá funcionar num
único computador simultaneamente.
A ligação estabelecer-se-á entre a interface e a primeira aplicação SMC que solicite
ligação.
· Para o serviço de vídeo-porteiro através da internet, é necessário que os routers
disponham das seguintes portas abertas e configurar adequadamente as aplicações
de protecção (*firewall, *antivirus, etc..):
Portas do router a que
está ligada a interface IP
ADS

RTP
SIP
STUN
HTTP
NTP

8000-8165
5060
3478
80
123

Portas do router a que está
ligado o PC com a aplicação
SMC

6970-7170
5060
3478
-

- Ligação através de Rede Local ou Internet
· Caso se queira dispor de uma ligação através de rede local e internet, a interface IP
será configurada como se se tratasse de uma ligação através da internet, pelo que
deverão ter-se em conta os pontos descritos anteriormente.
Caso se instale a aplicação SMC num computador com software anti-vírus, verificar se
este não bloqueia a aplicação SMC.
Na secção «PROGRAMAÇÃO DA INTERFACE IP ADS» explicam-se os passos para configurar a interface IP ADS conforme se utilize uma ligação através de rede local ou
ligação através da internet.
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Descrição da Interface IP ADS
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

-

LAN

DO

+
DI

-

+

CH2

-

+

CH1

-

+

L

PWR

Botões:
Restore Default: repõe os valores de fábrica (configuração de rede, número ADS,
utilizadores, ...).
(Manter o botão pressionado durante aproximadamente 5 segundos).
Reset: Reinicia o equipamento.
LEDs
Aceso

Apagado

POWER

Equipamento com alimentação

Equipamento sem alimentação

LAN

Ligação de rede disponível

Ligação de rede no disponível

PRG

Aceita a programação do endereço ADS Em repouso

CH

Canal de vídeo ADS 1 activo

Canal de vídeo auxiliar 2 activo

Ligações:
Bus ADS:
L: Bus de áudio e dados.
+,-: Alimentação 18 Vdc.
Vídeo:
CH1+: Entrada de vídeo do canal 1 ADS (ligação do vivo).
CH1+: Massa de vídeo do canal 1 ADS (ligação da malha).
CH2+: Entrada de vídeo auxiliar do canal 2 (ligação do vivo).
CH2-: Massa de vídeo auxiliar do canal 2 (ligação da malha).
Entradas/saídas (configuráveis por intermédio da aplicação IP ADS):
DI+: Entrada Digital do positivo.
DI-: Entrada Digital de referência.
DO, DO: Contacto seco de relé.
Ligação de rede ethernet/internet:
LAN: Ligação à rede ethernet/internet (RJ45).
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Esquemas de ligação
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE

POWER

DO

REF. 1304

PRG

LAN

LAN

CH

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L
L

Segunda
câmara

À rede
Ethernet/ Internet

-

+

À instalação ADS

A interface IP ADS não funcionará enquanto não tiver sido programada com um endereço
ADS válido e correctamente configurados o seu endereço IP e o resto dos parâmetros. Ver
as secções "Programação ADS" e "Configuração da Interface IP ADS".
Instalação ADS
Restore Default
Configuración
Fábrica

Rede
Ethernet
(Switch)

Reset

POWER

LAN

PRG

Ligação da interface IP ADS ao monitor
existente na vivenda (escritório,
estabelecimento, etc.).

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Nota: A instalação ADS deve ser alimentada
a 18 Vdc. A amperagem da fonte deve ser a
adequada para alimentar todos os
equipamentos da instalação.
HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

CN1

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

DO

LAN

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L

R
L

-

F2
F1
T
A
CT
+
L
M
V
V
M

+

+
L

À rede
Ethernet/ Internet

-

+ -

18 Vdc

HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP
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Instalação ADS em distribuição

Restore Default
Configuración
Fábrica

Rede
Ethernet
(Switch)

Reset

POWER

PRG

LAN

Ligação da interface IP ADS ao monitor
existente na vivenda (escritório,
estabelecimento, etc.) do edifício em
instalação em distribuição.

