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Avisos Legais 

Ao recebimento deste documento da NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E 
IMPORTAÇÃO EIRELI., (A partir de agora referido "NEOID"), os seguintes termos são 
entendidos e acordados. Ou então, por favor, pare de usar este documento. 

 

Este documento tem todos os direitos autorais reservados a NEOID. O documento abrange as 
informações proprietárias da empresa. Nenhuma empresa ou indivíduo pode copiar, transmitir, 
distribuir, usar ou divulgar o documento e quaisquer imagens, formulários, dados e outras 
informações contidas nele, sem a permissão prévia por escrito da empresa. 

é a marca registrada da Kiloview. O nome e o logotipo são marcas comerciais registradas da 

empresa. Outros produtos ou nomes de empresas mencionados neste documento podem ser 
as marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. A leitura deste 
documento sem o consentimento prévio por escrito da empresa ou do titular dos direitos de 
terceiros não implica que o leitor tenha qualquer direito de usar qualquer uma das marcas que 
aparecem nele por implicação, não evidente ou de outra forma. 

 

Este produto cumpre os requisitos de design relacionados à proteção ambiental e segurança 
pessoal. O armazenamento, uso e descarte do produto devem estar de acordo com o manual 
do produto, contrato relevante ou leis e regulamentos nacionais relevantes. 

 

Este documento é fornecido "como está" e "somente neste estado". Os produtos e atualizações 
técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  

 

Para assuntos não abordados neste documento, por favor visite nosso site www.neoid.com.br 
ou www.kiloview.com para obter informações e suporte técnico. 

 

 

 

 

 



 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 

conteúdo 

1 INTRODUÇÃO DO PRODUTO ................................................................................................................................ 1 

1.1 ENCODER SÉRIE E DE VÍDEO COM FIO ......................................................................................................................... 1 

1.1.1 Vantagens ........................................................................................................................................................... 1 

1.1.2 Parâmetros ......................................................................................................................................................... 3 

1.2 ENCODER DE VÍDEO SEM FIO DA SÉRIE G .................................................................................................................... 4 

1.2.1 Vantagens ........................................................................................................................................................... 4 

1.2.2 Parâmetros ......................................................................................................................................................... 6 

1.3 ENCODERDE VÍDEO COM FIO M2 ................................................................................................................................. 7 

1.3.1 Vantagens ........................................................................................................................................................... 7 

1.3.2 Parâmetros ......................................................................................................................................................... 9 

1.4 ENCODER DE VÍDEO MONTADO EM RACK DA SÉRIE 1U .............................................................................................. 10 

1.4.1 Vantagens ......................................................................................................................................................... 10 

1.4.2 Parâmetros ....................................................................................................................................................... 12 

2 ORIENTAÇÃO DA OPERAÇÃO ........................................................................................................................... 13 

3 LISTA DE EMBALAGEM E DESCRIÇÃO DA INTERFACE ............................................................................... 14 

3.1 LISTA DE EMBALAGEM ................................................................................................................................................. 14 

3.2 INTERFACES DO DISPOSITIVO ..................................................................................................................................... 14 

3.3 DESCRIÇÕES DE INDICADORES LED ......................................................................................................................... 18 

4 INSTALAÇÃO E CONEXÃO ................................................................................................................................. 18 

4.1 INSTALAÇÃO E CONEXÃO DA SÉRIE E/G ..................................................................................................................... 18 

4.1.1 Conecte o adaptador de energia ................................................................................................................... 18 

4.1.2 Conexão do sinal de vídeo ............................................................................................................................ 19 

4.1.3 Conexão da rede ............................................................................................................................................. 19 

4.1.4 Conexão da antena WIFI (apenas para encoders sem fio) ...................................................................... 19 

4.2 INSTALAÇÃO E CONEXÃO M2 ...................................................................................................................................... 19 

4.2.1 Conexão do adaptador de energia ............................................................................................................... 19 

4.2.2 Conexão do sinal de vídeo ............................................................................................................................ 20 

4.2.3 Conexão da rede ............................................................................................................................................. 20 



 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 

4.3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO DA SÉRIE 1U ...................................................................................................................... 21 

4.3.1 Conexão do adaptador de energia ............................................................................................................... 21 

4.3.2 Conexão do sinal de vídeo ............................................................................................................................ 21 

4.3.3 Conexão de rede ............................................................................................................................................. 22 

5 CONFIGURAÇÃO DE LOGIN E REDE ................................................................................................................ 22 

5.1 FAÇA LOGIN NO DISPOSITIVO ATRAVÉS DA ETHERNET ............................................................................................... 22 

5.2 FAÇA LOGIN NO DISPOSITIVO ATRAVÉS DO HOTSPOT WIFI (APENAS PARA ENCODERS SEM FIO DA SÉRIE G) ......... 23 

5.3 CONFIGURAÇÃO DE REDE .......................................................................................................................................... 24 

5.3.1 Ethernet ............................................................................................................................................................ 24 

5.3.2 Rede WIFI (Apenas dispositivos com rede sem fio da série G) ............................................................... 26 

5.3.3 Rede 4G (Somente para encoders da série G) .......................................................................................... 29 

5.3.4 Funções de gerenciamento convenientes ................................................................................................... 30 

5.3.5 Aplicativo para Android ................................................................................................................................... 31 

6 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÕES ................................................................................................................ 2 

6.1 DASHBOARD/ PAINEL ....................................................................................................................................................... 2 

6.2 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS ........................................................................................................................................... 4 

6.2.1 Alterar a senha de login da WEB .................................................................................................................... 4 

6.2.2 Localização e hora ............................................................................................................................................ 4 

6.2.3 Restaurar configurações de fábrica ................................................................................................................ 5 

6.2.4 Atualização de firmware ................................................................................................................................... 5 

6.3 AJUSTES DE VÍDEO & ÁUDIO ........................................................................................................................................ 6 

6.3.1 Escolha e ajustes da fonte de vídeo ............................................................................................................... 6 

6.3.2 Pré-processamento de vídeo ........................................................................................................................... 7 

6.3.3 Fonte de sinal de áudio .................................................................................................................................... 9 

6.4 CODIFICAÇÃO & STEAM ............................................................................................................................................... 9 

6.4.1 Parâmetros de configuração de codificação de áudio ................................................................................. 9 

6.4.2 Configurações de codificação e fluxo ........................................................................................................... 10 

6.4.3 Serviço de mídia de streaming ...................................................................................................................... 13 

6.4.3.1 Stream de MOTION JPEG ............................................................................................................................................ 13 



 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 

6.4.3.2 Serviço RTSP .................................................................................................................................................................. 13 

6.4.3.3 RTMP Pushing (Transmissão ao vivo) ........................................................................................................................ 15 

6.4.3.4 TS-UDP Pushing (unicast e multicast) ........................................................................................................................ 17 

6.4.3.5 Serviço HLS .................................................................................................................................................................... 19 

6.4.3.6 SRT-TS pushing ............................................................................................................................................................. 20 

6.5 GRAVAÇÃO LOCAL ...................................................................................................................................................... 23 

6.6 ARMAZENAMENTO DE REDE (NAS) ............................................................................................................................ 27 

6.7 SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO/ IMAGEM/ TEMPO ............................................................................................................. 28 

6.7.1 Gerenciamento de sobreposição de imagens ............................................................................................. 28 

6.7.2 Função de sobreposição ................................................................................................................................ 29 

6.8 CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO ..................................................................................................................................... 31 

6.8.1 Configuração do serviço web ........................................................................................................................ 31 

6.8.2 Configuração de serviço Onvif ...................................................................................................................... 31 

6.8.3 Configuração de serviço Telnet ..................................................................................................................... 32 

6.9 PORTAS SERIAIS E PTZ .............................................................................................................................................. 32 

6.9.1 Portas seriais ................................................................................................................................................... 32 

6.9.2 Configuração PTZ ........................................................................................................................................... 33 

6.9.3 Painel de controle ............................................................................................................................................ 33 

6.10 RESET E REINICIALIZAÇÃO RÁPIDA ............................................................................................................................ 34 

6.10.1 Reset rápido ..................................................................................................................................................... 34 

6.10.2 Reinicializar ...................................................................................................................................................... 34 

6.11 LOGS E DEPURAÇÃO .................................................................................................................................................. 34 

6.12 CONFIGURAÇÕES PREDEFINIDAS .............................................................................................................................. 35 

 



 

Versão 1.1 © Changsha KILOVIEW Eletrônicos CO., LTD. Todos os direitos reservados. 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 
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1 Introdução do produto 

1.1 Encoder série E de vídeo com fio 

O encoder de vídeo da série E pode codificar as fontes de vídeo SDI ou HDMI e compactar em 
Fluxo (stream) IP, para realizar transmissão HD de longa distância/transmissão ao vivo pela rede 
WAN ou LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Vantagens 

Ø Alta adaptabilidade de banda larga, torna possível transmissão em alta definição, 
baixa latência, sem preenchimento ou perda de imagem em rede de bits baixos. 

l Com a solução em hardware, juntamente com a tecnologia de redução de ruído dinâmico 
de vídeo e aprimoramento de imagem, ele pode entregar uma boa codificação de imagem 
em transmissão de bits baixos; 

l Uma imagem de vídeo de alta qualidade pode ser alcançada em redes de 1Mbps@720p, 
1.5Mbps@1080p; 



 

Versão 1.1 © Changsha KILOVIEW Eletrônicos CO., LTD. Todos os direitos reservados. 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 

Manual do Usuário – Encoder de vídeo HD 

l A tecnologia avançada de buffering (armazenamento de segurança) de vídeo e a 
tecnologia FEC garantem atraso na codificação de vídeo ≤ 67ms e transmissão estável e 
suave;  

l Taxa de bits ajustável de 64kbit/s~40Mbit/s. 

