CONFIGURAÇÃO RÁPIDA / ACESSO EXTERNO / STREAMING DE VÍDEO (RTSP)
1 - Instalar a câmera normalmente na sua rede. Ela vem de fábrica DHCP (IP variável). Desta forma, você
necessita identificar qual IP ela configurou na sua rede.
2 - Utilizar ScanIP (para Box, Bullet ou Mini Dome) ou SADP (para Mini Câmera).
SCANIP:

SADP:

3 - Após identificar qual é o IP da Câmera, digitar este IP no browser do Internet Explorer (ex; 192.168.0.25).
4 - Na primeira vez ele vai instalar o ActiveX. Aceite a instalação quando aparecer na tela do PC.
5 - Após instalar o ActiveX, na tela que você está, troque a língua para Português (fica mais fácil). Depois digitar o
usuário e a senha: admin e 9999 (para Box, Bullet ou Mini Dome) ou admin e 12345 (para Mini Câmera).
6 - Você entrará na tela de configuração e, estando tudo correto, você verá a imagem da câmera.
7 - Configurar um IP fixo para sua câmera dentro da rede (cuidado para não escolher um IP que já exista para não
conflitar):

Na Box, Bullet ou Mini Dome:

Na Mini Câmera:

ACESSO EXTERNO

PROCEDIMENTO
1 - Primeira pergunta: o IP de saída da sua rede é fixo ou DHCP?
Se for fixo é melhor porque basta acessar este IP e a porta encaminhada pelo roteador para sua Câmera.
Se for DHCP vai precisar usar algum artifício, como por exemplo, DynDNS.

2 - Vamos identificar o endereço IP válido (naquele momento). Se for DHCP vai mudando periodicamente.
Utilize os seguintes links: http://meuip.datahouse.com.br/ ou http://meuip.net/

3 - Precisaremos configurar o Encaminhamento de portas no Roteador. Estas são as portas que precisam ser
alteradas para os diferentes equipamentos HDL:
Mini-Câmera (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>>Portas: 80 e 8000
Câmeras Profissionais (Box, Bullet ou Mini Dome) ==>> Porta: 80
NVR (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Portas: 80, 8000 e 8200
DVR (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Portas: 80, 8000 e 8200
Observação: para ver somente vídeo usando o Protocolo RTSP (somente a imagem sem controle sobre a
câmera), redirecionar também a porta 554.

Mudar o protocolo para UDP para funcionar:

3A) Para apenas uma câmera:

Exemplo: o IP de sua Câmera é 192.168.0.22
Desta forma, precisamos encaminhar a porta(s) no roteador.
Mini-Câmera (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Portas: 80 e 8000
Câmeras Profissionais (Box, Bullet ou Mini Dome) ==>> Porta: 80
Encaminhando a porta 80:

Encaminhando a porta 8000:

Este será o resultado:

3B) Para mais de uma câmera:
Neste caso, precisamos dar nomes diferentes para as portas.
Por exemplo: Porta 80 (Web), Porta 8000 (vídeo) e Porta 554 (RTSP).
Service Port

Internal Port

IP Adress

82
83
...
8022
8023
...
5542
5543
...

80
80

192.168.0.22
192.168.0.23

8000
8000

192.168.0.22
192.168.0.23

554
554

192.168.0.22
192.168.0.22

Repetir o mesmo procedimento para cada câmera da mesma forma que foi feito para uma única câmera do
exemplo 1A.
4 - Para acesso externo:
Se você souber o número do seu IP válido + o número da porta:
4A) Exemplo: 200.175.61.86:80 (uma única câmera)
Neste caso, o roteador vai encaminhar o acesso para o IP 192.168.0.22.
Se você usar o DynDNS (não tem um IP fixo): www.minhacasa.dyndns-athome.com:80 (mesma coisa, o DynDNS
vai localizar o IP da sua rede e encaminhar para a porta 80 do IP 192.168.0.22).
4B) Exemplo: 200.175.61.86:82 (câmera 1) e 200.175.61.86:83 (câmera 2).
Na Mini Câmera, quando entrar na página precisa alterar a porta de acesso (veja imagem abaixo).

Este é o exemplo para a Câmera 1 com IP 192.168.0.22 e encaminhamento das portas 82 e 8022 (a outra câmera
tem que usar as portas 83 e 8023 e, assim por diante).
Lembrar que:
Mini-Câmera (mudar o protocolo para UDP para funcionar)==>>Encaminhar as Portas 80 e 8000;
Câmeras Profissionais (Box, Bullet ou Mini Dome) (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Encaminhar
a Porta: 80.

STREAMING DE REDE (RTSP - Real Time Stream Protocol)
Link RTSP para Câmeras IP HDL
Mini Câmera:
rtsp://admin:12345@192.168.0.22:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast
Câmeras Profissionais (Box, Bullet e Mini Dome):
rtsp://admin:9999@192.168.0.26:554/live.sdp
DVR
rtsp://admin:12345@192.168.0.21:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast
Exemplo prático: rtsp://admin:12345@192.168.0.21:554/h264/ch1/main/av_stream

Acesso pelo Player VLC: rtsp://admin:12345@192.168.0.21:554/h264/ch1/main/av_stream