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Nota: A instalação ADS deve ser alimentada
a 18 Vdc. A amperagem da fonte deve ser a
adequada para alimentar todos os
equipamentos da instalação.
HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1

2

3

5

6

7

8

9

A

0

4

REF.2448

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

CN1

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE

DO

REF. 1304

DI

-+

LAN

CH2 CH1

-+ -+

PWR

R

+-L
L

-

L

F2
F1
T
A
CT
+
L
M
V
V
M

+

+

R

-

DISTRIBUIDOR VIDEO 2 SALIDAS
2 OUTPUTS VIDEO DISTRIBUTOR

1

5 (-)

V MV M

R1

+184

2

6

3 VMVM

75

6

V M

75 Ohm

(*)

+

À rede
Ethernet/ Internet
+-

18 Vdc

HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP
HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1

2

3

5

6

7

8

9

A

0

4

REF.2448

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

CN1

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

LAN

DO

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L

R
L

-

F2
F1
T
A
CT
+
L
M
V
V
M

L
+

+

R

-

DISTRIBUIDOR VIDEO 2 SALIDAS
2 OUTPUTS VIDEO DISTRIBUTOR

1

5 (-)

V MV M

R1

+184

2

6

3 VMVM

75

6

V M

75 Ohm

(*)

+

+-

18 Vdc

HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP
HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1

2

3

5

6

7

8

9

A

0

4

(*) Colocar uma resistência de 75 Ohm nos bornes de saída do distribuidor. Utilizada para distribuir o vídeo até à
Interface IP.
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Ligação do dispositivo auxiliar de Entrada/Saída
A interface IP ADS dispõe de uma entrada (bornes DI+, DI-) para a recepção de alarmes e
uma saída (bornes DO, DO) para a activação de dispositivos externos mediante a aplicação
IP ADS ou como resposta à recepção de um alarme através da entrada DI.
O modo de funcionamento desta entrada e saída é configurado através da aplicação IP
ADS (ver a secção "Aplicação dos utilizadores IP ADS").
Entrada DI:
- Entrada Normalmente Aberta (N.A.)
- Permite programar o tempo de detecção contínua até que dispare a saída DO.
- Permite activar/desactivar a entrada.
Saída DO:
- Permite a configuração Normalmente Aberta (N.A.) ou Fechada (N.F.)
- Permite a programação do tempo de activação.
- Activação manual através da aplicação IP ADS.
- Permite activar/desactivar a saída.

Esquema de ligação

Restore Default
Configuración
Fábrica

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

LAN

Reset

POWER

PRG

LAN

DO

DI

-+

CH2 CH1

-

-+

CH

PWR

+-L
Elemento de
detecção

Dispositivo
auxiliar.

Fonte de alimentação com
tensão de saída e
amperagem adequadas
para activar o dispositivo
auxiliar.
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PROGRAMAÇÃO DA INTERFACE IP ADS
Seguidamente, descrevem-se os passos a seguir para programar a interface IP ADS.
Dependendo do tipo de ligação entre o utilizador e a interface IP ADS, rede local ou
internet, será necessário configurar diferentes parâmetros na interface IP.
Ligação através de rede local:
Os passos necessários para configurar a interface numa instalação com ligação através
da rede local são os seguintes:
1º. Programar o endereço IP que permite que a interface possa comunicar através
da rede local ethernet com qualquer computador autorizado (ligado à mesma rede).
2º. Programar o endereço ADS que permite que a interface comunique com a
instalação de porteiro ou vídeo-porteiro ADS da Fermax.
Ligação através da internet:
Os passos necessários para configurar a interface numa instalação com ligação através
da internet são os seguintes:
1º. Programar a «Ligação Proxy» e a introduzir as licenças de utilização que permitem
que a interface possa comunicar através da rede ethernet/internet com qualquer
computador autorizado.
2º. Programar o endereço ADS que permite que a interface comunique com a
instalação de porteiro ou vídeo-porteiro ADS da Fermax.

Internet

Router

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

Router

Ligação através
da internet

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Ligação através
de rede local
HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP
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Ligação através de Rede Local: Programação do endereço IP