Ø Função poderosa de serviço de mídia de streaming, suporta RTSP/RTMP/UDP-
TS/SRT/SIP/Onvif e alguns outros protocolos. 

l RTSP/RTMP/HLS/UDP-TS/SRT/Onvif e alguns outros protocolos de mídia de streaming 
são suportados para transmissão ao vivo no Facebook, YouTube, Ustream, Twitch, Wowza 
etc. ou outra plataforma segura para Sistema NVR; 

l Saída de fluxo (stream) duplo, a taxa de codificação principal até 1080p60Hz, e o 
secundário suporta codificação de vídeo de 720p60Hz. 

l Baixo consumo de energia e suporta 24 horas de trabalho contínuo. 

l Capaz de personalizar a função de sobreposição e inserção de texto e imagem, que pode 
estar em qualquer posição na tela; 

l Suporte de codificação de áudio, com função de intercomunicador de voz (necessidade de 
implantar software de comunicação de voz); (em breve) 

l Suporta armazenamento de rede NAS; 

l Saída de loop das fontes de vídeo SDI ou HDMI em tempo real, sem atrasos e prático para 
monitoramento da fonte de sinal; 

Nota: (≤67ms) refere-se ao atraso do final do encoder, e o atraso de uma ponta a outra 
pode estar relacionado à rede, decodificação etc. 
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1.1.2 Parâmetros 

Modelo E1 (SDI), E2 (HDMI) 

Entrada de vídeo 1*BNC SDI (E1); 1*HDMI (E2) 

Loop de vídeo 1*BNC SDI (E1); 1*HDMI (E2) 

Entrada de áudio analógica 2* 3,5 mm 

Interface USB 2*USB 2.0 Tipo-A; 1*USB 2.0 Mini-USB 

Suporte à rede RJ-45 Ethernet 

Protocolos de transmissão de mídia RTMP/HLS/TS sobre UDP/RTSP/SRT/Onvif 

Resolução de vídeo 

Até 1080P60Hz, resoluções suportadas: 

E1:   

1080p23.98/24/25/29.97/30Hz, 1080p50/59.94/60Hz, 
1080i50/59.94/60Hz,   

720p23.98/24/25/29.97/30Hz, 720p50/59.94/60Hz 

E2:   

1080p23.98/24/25/29.97/30Hz, 1080p50/59.94/60Hz, 
1080i50/59.94/60Hz,   

720p30/50/59.94/60Hz. 

Codificação de vídeo H264/AVC, Motion-JPEG 

Codificação de áudio AAC/G.711 

Latência de codificação ≤67ms 

Sobreposição de imagem e texto Texto personalizado, função de sobreposição de imagem, 
pode ser inserido em qualquer posição na tela 

Gravação Cartão Micro SD/TF, gravação local, armazenamento de 
rede NAS 

Gestão WEB/Android APP 

Fonte/ Consumo de Energia DC 12V 1A / 4W 

Temperatura de operação 125 * 89 * 28mm / 380g 

Tamanho/Peso -20°C~55°C 
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1.2 Encoder de vídeo sem fio da série G 

O encoder de vídeo da série G pode codificar a fonte de vídeo SDI ou HDMI e compactar em 
Fluxo (stream) IP, para realizar transmissão HD de longa distância/transmissão ao vivo pela rede 
WAN ou LAN. 

 

 

1.2.1 Vantagens 

Ø Módulo WIFI integrado, transmissão de vídeo sem fio/suporte de transmissão ao 
vivo. 

l Módulo WIFI de banda dupla embutido (2.4G/5.0GHz), suporte de transmissão sem fio/ 
transmissão ao vivo de fontes de vídeo; 

l Interface Ethernet auto adaptativa incorporada. Também suporta a transmissão de rede 
com fio; 

Ø Alta adaptabilidade de banda larga, torna possível transmissão em alta definição, 
baixa latência, sem preenchimento ou perda de imagem em rede de bits baixos. 
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l Com a solução em hardware, juntamente com a tecnologia de redução de ruído dinâmico 
de vídeo e aprimoramento de imagem, ele pode entregar uma boa codificação de imagem 
em transmissão de bits baixos; 

l Uma imagem de vídeo de alta qualidade pode ser alcançada em redes de 1Mbps@720p, 
1.5Mbps@1080p; 

l A tecnologia avançada de buffering (armazenamento de segurança) de vídeo e a 
tecnologia FEC garantem atraso na codificação de vídeo ≤ 67ms e transmissão estável e 
suave;  

l Taxa de bits ajustável de 64kbit/s~40Mbit/s. 

Ø Função poderosa de serviço de mídia de streaming, suporta RTSP/RTMP/UDP-
TS/SRT/SIP/Onvif e alguns outros protocolos. 

l RTSP/RTMP/HLS/UDP-TS/SRT/Onvif e alguns outros protocolos de mídia de streaming 
são suportados para transmissão ao vivo no Facebook, YouTube, Ustream,Twitch, Wowza  
etc ou outra plataforma segura para Sistema NVR; 

l Saída de fluxo (stream) duplo, a taxa de codificação principal até 1080p60Hz, e o 
secundário suporta codificação de vídeo de 720p60Hz. 

l Baixo consumo de energia e suporta 24 horas de trabalho contínuo. 

l Capaz de personalizar a função de sobreposição e inserção de texto e imagem, que pode 
estar em qualquer posição na tela; 

l Suporte de codificação de áudio, com função de intercomunicador de voz (necessidade de 
implantar software de comunicação de voz); (em breve) 

l Suporta armazenamento de rede NAS; 

l Saída de loop das fontes de vídeo SDI ou HDMI em tempo real, sem atrasos e prático para 
monitoramento da fonte de sinal; 

Nota: (≤67ms) refere-se ao atraso do final do encoder, e o atraso de uma ponta a outra 
pode estar relacionado à rede, decodificação etc. 
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1.2.2 Parâmetros 

Modelo Nº. G1, G2 

Entrada 1*BNC SDI (G1); 1*HDMI (G2) 

Loop de vídeo 1*BNC SDI (G1); 1*HDMI (G2) 

Entrada de áudio analógica 2* 3,5 mm 

Interface USB 2*USB 2.0 Tipo-A 

Suporte à rede Wi-fi aprimorado (frequência de 5.0GHz), RJ-45 Ethernet 

Protocolos de transmissão de mídia RTMP/HLS/TS sobre UDP/RTSP/SRT/Onvif 

Resolução de vídeo 

Até 1080P60Hz, resoluções suportadas: 

G1: 

1080p23.98/24/25/29.97/30Hz, 1080p50/59.94/60Hz, 
1080i50/59.94/60Hz, 

720p23.98/24/25/29.97/30Hz, 720p50/59.94/60Hz 

G2: 

1080p23.98/24/25/29.97/30Hz, 1080p50/59.94/60Hz, 
1080i50/59.94/60Hz, 

720p30/50/59.94/60Hz. 

Codificação de vídeo H264/AVC, Motion-JPEG 

Codificação de áudio AAC/G.711 

Latência de codificação ≤67ms 

Sobreposição de imagem e texto 
Texto personalizado, função de sobreposição de imagem, 
pode ser inserido em qualquer posição na tela 

Gravação 
Cartão Micro SD/TF, gravação local, armazenamento de 
rede NAS 

Gestão WEB/Android APP 

Fonte/consumo de energia DC 12V 1A / 4W 

Tamanho/Peso 125 * 89 * 28mm / 380g 

Temperatura de operação -20°C~55°C 
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1.3 Encoder de vídeo com fio M2 

O encoder de vídeo M2 pode codificar a fonte de vídeo VGA/HDM e compactar em Fluxo 
(stream) IP, para realizar transmissão HD de longa distância/transmissão ao vivo pela rede WAN 
ou LAN. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Vantagens 

Ø Design de interface dupla, compatível com várias fontes de vídeo VGA ou fontes de 
vídeo HDMI. 

l Interface VGA compatível com VGA/ XGA/ UVGA/ SVGA/ SXGA/SXGA+/ WXGA/ WXGA+/ 
WSXGA/ WUXGA e outras fontes de vídeo; 

l Interface HDMI compatível com HDMI1.4; 

Ø Alta adaptabilidade de banda larga, torna possível transmissão em alta definição, 
baixa latência, sem preenchimento ou perda de imagem em rede de bits baixos. 
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l Com a solução em hardware, juntamente com a tecnologia de redução de ruído dinâmico 
de vídeo e aprimoramento de imagem, ele pode entregar uma boa codificação de imagem 
em transmissão de bits baixos; 

l Uma imagem de vídeo de alta qualidade pode ser alcançada em redes de 1Mbps@720p, 
1.5Mbps@1080p; 

l A tecnologia avançada de buffering (armazenamento de segurança) de vídeo e a 
tecnologia FEC garantem atraso na codificação de vídeo ≤ 67ms e transmissão estável e 
suave;  

l Taxa de bits ajustável de 64kbit/s~40Mbit/s. 