Endereço IP: 172.30.111.31

Restore Default
Configuración
Fábrica

Rede
Ethernet

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Endereço IP:
192.168.1.168

Endereço IP: 172.30.111.32

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1
4

2

3

5

6

8

9

7
A

0

Endereço IP: 172.30.111.35

Na imagem acima vê-se uma instalação-tipo com a interface IP ADS e vários PC’s
interligados em rede.
Como se pode observar, cada equipamento ligado a uma rede dispõe de um endereço IP
próprio que o identifica e distingue dos restantes equipamentos.
Para que os equipamentos (interface, PC, etc.) possam conjugar-se e comunicar entre si,
os endereços IP devem ser do mesmo tipo:
Na imagem, os três PC’s pertencem à mesma rede, já que possuem o mesmo tipo de
endereço IP: 172.30.111.xx. (172.30.111 define o tipo de rede e "xx" identifica cada
equipamento da rede). Neste caso, os PC’s podem comunicar entre si.
Também se observa que a interface IP ADS dispõe de um endereço IP que não pertence
à rede que queremos fazer comunicar com a nossa instalação ADS (o endereço
mostrado na interface IP é o endereço atribuído de fábrica 192.168.1.168) e, portanto,
para que a interface IP ADS possa comunicar com a rede, deve dispor de um endereço
IP do mesmo tipo que o utilizado na rede local, quer dizer, 172.30.111.xx.
Neste caso, será atribuído o endereço 172.30.111.34 (xx pode assumir um valor entre
1 e 255).
Os passos para alterar o endereço IP da interface são explicados em seguida.
Com excepção do endereço IP de fábrica da Interface (192.168.1.168), os restantes
endereços IP são endereços de exemplo que servem para explicar o processo de
configuração do endereço IP da interface. Os endereços IP diferem de uma rede para
outra, pelo que se torna necessário saber que tipo de endereços IP se utilizam na rede
em que se queira instalar a interface.
A interface IP dispõe de um servidor web interno que permite configurar o seu endereço
IP
através
de um navegador da web.
Pág.
12

Interfaz IP
IP ADS
ADS
Interfaz
1º Ligar a interface IP à rede ethernet ou à internet.
A ligação a estas redes efectua-se através do conector LAN da interface através do cabo
de rede que se liga no outro extremo à rede de área local correspondente (que pode
incluir Routers, Switchers, etc.).
2º Alterar o endereço IP do computador que irá ser utilizado para configurar a interface.
Conforme já mencionado anteriormente, para que os dois equipamentos ligados em
rede possam comunicar, é necessário que disponham do mesmo tipo de endereço IP.
Neste caso, deve-se modificar o endereço IP da interface, para que disponha de um
endereço IP do tipo da rede do exemplo: 172.30.111.xx, por exemplo 172.30.111.34.
Para poder alterá-lo, é imprescindível estabelecer comunicação com a interface, que
tem atribuído de fábrica o endereço IP 192.168.1.168, pelo que será necessário, num
primeiro momento, alterar o endereço IP do PC utilizado para configurar a interface para
um endereço do mesmo tipo que o atribuído de fábrica à interface (por exemplo,
192.168.1.1), de forma a que possam comunicar e, assim, uma vez estabelecida a
comunicação, alterar o endereço IP da interface e, posteriormente, voltar a restaurar o
endereço IP original do PC.
Para modificar o endereço IP do PC, utiliza-se o próprio PC.
Siga os passos seguintes:
2.1- Em Início, aceder a Configuração=> Painel de controlo.
2.2- Fazer duplo clique em Ligações de Rede. Aparece um ecrã que mostra todas as
redes activas.
2.3- Clicar com o botão direito do rato sobre o ícone da rede e seleccionar no menu
emergente a opção Propriedades. Aparece o ecrã seguinte:

2.4- Clicar sobre o item Protocolo Internet (TCP/IP). Aparece o ecrã seguinte:
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2.5- Anotar o endereço IP actual do PC que aparece no campo Endereço IP. Em
seguida, modificar o campo Endereço IP, introduzindo um endereço IP compatível
com o endereço IP da interface, quer dizer, um endereço IP do mesmo tipo que o
endereço de fábrica atribuído à interface, por exemplo, 192.168.1.1.
2.6- Clicar no botão Aceitar deste ecrã e do anterior, para tornar efectiva a alteração do
endereço IP.
3º Programar o endereço IP da Interface IP ADS
3.1- Em seguida, abrir um navegador de internet e introduzir o endereço IP da interface:
http://192.168.1.168
Aparece um ecrã pedindo o nome do utilizador e a palavra passe:
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3.2- Introduzir o nome de utilizador e a palavra passe pré-definidos:
User Name: admin
User Password: MAC address
em que "MAC Address" é uma série de 12 dígitos (números e letras) que se
encontram anotados numa etiqueta na parte posterior da própria interface IP
Se a identificação estiver correcta, aparece o ecrã de configuração da interface IP:

3.3- Mudar a língua da aplicação de configuração
Na opção "Language", seleccionar a língua
desejada (Spanish, English, French,
German) e clicar no botão "Save".
Para aplicar a mudança de língua,
actualizar o ecrã do navegador (premir a
tecla F5 do teclado do computador).
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3.4-Seleccionar, no lado esquerdo do ecrã, a opção "Rede"

Introduzir no campo "Endereço IP" deste ecrã o novo endereço IP (172.30.111.34) a
atribuir à Interface IP ADS e que é do mesmo tipo que os endereços IP utilizados na
rede a que está ligada a interface.