Ø Função poderosa de serviço de mídia de streaming, suporta RTSP/RTMP/UDP-
TS/SRT/SIP/Onvif e alguns outros protocolos. 

l RTSP/RTMP/HLS/UDP-TS/SRT/Onvif e alguns outros protocolos de mídia de streaming 
são suportados para transmissão ao vivo no Facebook, YouTube, Ustream, Twitch, Wowza 
etc. ou outra plataforma segura para Sistema NVR; 

l Saída de fluxo (stream) duplo, a taxa de codificação principal até 1080p60Hz, e o 
secundário suporta codificação de vídeo de 720p60Hz. 

l Baixo consumo de energia e suporta 24 horas de trabalho contínuo. 

l Capaz de personalizar a função de sobreposição e inserção de texto e imagem, que pode 
estar em qualquer posição na tela; 

l Suporte de codificação de áudio, com função de intercomunicador de voz (necessidade de 
implantar software de comunicação de voz); (em breve) 

l Suporta armazenamento de rede NAS; 

Nota: (≤67ms) refere-se ao atraso do final do encoder, e o atraso de uma ponta a outra 
pode estar relacionado à rede, decodificação etc. 
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1.3.2 Parâmetros 

Modelo Nº. M2 

Entrada 1*VGA+1*HDMI 

Entrada de áudio analógica 2* 3,5 mm 

Interface USB 2*USB 2.0 Tipo-A 

Suporte à rede RJ-45 Ethernet 

Protocolos de transmissão de mídia RTMP/HLS/TS sobre UDP/RTSP/SRT/Onvif 

Resolução de vídeo 

Até 1080P60Hz, detalhes como abaixo: 

1080p/1080i/720p/480p/576p/480i/576i (até60Hz) 

Compatível com resolução de display VESA, até 
1920*1200@60Hz 

Codificação de vídeo H264/AVC, Motion-JPEG 

Codificação de áudio AAC/G.711 

Latência de codificação ≤67ms 

Sobreposição de imagem e texto 
Texto personalizado, função de sobreposição de imagem, 
pode ser inserido em qualquer posição na tela 

Gravação gravação local, armazenamento de rede NAS 

Gestão WEB/Android APP 

Fonte/consumo de energia DC 12V 1A / 4W 

Temperatura de operação 125 * 89 * 28mm / 380g 

Tamanho/Peso -20°C~55°C 
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1.4 Encoder de vídeo montado em rack da série 1U 

O encoder montado em rack refere-se a um módulo de codificação de vídeo SDI/HDMI integrado, 
quádruplo ou multicanal em um modulo de montagem de rack 1U/3U através de placas plug-in. 
Pelo uso da rede com fio para realizar transmissão remota de vídeo/ transmissão ao vivo. 

 

 

 

1.4.1 Vantagens 

Ø Altamente integrado, baixo consumo de energia, operação estável 

l Ele pode integrar módulos de codificação de vídeo SDI/ HDMI de 1U de um único canal, 1U 
ou 3U multicanais, e suporta até 32 canais em rack 3U. O módulo de codificação SDI e 
módulo de codificação HDMI podem ser integrados no mesmo rack para personalização; 

l Design avançado de baixo consumo de energia (Apenas 150w para 32 canais em carga 
máxima), juntamente com dispositivo de resfriamento inteligente embutido, pode garantir 
uma operação estável, disponibilizando 24h de trabalho contínuo. 

 

 

 

 

 

Ø Alta adaptabilidade de banda larga, torna possível transmissão em alta definição, 
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baixa latência, sem preenchimento ou perda de imagem em rede de bits baixos. 

l Com a solução em hardware, juntamente com a tecnologia de redução de ruído dinâmico 
de vídeo e aprimoramento de imagem, ele pode entregar uma boa codificação de imagem 
em transmissão de bits baixos; 

l Uma imagem de vídeo de alta qualidade pode ser alcançada em redes de 1Mbps@720p, 
1.5Mbps@1080p; 

l A tecnologia avançada de buffering (armazenamento de segurança) de vídeo e a 
tecnologia FEC garantem atraso na codificação de vídeo ≤ 67ms e transmissão estável e 
suave;  

l Taxa de bits ajustável de 64kbit/s~40Mbit/s. 

Ø Função poderosa de serviço de mídia de streaming, suporta RTSP/RTMP/UDP-
TS/SRT/SIP/Onvif e alguns outros protocolos. 

l RTSP/RTMP/HLS/UDP-TS/SRT/Onvif e alguns outros protocolos de mídia de streaming 
são suportados para transmissão ao vivo no Facebook, YouTube, Ustream, Twitch, Wowza 
etc. ou outra plataforma segura para Sistema NVR; 

l Capaz de personalizar a função de sobreposição e inserção de texto e imagem, que pode 
estar em qualquer posição na tela; 

l Suporta armazenamento de rede NAS; 

Nota: (≤67ms) refere-se ao atraso do final do encoder, e o atraso de uma ponta a outra 
pode estar relacionado à rede, decodificação etc. 
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1.4.2 Parâmetros 

Modelo Nº Sub-1; U2-1; Sub-1-4; U2-4 

Interface de vídeo 

 

U1-1: 1*BNC SDI; U2-1: 1*HDMI; U1-4: 4*BNC SDI; U2-
4: 4*HDMI 

Loop de vídeo 
U1-1: 1*BNC SDI; U2-1: 1*HDMI; U1-4: 4*BNC SDI; U2-
4: 4*HDMI 

Suporte à rede Ethernet com fio 

Protocolos de transmissão de mídia RTMP/HLS/TS sobre UDP/RTSP/SRT/Onvif 

Resolução de vídeo Suporta resolução de até 1080P60Hz 

Codificação de vídeo H264/AVC, Motion-JPEG 

Codificação de áudio AAC/G.711 

Latência de codificação ≤67ms 

Sobreposição de imagem e texto 
Texto personalizado, função de sobreposição de 
imagem, pode ser inserido em qualquer posição na tela 

Gravação Armazenamento de rede NAS 

Gestão teia 

Fonte/consumo de energia Série C 220v 25W/U: até 25W 

Temperatura de operação 483 * 175.25 * 44,5 mm / 1.6kg 

Tamanho/Peso -20°C~55°C 
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2 Orientação da operação 

l Instalação e conexão do dispositivo 

Conecte corretamente a fonte de entrada de energia e de vídeo, ligue o dispositivo. 

l Conexão e configuração de rede 

Se você quiser configurar a rede manualmente, ao usar o modo de conexão com fio, você pode 
usar o endereço IP à prova de falhas do dispositivo (192.168.1.168) para fazer login na página 
web para configurar; ao mesmo tempo, para facilidade de operação, você também pode conectar 
o próprio hotspot WIFI do dispositivo para configurar o dispositivo através de outro terminal WIFI, 
como celular ou tablet. Se você usar o fluxo de rede sem fio, você, primeiramente, precisa fazer 
login na página web do dispositivo para configurar o WIFI. 

 

l Fluxo de tração RTSP 

O fluxo RTSP do encoder pode ser aberto diretamente em um decodificador ou um leitor do lado 
do PC (como o VLC), e o serviço de fluxo RTSP é contínuo e não pode ser desligado. 

l Outro serviço de streaming 

Se necessário, você também pode configurar o dispositivo para impulsionar vídeos com fluxo 
em RTMP, RTMPS, UDP, HLS etc. 
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3 Lista de embalagem e descrição da interface 

3.1 Lista de embalagem 

Lista de embalagem da série E/G/M 

Nome Unidade 
Quantid

ade 
Nota 

Encoder Pcs 1 

E1&G1:Entrada SDI 

E2&G2: Entrada HDMI 

M2:Entrada HDMI&VGA 

Antena WIFI Pcs 2 
Apenas para encoders sem fio da série 
G 

Adaptador de energia 
DC12V/1A 

Pcs 1  

Guia de partida rápida Pcs 1  

Cartão de garantia/ 
certificado de garantia 

Pcs 1  

 

 

Lista de embalagem de rack 1U 

Nome Unidade 
Quantid

ade 
Nota 

Encoder Pcs 1 U1 :Entrada SDI; U2 :Entrada HDMI 

Cabo de alimentação Pcs 1  

Guia de partida rápida Pcs 1  

Cartão de garantia/ 
certificado de garantia 

Pcs 1  

 

 

3.2 Interfaces do dispositivo 

Interfaces de dispositivo série E/G 
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1. Entrada de energia,  

2. Mini-USB,  

3. out / saída de áudio analógica,  

4. in / entrada de áudio analógica 

5. LOOP / saída de vídeo da entrada SDI/HDMI,  

6. IN / Entrada de sinal de vídeo SDI/HDMI 

7. Interface de ethernet 10/100Mb 

8. Leds indicadores de status 

 

9. Interface USB, 

10. Micro SD/TF Card,  

11. Interruptor de Liga/Desliga 

12. Reset,  

13. Conector para Antena de WIFI (somente para encoder sem fio) 

Interfaces do dispositivo M2 
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1. Interruptor de seleção (apenas para configuração personalizado),  

2. Reset,  

3. Entrada de energia. 

 

 

 

 

 

4. Saída/ output de áudio,  

5. Entrada/ line-in de áudio,  

6. Interface RS-485,  

7. Entrada VGA,  

8. Entrada HDMI,  

9. Interface de ethernet 100m,  

10. Interface USB. 

 

 

 

1U Interfaces de dispositivo único/múltiplo 
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1. Mini USB,  

2. out / saída de áudio analógico,  

3. in / entrada de áudio analógico,  

4. LOOP / saída de vídeo da entrada SDI/HDMI,  

5. IN / Entrada de sinal de vídeo SDI/HDMI 

6. Interface de ethernet 10/100Mb 

7. Leds indicadores de status 

8. Reset,  

9. Entrada de energia AC 220V,  

10. Interruptor de Liga/Desliga 

 

1. Mini USB,  

2. out / saída de áudio analógico,  

3. in / entrada de áudio analógico,  

4. LOOP / saída de vídeo da entrada SDI/HDMI,  

5. IN / Entrada de sinal de vídeo SDI/HDMI 

6. Interface de ethernet 10/100Mb 

7. Leds indicadores de status 

8. Reset,  

9. Entrada de energia AC 220V,  

10. Interruptor de Liga/Desliga 
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3.3 Descrições de indicadores LED 

Estado do indicador LED E/G/M/1U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Instalação e Conexão 

4.1 Instalação e conexão da série E/G 

4.1.1 Conecte o adaptador de energia 

Usando o adaptador de energia (DC 12V) conecte ao produto, depois que a energia é ligada, 
então o produto começa a funcionar imediatamente. 

 

 

 

Nota: Use o adaptador de energia padrão fornecido. O uso de outras fontes de energia 
não qualificadas pode danificar o dispositivo. 

Nome Cor Estado Descrição 

Energia  vermelho 

Sempre ligado A fonte de energia está conectada 

Piscando Queda de energia 

Desligado 
A fonte de energia não está 
conectada 

Sinal  verde 

Sempre ligado O sinal SDI/HDMI está conectado 

Piscando 
Restaurar dispositivo para 
configurações de fábrica  

Desligado O sinal SDI/HDMI não está conectado 

Andamento 

 
verde 

Sempre ligado Dispositivo está iniciando 

Piscando 
Restaurar dispositivo para 
configurações de fábrica  

Desligado Trabalho anormal/não iniciado 
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4.1.2 Conexão do sinal de vídeo 

Conecte a fonte de sinal SDI/HDMI (como uma câmera) à entrada SDI/HDMI do dispositivo 
através de um cabo apropriado. 

 

 

 

Nota: A entrada e a posição de loop da interface do dispositivo SDI e HDMI são 
diferentes. Está sujeito a realidade do dispositivo.    

 

4.1.3 Conexão da rede 

Conecte uma extremidade do cabo de rede à porta de Ethernet do encoder. A outra extremidade 
deve estar conectada ao switcher/router da rede ou à porta de Ethernet do computador. 

 

4.1.4 Conexão da antena WIFI (apenas para encoders sem fio) 

Conecte as antenas de WIFI no conector de antenas do dispositivo. 

 

4.2 Instalação e conexão M2 

4.2.1 Conexão do adaptador de energia 

Conecte o adaptador de energia (DC 12v) ao produto, então o produto deve começar a funcionar 
imediatamente. 
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Nota: Use o adaptador de energia padrão fornecido. O uso de outras fontes de energia 
não qualificadas pode danificar o dispositivo. 

 

 

4.2.2 Conexão do sinal de vídeo 

Conecte a fonte de sinal VGA/HDMI (como uma câmera) à porta de entrada SDI/HDMI do 
dispositivo através de um cabo.  

 

 

4.2.3 Conexão da rede 

Conecte uma extremidade do cabo de rede à porta de Ethernet do encoder. A outra extremidade 
deve estar conectada ao switcher/router da rede ou à porta de Ethernet do computador. 
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4.3 Instalação e conexão da série 1U 

4.3.1 Conexão do adaptador de energia 

Usando o adaptador de energia (AC 220V), conecte ao produto, depois que a energia é ligada, 
então o produto deve começar a funcionar imediatamente. 

 

Nota: Use o adaptador de energia padrão fornecido. O uso de outras fontes de energia 
não qualificadas pode danificar o dispositivo. 

4.3.2 Conexão do sinal de vídeo 

Conecte a fonte de sinal SDI/HDMI (como uma câmera) à porta de entrada SDI/HDMI do 
dispositivo através de um cabo. 
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Nota: A entrada e a posição de loop da interface do dispositivo HDMI e SDI são 
diferentes. Está sujeito a realidade do dispositivo.    

 

4.3.3 Conexão de rede 

Conecte uma extremidade do cabo de rede à porta de Ethernet do encoder. A outra extremidade 
deve estar conectada ao switcher/router da rede ou à porta de Ethernet do computador. 

 

 

 

5 Configuração de login e rede 

5.1 Faça login no dispositivo através da Ethernet 

Primeiro, conecte a porta Ethernet RJ45 do encoder e do computador ao mesmo switch, ou 
conecte o encoder diretamente à porta da rede do computador. Em seguida, configure o 
encoder e o computador para o mesmo segmento de rede, para que o computador possa 
acessar a página web do encoder. 

 

O endereço IP de gerenciamento padrão do encoder é 192.168.1.168 (Este é o endereço à 
prova de falhas do dispositivo. Em geral, não modifique este endereço IP). Se o endereço IP 
do computador não estiver no segmento de rede de 192.168.1.*, por favor, redefina o endereço 
IP da porta de rede do computador para 192.168.1.*.  
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Abra o navegador WEB, insira diretamente o endereço de IP do encoder (o padrão é 
192.168.1.168) ou a URL http://192.168.1.168 e pressione Enter para abrir a interface de login. 
Depois de abrir a página, uma caixa de diálogo de autenticação aparecerá, por favor, preencha 
o nome de usuário e a senha, o nome de usuário padrão é “admin”, a senha padrão é 
“admin” e, em seguida, clique em "Login". 

 

Nota: Devido à problemas de compatibilidade do navegador pode ocasionar 
anormalidade na exibição da página da Web, recomenda-se usar o Chrome e o Firefox. 

 

Após o login, os parâmetros de codificação e função podem ser definidos na página web de 
gerenciamento de encoder. A página é mostrada como abaixo: 

 

5.2 Faça login no dispositivo através do hotspot WIFI (Apenas para modelos com rede 

sem fio da série G) 

Para facilitar o gerenciamento do usuário, ele também pode se conectar ao dispositivo através 
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do terminal WIFI. O dispositivo vem com um hotspot WIFI por padrão. O nome hotspot é 
"CAST_AP" e a senha do hotspot é "12345678". Você pode usar um terminal WIFI, como um 
celular ou laptop, para se conectar a este hotspot para fazer login e gerenciar o dispositivo de 
encoder. Depois de se conectar a este hotspot, você pode fazer login na interface de 
gerenciamento do encoder inserindo http://192.168.250.254 no navegador do seu celular ou 
laptop. 

 

Nota: A função de hotspot WIFI é recomendada apenas para o uso inicial e para login 
conveniente no dispositivo. No processo de streaming com WIFI, por favor, não use a 
função hotspot para não afetar a qualidade do fluxo (streaming). 

5.3 Configuração de rede 

O encoder suporta Ethernet, WiFi e 4G. A configuração específica da rede é descrita em detalhes 
abaixo. 

5.3.1 Ethernet 

O encoder pode fornecer um acesso através da Ethernet. Esta porta pode ser configurada com 
um endereço IP fixo. A configuração padrão está em DHCP, esta configuração receberá 
automaticamente um endereço IP completo, gateway e DNS de acordo com o que está na sua 
rede LAN. 

Clique em "Configurações de rede e serviço", depois em "Gerenciador de rede" para acessar a 
interface, você poderá ver o endereço IP adquirido do DHCP. 
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Além da forma com o DHCP, o encoder também suporta a atribuição de IP manual. Para alterar 
o IP da rede com fio, clique no botão "Configurar" na Ethernet para acessar a interface para 
configurar o IP. Há duas maneiras de obter o endereço, uma é DHCP, e a outra é a manual. Para 
usar o DHCP para obter IP automaticamente, primeiro você deve garantir que o roteador ou 
switch tenha ativado o serviço DHCP. Este método é simples e prática, mas o IP obtido pelo 
DHCP muda continuamente, e você não pode saber diretamente qual endereço IP o encoder 
receberá. Para usar manualmente, você precisará inserir um IP fixo no codificador, e este 
endereço de IP é corrigido desde que o encoder não restaure as configurações de fábrica, sendo 
este método mais estável. Portanto, os dois métodos têm suas próprias vantagens, e podem ser 
selecionados em conformidade. 
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Depois que a Ethernet for configurada corretamente, você pode ver que o status da conexão é 
"acessível à Internet" e a conexão com a Internet é a porta Ethernet estão no Quadro de 
Informações. 

5.3.2 Rede WIFI (Apenas dispositivos com rede sem fio da série G) 

A configuração WIFI tem dois modos, "Default WIFI" é usado como um terminal comum, 
conectando o sinal WIFI do roteador, usa o WIFI para transmitir vídeo; " WIFI1" é como ponto de 
partida para ser conectado por outros dispositivos, o nome padrão hotspot é "CAST_AP" e a 
senha do hotspot é "12345678". Você pode usar um celular ou laptop para se conectar a este 
hotspot para fazer login e gerenciar o encoder. Depois de se conectar a este hotspot, você pode 
fazer login na página web do encoder, digitando "192.168.250.254" no navegador do seu celular 
ou laptop. Como mostrado na figura abaixo, clique em "Definir como hotspot compartilhado/ Set 
as Shared Hotspot” do WIFI1 para personalizar o nome do hotspot compartilhado e a senha 
compartilhada. Você pode selecionar o canal de WIFI e rede a ser compartilhado. 
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Para uso normal, basta clicar na opção "Wi-fi padrão/ Default WIFI " para acessar a interface 
que de conexão ao WIFI. 