Também é necessário configurar os parâmetros Máscara de Subrede, Porta de
enlace pré-definida, DNS Primário e DNS Secundário.
O valor destes parâmetros deve coincidir com o valor atribuído a estes mesmos
parâmetros na configuração da rede a que está ligada a interface.
Consulte o seu fornecedor de serviços ou técnico informático sobre o valor destes
parâmetros.
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3.5- Uma vez configurados os diferentes parâmetros anteriormente mencionados,
clicar no botão "Guardar" para memorizar os dados na interface (para actualizar
a informação, a interface reinicia automaticamente após 30 segundos).
3.6- Feche o navegador e volte a configurar o endereço IP do PC com o seu endereço
original (neste caso, é 172.30.111.31). Repita os passos 2.1 a 2.6.
A partir deste momento, já pode ligar-se à interface através do novo endereço IP que lhe foi
atribuído (172.30.111.34) e que faz com que pertença à rede, podendo comunicar com os
diferentes equipamentos que lhe estão conectados.

Endereço IP: 172.30.111.31

Restore Default
Configuración
Fábrica

Rede
Ethernet

Endereço IP: 172.30.111.32

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Endereço IP:
172.30.111.34

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

Endereço IP: 172.30.111.35

1
4

2

3

5

6

8

9

7
A

0
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Ligação através da internet: Programação da «Ligação Proxy»
Para a ligação através da internet, é necessário dispor de licenças de uso (números de 11
dígitos). Com a Interface IP ADS são fornecidas as 2 licenças necessárias (ver a secção
«Licenças» no final do manual):
- uma licença para o servidor IP ADS (Server Proxy ID).
- e outra licença para a aplicação de utilizador SMC instalada no PC (SMC Proxy ID).
Ligação através da internet
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

Router

Internet

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE

Router

REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Licença da Interface:
88007746856

Aplicação SMC
Licença de aplicação:
11223344556

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

1

2

3

5

6

7

8

9

A

0

4

Ligação através de rede local e internet

Caso se deseje dispor de ligação através de rede local e internet, a Interface IP será
configurada como se se tratasse de uma ligação através da internet.
Aplicação SMC
Licença de aplicação:
11223344556

Internet

Router

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

Router

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Aplicação SMC
(*) Licença de aplicação:
11223344556
Ligação através
de rede local

Licença da Interface:
88007746856

Ligação através
da internet

HIGH PERFORMANCE
MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM

STOP

(*) Caso se utilize a aplicação de utilizador SMC com a mesma licença de utilizador (SMC
Proxy ID) em diferentes computadores ligados à internet, só poderá funcionar num único
computador simultaneamente.
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Programação da «Ligação Proxy»
Seguindo os passos indicados nos pontos 3.1, 3.2 e 3.4 da secção anterior, acedemos,
através do navegador, ao ecrã «Rede», que permite configurar os parâmetros da ligação
proxy:
Na secção Ligação, activar a opção «Proxy Server»
- Proxy server: Se esta opção estiver marcada, indica que a ligação do PC do utilizador
com a interface IP ADS se realiza através da internet.

- Introduzir a licença do servidor.
Se se seleccionar a opção de ligação através da internet «Proxy server», é
necessário introduzir a licença de servidor fornecida com a interface (Server
Proxy ID: 11 dígitos), que permitirá identificar o servidor na internet.
Posteriormente, ao iniciar a aplicação do utilizador, será necessário introduzir a
licença de utilizador (também fornecida com a interface)
- Introduzir os parâmetros de ligação à internet:
Também é necessário configurar os parâmetros Máscara de Subrede, Porta de
enlace pré-definida, DNS Primário e DNS Secundário.
O valor destes parâmetros deve coincidir com o valor atribuído a estes mesmos
parâmetros na configuração da rede a que está ligada a interface.
Consulte o seu fornecedor de serviços ou técnico informático sobre o valor destes
parâmetros.
- Clique em «Guardar» para salvar as alterações.
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Programação ADS
Como mais um terminal da instalação ADS, a interface IP ADS deve ser programada com
um endereço ADS determinado que a identifique na instalação, quer dizer, deve-lhe ser
atribuído um botão (em placas de botões) ou um código numérico (em placas de teclado)
de chamada.
Nota: Em placas City de botões, cada botão corresponde a um endereço ADS determinado pela
posição do pack de extensões a que está ligado o botão.