Clique em "lista de varredura de WIFI/ WIFI scanning list" para se conectar. Geralmente, você 
precisa digitar uma senha de WIFI para se conectar com sucesso. Para alguns WIFI que 
escondem o SSID, você também pode conectar um hotspot oculto manualmente. Quando WIFI 
é conectado com sucesso, o encoder salvará este registro. Por padrão, este WIFI será 
conectado automaticamente da próxima vez. Você também pode selecionar este hotspot WIFI 
salvo para desconectar ou excluir o WIFI. 
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Nota: Para reduzir a interferência da rede sem fio e obter uma experiência melhor de 
reprodução de vídeo, recomenda-se colocar o roteador WIFI, codificando na faixa visível 
e conectar o encoder ao 5.0GHz do WIFI, e definir o roteador para um canal relativamente 
limpo.  Para garantir a fluidez do vídeo durante o fluxo (streaming) com WIFI, a taxa de 
codificação pode ser adequadamente reduzida conforme necessário. 

 

Ao conectar-se ao WIFI, existem duas maneiras de obter um endereço de IP, DHCP e manual. 
O mesmo que o Ethernet, se usar o DHCP, certifique-se de que o roteador sem fio habilitou o 
serviço DHCP (geralmente ligado). Este método é simples e prático, mas o IP obtido pelo DHCP 
muda continuamente, e você não poderá saber diretamente qual endereço IP o encoder recebe 
e a conexão de cabo de rede é necessária para o gerenciamento. Para usar manualmente, você 
precisa inserir um IP fixo no encoder, este endereço IP é corrigido desde que o encoder não 
restaure as configurações de fábrica, este método é mais estável. 

 

 

Nota: Ao usar a função WIFI, é melhor não se conectar ao Ethernet ao mesmo tempo, 
pois o Ethernet tem prioridade maior que o WIFI. Se você usar WIFI para streaming 
enquanto precisar se conectar à configuração Ethernet, você deve excluir o gateway do 
Ethernet. Certifique-se de que apenas um endereço IP do Ethernet seja usado para 
gerenciar o encoder. Se não, pode fazer com que o streaming de WIFI não seja realmente 
usado, mesmo o WIFI estando conectado. 
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5.3.3 Rede 4G (Somente para encoders da série G) 

Quando um modem de rede USB 4G é conectada ao encoder, uma "Porta Ethernet 1" é 
adicionada à conexão "Wired Network". Depois que a modem USB é conectada com sucesso, 
parâmetros como o endereço IP são obtidos do gateway 4G e exibidos como "Conectados/ 
Connected ". 

 

 

Se a modem USB 4G estiver funcionando corretamente, a página "Dashboard" mostrará "Status 
de rede/ Network status" como "Alcance da Internet/ Internet reachable". "Conectividade" é " 
Porta Ethernet 1/Ethernet Port 1” (Se adotar a conexão Ethernet, ela será mostrada como 
"Ethernet Padrão/ Default Ethernet "). 

 

Nota: Por favor, confirme se a modem USB 4G permite a função de conexão dial-up e 
se o cartão SIM é viável, caso contrário a rede talvez não esteja disponível. Os usuários 
podem inserir um modem USB 4G em um computador para testar se ele pode fornecer 
função de acesso à Ethernet. 
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5.3.4 Funções de gerenciamento fácil 

A "Local Link" é configurada com um endereço IP dedicado na Ethernet (Este é o endereço IP à 
prova de falhas da porta Ethernet. Em geral, não modifique este endereço IP). Desta forma, 
mesmo que você esqueça as configurações de IP do Ethernet, ou se o IP não puder ser adquirido 
do servidor de DHCP, você ainda pode conectar e acessar o dispositivo através do endereço de 
IP privado configurado. 

 

 

 

 

A conexão localizada vincula o codificador a um endereço de IP separado, este endereço IP não 
afeta o uso de outros conexões de rede, em casos especiais ele pode desempenhar um papel 
de gerenciador de encode. Este endereço pode ser alterado manualmente e o endereço padrão 
é 192.168.168. 

 

Nota: Ao acessar o dispositivo através de um endereço comum de IP gerenciado, o 
computador deve ter um endereço IP no mesmo segmento de rede. 
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5.3.5 Aplicativo para Android

l Baixe o APP para Android no site da 
Kiloview. 

(http://www.kiloview.com/companyfile/shi-pin-
bian-ma-qi-Android-APP-45.html) 

 

l Conecte o telefone ao mesmo segmento 
de rede do WIFI que o dispositivo está 
conectado. Você pode compartilhar os 
hotpots enquanto usa o encoder da série 
P e G, consulte 5.3.2 para obter detalhes. 
Abra o APP e pesquise os dispositivos 
conectados sob o mesmo segmento de 
rede automaticamente na lista de 
dispositivos.  

l As informações do dispositivo mostradas 
na lista incluem informações de interface 
do dispositivo, número de série do 
dispositivo, endereço de IP do dispositivo 
etc. 

l Clique no dispositivo na lista de 
dispositivos para acessar a página de 
gerenciamento.  
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l Na página de configuração, ele mostra a 
imagem de origem do vídeo na área de 
(1) para monitorar se a fonte de vídeo 
esta normal. Este fluxo/stream/ de 
imagem é atualizado a cada três 
segundos.  

l Clique (2) para a configuração principal 
de fluxo/stream (Consulte 6.4.2). 

l Clique (3) para configuração de 
codificação de áudio (Consulte 6.4.1). 

l Clique em "Pushing" para a configuração 
do serviço de streaming (consulte 6.4.3). 

l Clique em "Video Clipping" para a função 
de recorte (CROP) de vídeo. 

l Clique em “OSD watermark" para a 
configuração da função de sobreposição 
de imagem. O app suporta apenas 
configuração de sobreposição de texto e 
tempo, as sobreposições de imagens são 
configuradas na página da Web (por 
favor, consulte 6.7). 

l Clique em "Network" para configuração 
de rede (Consulte 5.3). 

l Clique em "Signal Source" para acessar 
a página de escolha da fonte de áudio e 
vídeo (consulte 6.3). 

l "Setting" é usado para redefinição rápida, 
reinicialização do dispositivo, restauração 
de configurações de fábrica e 
modificações de nome do dispositivo. 

 

Clique  e acesse a página de 

informações do dispositivo. 
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6 Parâmetros de configurações 

6.1 Dashboard/Painel 

"Dashboard/Painel" é uma visão geral do status atual de execução do dispositivo e do status das 
transmissões de áudio e vídeo. Os usuários podem clicar no botão "refresh/ atualizar" para 
atualizar em tempo real, o que pode ajudar muito a configuração do encoder e a solução de 
problemas. 

 

 

 

l System/ sistema  

Clique em "Basic Setting/ Configuração Básica", os usuários podem saber informações 
incluindo tempo de início do dispositivo, espaços do sistema, espaços de dados, status de 
rede, conectividade do dispositivo e ir para testes de "Ping". Se os usuários precisarem 
publicar em plataformas da Internet, o status da rede deve ser "acessível à Internet", ou não 
poderá publicar o fluxo/stream. 
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O "Ping" fornece uma função simples para testar se a rede é acessível. Abra o botão "Ping", 
digite o endereço de teste, clique em "Ping", aguarde por 3s até que 
"connectivity/conectividade" seja exibido como " reachable, packet loss rate 0%"/ alcançável, 
taxa de perda de 0%", o que significa que a rede é boa e os streams podem ser publicados 
para a Internet normalmente. 

 

 

 

Nota: Se o endereço IP público do Ping for acessível, mas o nome de domínio Ping 
está inalcançável, geralmente, é porque a configuração do servidor DNS está incorreta. 

 

l Sinais de vídeo/áudio  

Ele pode mostrar sinal de vídeo/áudio, formato de vídeo, pré-processamento, amostra de áudio 
como abaixo: 

 

Se mostrar "bloqueio de sinal de vídeo" como "sem sinal (exibição de tela azul)" isso significa 
que a fonte de entrada de vídeo não é detectada pelo dispositivo. Verifique se o cabo de entrada 
está conectado. Se mostrar "Audio Sampling" como "0Hz", o sinal de áudio não foi reconhecido 
no dispositivo. Verifique se a entrada da fonte de áudio está normal. 
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6.2 Configurações básicas 

Os usuários podem acessar algumas configurações de funções básicas aqui (“Select...”). 

6.2.1 Alterar a senha de login da WEB 

Clique em " Change Password/Alterar senha", aparecerá uma caixa de opções em que os 
usuários podem modificar a senha de login da WEB. A senha e usuário padrão é “admin”. 

 

6.2.2 Localização e hora 

Clique em " location and time/ localização e hora", então os usuários podem modificar o tempo 
do sistema do encoder, ou apenas selecionar " Synchronize from this PC/ Sincronizar a partir do 
PC". (Esta configuração é muito importante para a publicação do fluxo/stream corretamente) 
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6.2.3 Restaurar configurações de fábrica 

Se os usuários alterarem parâmetros que o encoder não pôde funcionar (a situação mais comum 
é que o encoder não poderia ser acessado pela rede depois de modificar o endereço de rede), 
os usuários podem restaurar às configurações de fábrica. 

Dois métodos para restaurar as configurações de fábrica: 

1. Através da interface WEB, na função " Basic Setup/ Configuração Básica > Restore Factory 
Settings/ Restaurar Configurações De Fábrica"; 

2. Através do botão RESET: 

No painel, há um botão de  . Pressionando o botão RESET por 3 segundos, o dispositivo 
restaurará as configurações de fábrica. Restaurar a configuração de fábrica levará à 
reinicialização total do dispositivo, o tempo de reinicialização durará 1 minuto. 

Observações: Após a restauração da configuração de fábrica, os parâmetros abaixo serão 
alterados para o padrão: 

●O nome de usuário e senha de login serão admin; 

●O endereço IP será restaurado como 192.168.1.168; a máscara de sub-rede será 
255.255.255.0; 

● Todos os parâmetros de codificação de vídeo e áudio serão restaurados ao valor padrão de 
fábrica; 

● Os parâmetros de transmissão de mídia serão restaurados como valor padrão de fábrica. 

6.2.4 Atualização de firmware 

O encoder suporta a atualização de firmware on-line. Através do “Basic Settings/ Configurações 
básicas -Firmware Upgrade" da página da Web, os usuários podem carregar o firmware on-line. 
Clique em " Select Files/ Selecionar arquivos" para selecionar o arquivo de atualização e clique 
em "Atualizar" para atualizar o dispositivo. O processo de atualização é lento, em torno de 30 
segundos a 1 minuto, por favor, seja paciente. 
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6.3 Ajustes de vídeo & áudio 

6.3.1 Escolha e ajustes da fonte de vídeo 

Os usuários podem escolher a fonte de vídeo, ajustar o brilho, o contraste, a saturação e os 
parâmetros de tonalidade do vídeo aqui. 

 

 

 

" Auto Selection/ Seleção automática" significa que o dispositivo verificará cada fonte de vídeo e 
selecionará automaticamente a que tem sinal.  

"Seleção automática (one-shot)" é o mesmo que seleção automática, mas uma vez que 
selecionou uma fonte, ela 'bloqueia' a mudança de fontes, a menos que você reset ou faça 
reinicialização do dispositivo! 

O valor de Brilho, Contraste, Saturação e Matiz é 0~255, o padrão é 128. Com base no valor 
médio, o valor de aumento/diminuição corresponde ao aumento/diminuição do 
brilho/contraste/saturação. O valor padrão de Hue é 128, que representa a fase 0; a faixa de 
valor é de 0-255. 
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6.3.2 Pré-processamento de vídeo 

Antes do vídeo ser capturado e enviado para encoder, fazemos alguns pré-processamento 
necessários:   
(1) Corte da imagem de origem: Corte de uma parte da imagem original para codificação.  
(2) Dimensão: Após o corte do passo 1 (caso houver), o vídeo pode ser dimensionado para cima 
ou para baixo para determinado formato. (Por exemplo, o vídeo de entrada é 1080p60, reduzindo 
para 720p30 para codificação.)  
(3) Segundo corte: Após o passo 2, você pode continuar cortando o tamanho que deseja para 
codificação. (É similar ao passo 1, mas para aplicações específicas.)  
(4) Rotação ou inversão: É o último passo antes da codificação, você pode girar o vídeo com 
90/180/270 graus, espelho horizontal ou flip vertical. 

O processo acima é um pipeline da etapa 1 a 4. Você pode optar por abrir ou não cada passo. 
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6.3.3 Fonte de sinal de áudio 

A fonte de áudio de " Auto selection/ Seleção automática " selecionará automaticamente o áudio 
incorporado da fonte de vídeo de entrada. 

 

6.4 Codificação & Stream 

6.4.1 Parâmetros de configuração de codificação de áudio 

Você pode definir os parâmetros de codificação de áudio. Clique em " Encoding & Stream / 
Codificação & stream", role para baixo em "Audio Encoding Engine", em seguida, insira a 
configuração de parâmetros de áudio. O canal de codificação de áudio é forçado a habilitar. Os 
modos de codificação de áudio incluem AAC e G.711, sendo o segundo opcional. A amostragem 
de áudio é escolhida de acordo com a situação. Os canais são "Estéreo" e "Mono". A taxa de 
bits de codificação é ajustável entre16K-512K, o padrão é de 64Kbps. Mais um detalhe: se 
codificar usando o protocolo TS-UDP, o encoder precisará escolher " With ADTS header/ Com 
cabeçalho ADTS" em formato até AAC. 

 

Nota: Por favor, use " Quick Reset / Reset rápido"  para ter efeito se você alterou o 
parâmetro 'Política de amostragem' ou 'Amostragem'.  
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6.4.2 Configurações de codificação e fluxo 

Os parâmetros de codificação de vídeo são ajustáveis. Clique em " Encoding & Stream/ 
Codificação & Stream", role para baixo " Encoding and stream settings/ Configurações de 
codificação e stream" para acesso da interface. Para definir os parâmetros de "H.264 main 
stream", clique em "Configuração". 

 

Nota: A flux/stream principal é H.264, a segunda configuração, não a configuração 
Motion JPEG. 
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Clique em SET, acessando a interface abaixo para definir os principais parâmetros de 
codificação de streaming, da seguinte forma: 

 

 

 

"Scaling" tem 9 opções de escolha. A configuração padrão é " Default size/ Tamanho padrão", 
ou seja, o tamanho do vídeo após a codificação é o mesmo que o tamanho do vídeo de entrada.  

 

"Color" tem duas opções: "Monocromático". O monocromático é preto e branco, "With color" 
continua com a cor original. A configuração padrão é “With color” / "Com cor".  

 

"H.264 Profile/ Perfil H.264" suporta high profile/alta definição, main profile/ perfil principal, 
baseline/ linha de base, que é definido de acordo com o perfil de codificação suportado pela 
plataforma. High Profile é a maior eficiência de compressão, ou seja, sob a mesma taxa de bit, 
a qualidade da imagem é a melhor; A linha de base suportada é a mais ampla; a configuração 
padrão é High Profile. 
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" Bitrate control/Controle de taxa de bit" tem duas maneiras: taxa de bit CBR-Constant e taxa de 
bit VBR-Variant. Do significado literal, o CBR é estável e inalterado, enquanto o VBR está 
constantemente mudando de acordo com o conteúdo real. Geralmente, a transmissão de rede 
adota o CBR para garantir a qualidade da transmissão, enquanto o armazenamento de arquivos 
usa o VBR para garantir a qualidade dos arquivos. A configuração padrão é a taxa de bit CBR-
Constant. 

 

"Bitrate/ Taxa de bit" tem suporte ajustável de 64K-25M. Os usuários podem escolher a 
configuração padrão ou a taxa de bit autodefinida. Nas taxas de bits mais altos, a qualidade do 
vídeo após a codificação é melhor. Mas a configuração específica deve ser baseada na situação 
real da rede, não podendo ser maior do que sua própria banda larga upstream. 

 

"Framerate/ Taxa de frame" tem três opções: full/cheio (mesmo que fonte de entrada) half/ 
metade (metade quando a taxa de quadro de origem > ou =50) e framerate of input/ taxa de 
frame personalizado. "full" significa a taxa de frame após a codificação é a mesma que a taxa 
da fonte de entrada; "half" significa que se o vídeo de entrada for 1920*1080P50, a taxa de frame 
de vídeo após a codificação será 25. Sendo econômico para a banda larga; taxa de frame 
personalizado é a atribuído pelo usuário após a codificação, em teoria, não deve ser maior do 
que a taxa original. 

 

O " GOP size/ tamanho GOP" tem cinco opções e suporta ajustes definidos pelo usuário. É 
ajustável de acordo com a situação real, a padrão é de 60, e normalmente pode atender à 
maioria das necessidades.  

 

" Reference frames/ Quadros de referência" tem duas opções: frame único e frame múltiplo. 
Teoricamente, o uso de frame múltiplo pode melhorar a qualidade da codificação, mas alguns 
decodificadores podem não suportar os multiquadros. 

 

A configuração do parâmetro sub-stream refere-se à configuração do stream principal. 
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6.4.3 Serviço de mídia de streaming 

Atualmente, os serviços de streaming de suporte incluem: RTSP, RTMP push, serviço HLS, push 
TS-UDP, SRT push, serviço Onvif. Um encoder pode executar até 4 serviços de streaming ao 
mesmo tempo, o que significa que ele pode publicar a transmissão de vídeo para 8 plataformas 
ao vivo diferentes. Existem dois códigos de fluxo/stream (o stream principal e sub-stream), para 
o encoder possa transmitir até 8 plataformas diferentes ao vivo simultaneamente. Em geral, o 
stream principal é suficiente, e o sub-stream é usado principalmente para monitoramento de 
segurança para alcançar o uso de acoplamento com o NVR. 

 

6.4.3.1 Stream de MOTION JPEG 

O encoder tem um stream Motion JPEG, que continua rodando sem parar quando não tem 
acesso ao vídeo. É uma imagem branca e azul. Com acesso ao sinal de vídeo, o stream Motion 
JPEG exibirá o conteúdo do fluxo atual, e exibirá o formato atual do sinal.  

 

Nota: Motion JPEG stream é uma visualização de imagem, tendo atualização a cada 3 
segundos ou quando a clique no mouse, por isso não é um vídeo fluido na página. 

 

6.4.3.2 Serviço RTSP 

O serviço RTSP não pode parar quando o encoder é executado. Ele não terá carga adicional no 
encoder se o stream não for publicado para decodificação. Como mostrado no quadro vermelho, 
o endereço de stream de serviço RTSP é "rtsp://192.168.1.168:554/ch01". O endereço IP do 
codificador é "192.168.1.168". Se o endereço para encoder é o IP 192.168.2.168, então o 
endereço de serviço RTSP é "rtsp://192.168.2.168:554/ch01". Se houver vários dispositivos de 
codificação de IP, o endereço de IP também pode acessar diretamente o fluxo RTSP de acordo. 
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Normalmente, o reprodutor de mídia VLC é usado para decodificar e reproduzir a transmissão 
de vídeo. Abra o leitor de mídia VLC, selecione a mídia e abra o stream de rede, em seguida, 
digite o endereço url do serviço RTSP e você poderá reproduzir o vídeo. 
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Nota: A URL deve ser copiada completamente igual e as marcas de pontuação devem 
ser incluídas. 