Se se faz a instalação em conjunto com um ou vários monitores da mesma vivenda/
escritório, todos os terminais devem ser programados com o mesmo endereço ADS;
desta forma, ao chamar-se a vivenda correspondente, todos os monitores e a interface
receberão a chamada.
A programação do endereço ADS da interface IP pode realizar-se via software, mediante
um PC ligado com acesso à Interface (mesmo tipo de endereço IP) ou através do hardware,
a partir da placa de rua.
Programação via Software:
1- Abrir um navegador de internet e introduzir o endereço IP da interface (neste caso,
uma vez configurado o endereço IP seguindo os passos indicados na secção anterior,
introduzir-se-á o endereço: http://172.30.111.34).
Aparece um ecrã pedindo o nome do utilizador e a palavra passe:
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Introduzir o nome de utilizador e a palavra passe pré-definidos:
User Name: admin
User Password: MAC address
em que "MAC Address" é uma série de 12 dígitos (números e letras) que se
encontram anotados numa etiqueta na parte posterior da própria interface IP
Se a identificação estiver correcta, aparece o ecrã de configuração da interface IP:

2- Seleccionar, no lado esquerdo do ecrã, a opção "Config. ADS"

Introduzir no campo "Número de Telefone ADS" o endereço ADS correspondente à
Interface IP. O endereço ADS é um valor compreendido entre 1 e 199 (os sistemas
ADS gerem até 199 vivendas).
3- Clicar no botão "Guardar" para memorizar o novo endereço ADS na interface (para
actualizar a informação, a interface reinicia automaticamente após 30 segundos).
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Programação via Hardware:
1- Com a interface ligada, colocar o interruptor situado na parte posterior da interface na
posição PRG.

PRG

PRG

PRG

2- Em seguida, premir o botão de chamada à vivenda (placas de botões) ou marcar o
código de chamada no teclado, seguido da tecla com o sino (placas de teclado),
para atribuir o endereço ADS à interface. Ouve-se novamente a confirmação.
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3- Colocar o interruptor na sua posição inicial

PRG

PRG

PRG

Dispõe de 2 minutos a partir do momento em que se coloca o interruptor na posição PRG
para executar todo o processo de programação. Caso se esgote o tempo antes de terminar
a programação, comece todo o processo desde o princípio.
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Controlo de Utilizadores
Mediante a aplicação web, para além de se configurarem os endereços IP e ADS da
interface, podem administrar-se os utilizadores que acedem à aplicação web e à aplicação
do utilizador IP ADS, como explicado na secção seguinte.
Para criar novos utilizadores, seleccionar no lado esquerdo do ecrã a opção "Controlo de
Utilizadores". Aparece o ecrã seguinte:

No ecrã mostra-se o único utilizador que existe actualmente e que dispõe de autorizações
de acesso às duas aplicações.
Acrescentar utilizadores
Para acrescentar um novo utilizador, clicar no botão "Acrescentar". Aparece o formulário
de inserção de utilizador solicitando os dados do novo utilizador:
ID Utilizador: introduzir um nome que identifique o novo
utilizador (por exemplo, Manuel).
Palavra passe: introduzir a palavra passe de acesso atribuída
ao novo utilizador.
Grupo: existem dois níveis de acesso: Administrador e Manager.
A diferença entre utilizadores do grupo Administrador e utilizadores do grupo Manager é que os
utilizadores do grupo administrador dispõem de autorizações para modificar qualquer parâmetro
de configuração, enquanto que os utilizadores do grupo manager podem apenas modificar alguns
parâmetros de configuração.

Clicar no botão "Acrescentar" para criar o novo utilizador:
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Configurar utilizadores
É possível modificar os direitos de acesso dos utilizadores.
Clicar no texto "Configuração" do utilizador a configurar, para mostrar os direitos de utilizador:

As opções activadas são os ecrãs que o utilizador poderá visualizar ao iniciar as suas
sessões na aplicação de configuração.
Activar/Desactivar as opções desejadas e clicar no botão "Guardar" para salvar as
alterações.
Editar e Apagar utilizadores
Para alterar os dados de "ID utilizador" e "Palavra passe" de um utilizador, clicar sobre o
texto "Edit" do utilizador a modificar.
Para apagar um utilizador, clicar sobre o texto "Apagar" do utilizador a apagar.

Outros parâmetros configuráveis
Os restantes parâmetros são configurados a partir da aplicação do utilizador descrita
seguidamente.
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APLICAÇÃO de utilizador IP ADS
A aplicação IP ADS é a ferramenta que vai permitir ao utilizador interagir com a instalação
ADS da Fermax a partir de qualquer computador ligado à mesma rede local que a interface
IP ADS ou através da internet.

As funções incluídas na aplicação são as seguintes:
Funções de Vídeo-porteiro:
- Recepção de chamadas (áudio e vídeo) a partir de placas de rua.
Recomenda-se o uso de auscultadores, no PC, para evitar realimentaçao.
- Recepção de chamadas a partir da portaria ADS.
- Chamadas à portaria ADS.
- Abertura de porta da placa principal e secundária.
- Ligação automática das placas de rua principal e secundária.
- Visualização da imagem procedente da câmara auxiliar.
Funções adicionais:
- Activação da saída DO da interface.
- Gravação de vídeo.
- Captura de imagens.
Configuração
- Configuração do modo de funcionamento da entrada DI e da saída DO da interface.
- Configuração da rede.
- Qualidade do vídeo.
- Ajustes de imagem (brilho, cor e contraste).
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Início da aplicação
Ao iniciar a aplicação pela primeira vez, aparece o ecrã de identificação:

A primeira opção permite seleccionar o tipo de ligação entre a aplicação do utilizador e a
interface IP ADS:
- Direct Connexion (Ligação Directa): Indica que a ligação do PC do utilizador com a
interface IP ADS se realiza através de uma rede local.
- Proxy Server (Servidor Proxy): Indica que a ligação do PC do utilizador com a interface
IP ADS se realiza através da internet.
Dependendo da opção seleccionada, será introduzida uma informação ou outra:
Ligação directa (Rede Local):
IP: introduzir o endereço IP previamente atribuído à
interface IP ADS.
Username: introduzir o nome do utilizador (prédefinido admin).
Password: introduzir a palavra passe do utilizador
(por defeito, o endereço MAC da interface que se
encontra anotado na parte posterior da interface).
Username e password podem ser alterados
posteriormente

Proxy server (Internet):

SMC Proxy ID: Introduzir o nº de 11 dígitos
correspondente à licença de utilizador fornecida
com a interface IP ADS.
Server Proxy ID: Introduzir o nº de 11 dígitos
correspondente à licença de servidor fornecida
com a interface IP ADS.
Username: introduzir o nome do utilizador (prédefinido admin).
Password: introduzir a palavra passe do utilizador
(por defeito, o endereço MAC da interface que se
encontra anotado na parte posterior da interface).
Username e password podem ser alterados
posteriormente.
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Se se marcar a opção "Remember above information (Recordar informação)", a aplicação
recordará todos os dados introduzidos neste ecrã de cada vez que se inicie a aplicação.
Se os dados introduzidos estiverem correctos, ao clicar no botão "Apply", aparece o ecrã
principal da aplicação.
Nota: o texto deste ecrã aparece inicialmente em Inglês. Quando se acede à aplicação, é
possível modificar a língua da aplicação, de forma a que, da próxima vez que se inicie a
aplicação, este ecrã apareça na língua seleccionada.
Descrição do Ecrã Principal:
Ícone de ligação:
vermelho: Falha na ligação entre o PC e a interface IP ADS
verde: Ligação estabelecida

Visualização do vídeo
da câmara auxiliar

Captura de
imagens (fotos)

Ligação com a
placa principal

Captura de vídeo

Ligação com a
placa secundária
Data

Chamada à portaria

Estabelecer
comunicação com a
placa seleccionada

Abrir a porta da placa
seleccionada
Activação da saída
DO da interface

Acesso à listagem
de imagens e
vídeos gravados

Acesso ao ecrã de
configuração da
aplicação

Ajustes de
vídeo
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Funcionamento
Atender uma chamada.
Ao receber uma chamada a partir da placa de rua ou da portaria, o computador emite
um aviso acústico. Se a chamada tiver origem numa placa de rua de vídeo-porteiro, o
vídeo procedente dessa placa é visualizado no ecrã da aplicação.
Se a aplicação estiver minimizada, é restaurada automaticamente.
Para estabelecer comunicação com a placa de rua ou com a portaria, premir o botão
(é necessário dispor de auscultadores/altifalantes e microfone ligados ao PC para poder
dispor de áudio na comunicação).
Abertura da porta.
Estando em comunicação com a placa de rua, premir o botão

para abrir a porta.

Chamada à portaria ADS.
Para realizar uma chamada ao porteiro, se existir portaria na instalação, premir o botão
.
Ligação automática.
A partir da aplicação, é possível estabelecer comunicação com as placas de rua, sem
ser necessário receber uma chamada:
- Premir o botão

para visualizar a imagem procedente da placa principal.