 

6.4.3.3 RTMP Pushing (Transmissão ao vivo) 

Usando o push RTMP, a primeira coisa é garantir que a plataforma fornece endereço de RTMP 
pushing, caso contrário nossos encoders não podem fazer o pushing RTMP (Atualmente, 
nenhum APP de transmissão ao vivo poderia fornecer endereço de pushing RTMP.) 

 

Nota: O princípio do stream de push RTMP é que ele deve ser impulsionado do 
encoder para a plataforma. O computador/decodificador então acessa o stream RTMP da 
plataforma para reprodução. O encoder não pode acessar diretamente o stream RTMP 
para o computador/decodificador para reprodução. 

 

Transmissão ao vivo do YouTube 

" Streaming point/ Ponto de streaming" é endereço RTMP dado pela plataforma (usaremos o 
YouTube como exemplo). Outras plataformas são semelhantes, se tiver alguma dúvida, entre 
em contato com o suporte técnico da plataforma para obter ajuda. 

1) Faça login no YouTube, com o endereço abaixo: 

 

O Streaming point/ ponto de streaming deve ser como o nome/key do Server URL+ Stream. 

Por exemplo: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/9ja6-9u28-uz4j-8x6r 
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2) Depois de obter o endereço de URL RTMP, você precisa configurá-lo no encoder. No stream 
principal de H.264, há uma opção de serviço de stream a ser adicionada. Adicionando um acesso 
ao RTMP, você pode obter uma opção de push RTMP. Clique no botão de configurações no lado 
direito e escolha RTMP e você entrará na interface para preencher a configuração de push RTMP. 
O endereço push na plataforma do YouTube é preenchido no "push point", e definido em 
"Habilitar Push" para "Sim". Clique em "Salvar", então o RTMP transmitirá para o YouTube. 

 

Se a plataforma exigir verificação do nome de usuário e senha, você também precisa preencher 
os parâmetros correspondentes no encoder. 

3) Na plataforma do YouTube o vídeo poderá ser exibido, se a publicação de stream estiver 
alto; caso contrário, você precisará verificar a rede e outras configurações. 

4) “Insert NTP timestamp” ‘Usar versão RTMP antiga' como 'Sim' para habilitar este recurso. 
Não se esqueça de habilitar a sincronização de tempo NTP se você precisar da inserção de 
data / hora NTP 

Nota: No caso do modo de push RTMPS, preencha a URL RTMPS no ponto de push e 
defina 'Use old RTMP version' para Yes/ sim, para que ela possa ser suportada. 
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6.4.3.4 TS-UDP Pushing (unicast e multicast) 

Clique para selecionar TS-UDP Pushing e, em seguida, acesse a interface de 

configuração TS-UDP. 

 

TS-UDP pushing é dividido em unicast e multicast. Se usar o unicast, " pushing target address / 
pushing de endereço de destino" é o endereço de IP do dispositivo para receber o streaming TS. 
" Target port/ Porta alvo" pode ser qualquer porta, mas é melhor não entrar em conflito com outra 
porta de serviço. Não há necessidade de alterar o Multicast TTL; se usar multicast, "" pushing 
target address / pushing de endereço de destino" precisará escrever um endereço multicast 
correto (224.x.x.x ~ 239.x.x.x.x). " Target port/ Porta alvo" pode ser qualquer porta, mas é melhor 
não entrar em conflito com outra porta de serviço. 
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Após o final das configurações, ele irá até um endereço URL de TS-UDP pushing, que poderá 
ser decodificado através de VLC ou outro usuário de decodificação. Se for multicast, lembre-se 
de fechar o firewall do Windows.  

 

 

 

Nota: A URL obtida configurando o modo de push multicast é udp://225.225.5.5:5678, 
se reproduzida pelo VLC Player, precisará adicionar “@” para uso, ou seja, 
udp://@225.225.5.5:5678. 
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6.4.3.5 Serviço HLS 

Usando o serviço HLS, o primeiro passo é " add a stream service/ adicionar um serviço de 
stream", em seguida, clique no ícone SET do lado direito de " HLS service/ serviço HLS" para 
configurar.  

Abaixo está a interface de configuração do serviço HLS. Muito simples, se não houver requisitos 
especiais não há necessidade de configuração, apenas habilite o serviço.  

 

Uma vez habilitando o serviço, ele receberá um ponto de publicação HLS. Você pode assistir 
através do VLC e outros usuários usando este endereço. 
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6.4.3.6 SRT-TS pushing 

1) Clique em "Encoding & Stream"—"Encoding and Stream Settings” –"H.264 mainstream” – 
"Add a stream". Escolha "SRT-TS pushing”, clique em "OK" e adicione um serviço SRT. 

 

 

2) Clique no ícone para configurar SRT. 

 

 

 

3) Preencha o endereço de pushing e a porta, clique em "salvar". Então o SRT pushing 
funcionará. 
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Handshake mode/ Modo de envio: Caller/ Chamado; Listener/Ouvinte; Rendezvous Encontro;  

Address/ Endereço: Definir endereço de IP da porta receptora; 

Port/ Porta: Definir a porta de escuta correspondente à porta receptora; 

Transport delay/ Atraso de transporte: Configure com base no desempenho da rede atual, o valor 
de atraso pode ser definido tanto no dispositivo de origem SRT quanto no dispositivo de destino 
SRT. O atraso final da transmissão do SRT será o maior entre dois valores. O padrão é de 125ms; 

Advanced settings/ Configurações avançadas: Abrir e Fechar; 

Encryption mode/ Modo de criptografia: AES-128, AES-192, AES-256; 

AES key/ Chave AES: a chave AES de criptografia pode ser de 10 a 32 letras ou combinação de 
números; 

Bandwidth overhead/ Sobrecarga de banda larga: É definido como o valor percentual com base 
na qualidade do link de rede. Usando este valor para multiplicar a taxa total de bits do áudio e 
vídeo codificado pelo encoder, isso obterá a banda larga máxima ocupada permitida pela 
sobrecarga de banda. O valor total de vídeo e a taxa de bits de áudio é o limiar da banda larga 
de transmissão SRT atual, e a banda larga máxima que o fluxo SRT pode ser usado. Para a 
perspectiva de "sobrecarga", é a banda larga extra "inválida" a ser usada, além do conteúdo de 
mídia necessário para a transmissão (que pode ser entendido como a carga), mas é diferente 
da nossa sobrecarga de protocolo comum, sobrecarga de cabeçalho TCP e sobrecarga de 
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cabeçalho UDP. A sobrecarga da banda larga não é um cabeçalho TCP fixo de 20~60 bytes ou 
cabeçalho UDP de 8 bytes. Ele muda em tempo real de acordo com as condições da rede. 
Quanto pior forem as condições do link de rede, maiores as necessidades de rede para 
transmissão normal. A faixa é de 5%~100%, e a sobrecarga padrão é de 25%; 

Load size/ Tamanho da carga: Para o envio do tamanho do pacote de dados é ideal que a porta 
receptora seja com o mesmo tamanho. O tamanho padrão é 1316, o pacote ideal para o codec. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Abaixo do formato está o valor de atraso de referência em diferentes perdas de 
pacotes. Quando a RTT>20ms, é necessário aumentar o atraso de acordo.  

 

4) Salve as configurações, em seguida, um endereço de SRT-TS pushing será adicionado. O 
encoder começará a iniciar uma conexão de handshake ao porto receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

Maior taxa de 
perda de 

pacotes da 
rede (%) 

Multiplicador RTT Sobrecarga BW Menor atraso 
de SRT 

(quando o 
RTT≤20ms) 

≤1 3 33 60 

≤3 4 25 80 

≤7 5 20 100 

≤10 6 17 120 



 

Versão 1.1 © Changsha KILOVIEW Eletrônicos CO., LTD. Todos os direitos reservados. 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 

Manual do Usuário – Encoder de vídeo HD 

6.5 Gravação local 

Encoders permitem a função de gravação local. O encoder com slot de cartão TF pode suportar 
para gravação, ou USB inserido na porta USB do encoder. A operação de gravação é a seguinte: 

1) Clique em "Gravar", abaixo em "H.264 Main Stream" em "Dashboard/ Painel de Controle" ou 
" Encoding and stream setting/ Configuração de codificação e stream". 

 

2) Clique no ícone  " Record settings / Gravar configurações" para configurar. 
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Nota: Um verdadeiro desafio para gravar por discos removíveis: Se você remover o 
disco de armazenamento durante a gravação, o arquivo gravado pode conter erros e não 
pode ser reproduzido se o formato do arquivo estiver em '. avi' ou '.mp4', etc. Mas o 
formato 'TS' pode evitar isso porque o formato 'TS' é compatível com quase todos os 
principais media players. 

Se a gravação for realizada em um formato não- TS, quando a gravação estiver concluída, 
pare manualmente e, em seguida, remova o dispositivo de armazenamento para garantir 
que a gravação possa ser reproduzida normalmente. 

 

3) Por padrão, ele começa a gravar automaticamente quando os discos de armazenamento são 
inseridos, independentemente do tipo de armazenamento. Ele irá registrar na maior área de 
armazenamento disponível. O formato de gravação padrão é arquivo TS. Os usuários podem 
definir a gravação para corte automático com base no tamanho especificado. E quando o 
espaço de armazenamento for insuficiente, ele substituirá automaticamente o arquivo de 
vídeo antigo para obter armazenamento redundante. 

 

4) Clique  para verificar o status da gravação e a lista de gravações. 

l Quando nenhum disco é inserido ou armazenamento de rede é definido, o status no painel 
mostrará " Stopped / Parou". 