- Premir o botão

para visualizar a imagem procedente da placa secundária.

Nota: Se não se estabelecer comunicação de áudio, a imagem é visualizada durante 30
segundos.

Premir o botão para estabelecer comunicação de áudio com a placa visualizada.
Nota: Uma vez activada a comunicação, Áudio e Vídeo permanecerão activos durante
90 segundos, desligando-se automaticamente em seguida.

Premir o botão

para abrir a porta.

Visualização da câmara auxiliar.
Premir o botão

para visualizar a imagem procedente da placa auxiliar, se existir.

Activação da saída DO.
Premir o botão

para activar a saída DO da interface.

Captura de Vídeo e Imagens.
para gravar um vídeo ou
para capturar a imagem procedente
Premir o botão
da câmara seleccionada (câmara da placa principal, secundária ou câmara auxiliar).
Premir o botão
para mostrar a lista das imagens e vídeos capturados. Para visualizar
a imagem ou vídeo capturados, fazer duplo clique sobre o ficheiro da lista a visualizar.
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Configuração da aplicação do utilizador
Premir o botão

para mostrar o ecrã de configuração

Este ecrã dispõe de 3 separadores de
configuração:
Sistema:
permite
configurar
parâmetros relacionados com o modo
de funcionamento da interface IP e da
aplicação.
Vídeo: permite configurar parâmetros
da qualidade e formato do vídeo.
Conf. Arquivos: permite configurar
parâmetros
relativos
ao
armazenamento da informação e
modo de gravação de imagens.
Ecrã de configuração "Sistema"
Língua: selecção da língua da aplicação.
Hora/Data do Servidor: mostra a data e hora
guardadas na interface IP ADS.
Palavra passe: permite alterar a palavra passe
do utilizador.
IP: mostra o actual endereço IP da interface.
Modo de ligação: permite alterar os parâmetros
de ligação da interface.
DIDO: permite configurar o modo de
funcionamento da entrada (DI) e da saída (DO)
da interface.
NIC seleccionado: permite seleccionar a placa
de rede utilizada na ligação do PC com a interface
de entre as disponíveis no PC.
Para configurar as diferentes opções, premir o botão "Config" ou "Setting" da opção correspondente.
Ao premir o botão , aparece o ecrã de configuração correspondente a cada opção:
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Hora/Data do Servidor:
Data e Hora actuais da interface.
Data e Hora actuais do PC.
Para actualizar a Data e Hora da interface, seleccionar
a opção "Sincronizar hora e data com o PC" para
atribuir a hora do PC à interface ou seleccionar a
opção "Manual" e introduzir manualmente a data e
hora actuais nos campos correspondentes.
Em seguida, premir o botão "Aplicar", para actualizar
a data e hora da opção seleccionada na interface.

Palavra passe:

admin

Para alterar a palavra passe de utilizador, introduzir a
palavra passe actual no campo "Ant. Password" e
introduzir a nova palavra passe no campo "Nova
Password".
Premir "Aplicar", para confirmar a alteração da palavra
passe.

Modo de ligação
Endereço IP actual e endereço MAC da interface.

É possível alterar o modo de ligação da interface com a rede
a que está conectada a partir deste ecrã.
Para alterar o modo de ligação, seleccionar a opção
correspondente ao novo modo de ligação a utilizar:
- DHCP
- PPPoE
- IP fixo (opção actual).
Dependendo do modo de ligação seleccionado, deverão
configurar-se os parâmetros correspondentes a essa ligação
(consultar o fornecedor de serviços de rede sobre o valor de
cada parâmetro).
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DIDO (entrada digital e saída digital da interface):
Configuração do modo de funcionamento da
entrada DI.
Modo: permite activar ou desactivar a entrada,
seleccionando a opção correspondente.
Tipo: informa sobre o tipo de funcionamento da
entrada: Normalmente Fechada (N.F.).
Trigger period (Período de disparo): é o tempo
durante o qual a entrada DI deve detectar para que
dispare.
Se o Trigger period = 0, a entrada dispara
instantaneamente ao detectar.

Disparo: permite seleccionar a acção a realizar quando a entrada DI dispara. Podem seleccionar-se
dois tipos de acções a realizar (nenhuma, uma ou as duas):
- Disparo DO: é activada a saída DO da interface, accionando o dispositivo conectado a
essa saída.
- Inf Cliente: informa o utilizador através de um aviso acústico e/ou abrindo uma aplicação
existente no PC como, por exemplo, o Bloco de Notas, o e-mail, etc....
Clicar no botão "Navegar" da opção "File" para seleccionar o ficheiro de programa
.exe que se abrirá ao disparar a entrada.
Clicar no botão "Navegar" da opção ".wav" para seleccionar o ficheiro de som
.wav que se escutará ao disparar a entrada.

Configuração do modo de funcionamento da Saída DO.
A saída DO é activada de forma manual a partir do botão "DO" no ecrã principal ou de forma
automática ao disparar a entrada digital DI, se a opção "Disparo DO" estiver seleccionada.
Modo: permite activar ou desactivar a saída, seleccionando a opção correspondente.
Tipo: selecção do tipo de funcionamento da saída:
- Normalmente Fechada (N.F.).
- Normalmente Aberta (N.A.)
Trigger period (Período de disparo): é o tempo durante o qual a saída permanece activada
após uma activação manual ou automática (o tempo mínimo configurável é de 1 segundo).
Disparo: permite activar/desactivar a notificação ao utilizador de saída activada
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Ecrã de configuração "Vídeo"
Permite configurar certos parâmetros
relacionados com a qualidade do vídeo
visualizado no ecrã da aplicação.
Dispõe de configurações pré-definidas
seleccionáveis através da caixa expansível
"Pré-definido" consoante o tipo de ligação:
ADSL, Cabo, ...
Independentemente, podem configurar-se todos
os parâmetros de forma manual, seleccionando
a opção "Avançado". Os parâmetros
configuráveis neste ecrã são:
Resolução: dispõe de dois níveis de resolução
seleccionáveis.
Bit Rate: com uma maior bit rate, melhor
qualidade.
Imagens/seg.: com um maior número de
imagens/seg., melhor qualidade de imagem
Qualidade: seleccionável de 1 a 30 (1 para a
mais alta qualidade, 30 para qualidade mínima).

Ecrã de configuração "Conf." Arquivo"
Directório: Localização do directório onde se
guardam as imagens e vídeos capturados,
dispondo de dois níveis de resolução
seleccionáveis.
Máx. Esp. Disc: Informação sobre o espaço
livre disponível no disco duro do computador.
Quando o disco está cheio: permite
seleccionar a acção a realizar se se atingir a
capacidade máxima do disco duro do computador.
- apagar a entrada (imagem, vídeo, evento)
mais antiga.
- mostrar uma mensagem de aviso.
Configuração de Gravação: permite activar/
desactivar a gravação automática da imagem
procedente da placa a partir da qual se efectuou
uma chamada.
A gravação começa no momento de receber a
chamada e termina quando acaba a comunicação.
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Requisitos mínimos do sistema
- CPU: Pentium IV 1GHz ou superior.
- RAM: 512 MB ou superior.
- Sistema operativo: Windows XP com sp2 ou superior.
- Placa de som: 8 bit full duplex, compatível com Windows
- Navegador: Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior.
- Armazenamento: 40 Gb de espaço livre em disco duro com 7200 RPM ou superior.

Características Técnicas da Interface IP
Alimentação
Consumo:
Temperatura de trabalho
Humidade relativa

18 Vdc
500 mA
0-50 ºC
< 85% (sem condensação).

Rede
- Ethernet
- Protocolo

10/100BaseT Ethernet
TCP/IP, DHCP, PPPoE, HTTP, RTP/RTCP, SIP

Vídeo
- Compressão
- Resolução
- Frames
- Largura de banda
Áudio
- Codec
- Transmissão

MPEG-4 SP
176x144 (QCIF) @ 30 fps
352x288 (CIF) @ 30 fps
1 a 30
128k/256k/512k
G.711
Full-duplex - Cancelamento de eco
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Escreva aqui os dados da sua interface IP ADS ou cole directamente as
etiquetas fornecidas com a interface
ENDEREÇO MAC:

NÚMERO DE SÉRIE:

____________

___________

LICENÇAS
(necessárias apenas para a ligação através da Internet)
Para a ligação através da Internet, é necessário dispor de licenças de uso.
Para obter as suas licenças, é necessário registar o seu produto em www.fermax.com:
1º - Aceda ao site da Fermax: www.fermax.com.
2º - Utilize o motor de busca para localizar a ficha do produto de referência: 1304.
3º - Clique em «Obtenha as suas licenças» para aceder à janela de registo, onde
deverá introduzir, na casa correspondente, os números MAC e de Série que
encontrará na parte posterior da sua Interface IP.
Escreva aqui as suas licenças

Server Proxy ID

_____ __ ____
SMC Proxy ID

_____ __ ____
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