 

O status da gravação mostrará " No valid disks/ Sem discos válidos" e " No records/ Sem 
registros". 
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l Após discos inseridos, o codificador começará a gravar automaticamente e o painel mostrará 
" Recording /Gravação".  

 

 

O "Status de vídeo" é mostrado abaixo, onde você pode visualizar o uso da memória ou baixar 
os arquivos de vídeo que foram armazenados na memória para o computador. 
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l Quando está gravando, os usuários podem parar a gravação manualmente e ela pode ser 
reiniciada novamente.  

 

Nota: Ao gravar com cartão TF, ele só suporta formatos de NTFS, FAT32 ou VFAT. Para 
cartões TF acima de 64G, a formatação padrão é exFAT sob o programa de formatação do 
sistema Windows, o que pode tornar o TF irreconhecível. 

Às vezes, devido à influência de alguns arquivos ou programas no cartão TF, o cartão não 
pode ser reconhecido. Você precisa formatar o cartão TF antes. 
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6.6 Armazenamento de rede (NAS)  

O NAS é um Disk Arrays conectado por rede; tem todas as principais características dos arrays 
de disco: alta capacidade, alta eficiência e alta confiabilidade. 

Abra o NAS Manager/ gerenciador NAS, clique em "add NAZ/ adicionar NAS", e preencha os 
parâmetros correspondentes. 

 

l ID/ Nome: Qualquer letra ou número. 

l NAS Type/ Tipos de NAS: NFS ou CIFS. CIFS é um protocolo compartilhado para conexão 
de rede, que requer alta confiabilidade da transmissão de rede, O TCP/IP geralmente é 
adotado; NFS é transportado independente, TCP ou UDP é adotado; uma das desvantagens 
do NFS é que ele exige que o usuário instale um software especial, enquanto o CIFS está 
integrado dentro do OS, e nenhum software adicional é necessário. 

l Host: Endereço de IP do Host. 

l Volume/Mount point /Volume/ Ponto de montagem: Localização de armazenamento no host. 

l Mount options/ Opções de montagem: Configurações sobre o nome de usuário e senha. 

O gerenciador de NAS mostrará "Mounted/ Montado" se a conexão NAS tiver sido estabelecida, 
e há um arquivo gravado sob o ponto de montagem. Se a conexão for anormal, será exibida 
como " Mounting /Montagem". 
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6.7 Sobreposição de texto/ imagem/ tempo 

Primeiramente, abra o " Overlay image management / Gerenciamento de sobreposição de 
imagem" para carregar uma imagem se você quiser fazer sobreposição dela; a função de 
sobreposição de texto ou tempo, você pode definir diretamente. 

6.7.1 Gerenciamento de sobreposição de imagens 

Digite " Image Management/ Gerenciamento de imagem" – preencha com "Image ID-- Escolha 
a imagem desejada — clique em "Add/ Adicionar", e a imagem é carregada no armazenamento 
do encoder. Você pode verificar a imagem e as informações na lista de imagem. 

 

Você pode alterar os parâmetros após o upload da imagem. 

Conjunto de mistura alfa: A faixa de valor é 0-255, sendo 0 totalmente transparente e 255 não é 
uma mistura alfa. 

Converter: 

l Image size/ Tamanho da imagem: Se a largura/altura definir para 0, ela sobreporá a imagem 
como tamanho original. 

l PNG transparent threshold/ Limiar transparente de PNG: Se o nível transparente PNG 
original for inferior ao valor de limiar, sobreponha essa área como totalmente transparente. 
Definir um valor razoável pode fazer com que a borda da imagem seja suavizada. 

l Transparent color index/ Índice de transparência de cor: Especifique manualmente uma cor 
do índice para apagar o fundo. Tolerância definida (0%~100%) para controlar a seleção de 
faixa de cores semelhante.  Na maioria dos casos, as imagens PNG transparentes não 
precisam ser processadas manualmente. 

 



 

Versão 1.1 © Changsha KILOVIEW Eletrônicos CO., LTD. Todos os direitos reservados. 

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 2681 SALA 104 CONJ 01 - BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE – MG - CEP 30.494-085 

NEOID ENGENHARIA, COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 07.194.174/0001-81 

Manual do Usuário – Encoder de vídeo HD 

6.7.2 Função de sobreposição 

Vá para a página de configurações de sobreposição, nas configurações de "Main stream", por 
favor, escolha "open/ abrir" para ativar a sobreposição, para " Don't rotate follow picture/ Não gire 
a imagem", por favor escolha sim ou não. Em seguida, escolha “Add overlay item/ Adicionar item 
de sobreposição" para definir funções de sobreposição para "Texto", "Tempo" e "Imagem" 
respectivamente. Você pode definir várias sobreposições ao mesmo tempo. 

 

 

 

Adicionar item de sobreposição (texto) 
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Para cada sobreposição, você pode definir os termos de sobreposição, posição, tamanho da 
fonte, fonte, conteúdo de imagem ou texto e assim por diante. Depois de acrescentar isso, ele 
será mostrado da seguinte forma: 

 

Após a codificação, a sobreposição será mostrada da seguinte forma:  

 

Nota: 

l A resolução da imagem enviada não pode ser maior que vídeo. Se a resolução do 
vídeo for de 1920 * 1080, e a imagem enviada for de 3840 * 2160, então a sobreposição 
de imagem não será exibida. 

l Por favor, preste atenção à posição de sobreposição, se você adicionar imagem, texto 
e tempo com a mesma posição, então alguma sobreposição pode não ser exibida. 

l Se a imagem adicionada ocupar a maior parte da tela de vídeo, o a taxa de bit real e o 
bit definido serão muito reduzidos devido à baixa flutuação dinâmica da tela. 

l Para o formato de imagem, use apenas JPEG e PNG. 
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6.8 Configuração do serviço 

6.8.1 Configuração do serviço web 

A porta de serviço web padrão é 80 (a porta https é 443). Você pode alterá-lo (faixa: 1-65535) 
de acordo.  

 

Nota: Pelo HTTPS, se o navegador da Web solicitar erros de certificado que são 
causados pela autenticação de segurança do certificado do navegador, você precisará        
adicioná-lo à lista segura do navegador. 

6.8.2 Configuração de serviço Onvif 

Onvif (Open Network Video Interface Forum) é um padrão de segurança baseado em IP. Inicie 
o serviço Onvif para permitir que um sistema de segurança baseado no Onvif possa 
detectar/gerenciar este dispositivo e obter as transmissões de vídeo. 

Onvif é um protocolo baseado em 'Web Service', você pode até escrever seu programa para 
controlar este dispositivo pela API do serviço web Onvif.   
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6.8.3 Configuração de serviço Telnet 

O serviço Telnet está ligado a porta 23 para conexão remota e depuração de dispositivos. Por 
razões de segurança, você pode optar por fechar os serviços de telnet. 

 

6.9 Portas seriais e PTZ 

6.9.1 Portas seriais 

A conexão com um adaptador USB para RS232/RS422/RS485 (cabo), depois de conectar à 
porta USB, se o dispositivo e identificar a porta serial corretamente, a porta USB será listada em 
"Device", então você pode definir os parâmetros correspondentes da porta serial. 

 

 

Nota: O encoder pode identificar automaticamente o dispositivo de conversão de 
porta serial USB do chip USB/Serial/FDTI/PL2303. Se o conversor USB para 
RS232/RS422/RS485 (cabo) inserido não puder ser reconhecido e o chip conversor não 
for suportado por padrão, substitua a linha serial. 
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6.9.2 Configuração PTZ 

O codificador pode controlar a câmera PTZ via Sony Visca, Pelco-D, protocolos DE Pelco-P; 
você também pode definir a velocidade de controle. 

 

6.9.3 Painel de controle 

Através da página web do encoder, você pode controlar o movimento, zoom e foco da câmera 
em todas as direções. 
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6.10 Reset e Reinicialização rápida 

6.10.1 Reset rápido 

" Quick Reset/ Reset rápido" é usado para redefinir rapidamente o serviço de codificação de 
vídeo do encoder, normalmente é usado para os parâmetros entrarem em vigor após 
modificação ou codificação anormal, o serviço de codificação atual será interrompido e levará 
cerca de 3 segundos. 

 

6.10.2 Reinicializar 

"Reboot/ Reinicializar" é usado para reiniciar o software do dispositivo, levará cerca de 3 minutos. 

 

6.11 Logs e Depuração 

Os registros do sistema estão disponíveis para download, que podem ser fornecidos aos 
engenheiros de serviços técnicos para análise técnica. 
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6.12  Configurações predefinidas 

Quando há vários dispositivos em seu sistema e necessário definir as mesmas configurações, 
você pode salvar ou baixar os parâmetros de configuração atuais para o seu dispositivo e, em 
seguida, carregar para outros dispositivos. Depois que o dispositivo for reiniciado, os 
parâmetros salvos predefinidos estarão em vigor. 

 

" Preset configuration/ Configuração predefinida" - " Save current configuration/ Salvar a 
configuração atual", você pode optar por salvar os parâmetros e baixar se necessários, e o 
nome da configuração é personalizável. 

 

 

 

Quando há outros dispositivos no local ou os parâmetros do seu dispositivo são restaurados 
para a fábrica, e você deseja usar os parâmetros previamente definidos, você pode carregar o 
arquivo de configuração salvo em " manage or load preset configuration/ gerenciar ou carregar 
predefinição", reiniciar o dispositivo após o carregamento e a configuração do parâmetro será 
ativada. 
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