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Configuração de Rede 
 
1- Normalmente a câmera vem de fábrica com um número ou endereço IP que é indicado numa etiqueta na parte de baixo da câmera 
(192.168.100.88). Se por algum motivo o número IP não corresponder ao da etiqueta, o mesmo pode ser visto na imagem da câmera, 
canto superior esquerdo durante alguns segundos todas as vezes que a câmera for ligada.  

2- Para que várias câmeras possam compartilhar a mesma rede junto com outros equipamentos alguns cuidados básicos devem ser 
tomados na escolha dos endereços IP. O endereço IP é formado de 4 números entre 0 e 255 separados por um ponto. Para que sejam 
compatíveis ou estar dentro da mesma faixa de endereço IP, os 3 primeiros números devem ser o mesmos em todos os equipamentos 
conectados na rede enquanto quarto número tem que ser exclusivo a cada câmera ou outro equipamento conectado na rede, Ex.: 
(igual.igual.igual.diferente) Na grande maioria dos casos a Marcara de Sub-rede será 25.255.255.0 e o Gateway será o mesmo IP do 
roteador que controla a rede e provem o acesso à internet. 

4- Basicamente, a escolha do endereço IP para as câmeras deve seguir o endereço IP do roteador da rede. Os 3 primeiros números do 
endereço IP de todos os equipamentos da rede devem ser os mesmos usados no roteador. 

 5- Para trocar o IP de uma câmera, será necessário acessar a interface WEB de configuração da mesma através de um PC e o Google 
Chrome, por exemplo digitando o endereço IP da câmera direto no browser. Antes de tentar conectar o PC a câmera, primeiro será 
necessário configurar temporariamente o endereço IP do adaptador de rede no PC para o número IP 192.168.100.100 e máscara de 
rede 255.255.255.0, por exemplo. O endereço Gateway pode ficar vazio por enquanto. 

 

6- Com o endereço IP do PC temporariamente configurado para a mesma faixa do endereço IP original da câmera (192.168.100.88), 
podemos acessar a WEB de configuração. Assim que o endereço IP da câmera for digitado no browser e a conexão realizada será 
solicitada uma autenticação, responda admin para o nome do usuário e para a senha. 

 
 

7– Agora selecionando a opção Network na WEB de configuração da câmera basta substituir os endereços IP para a mesma faixa de 
IP da rede local. Assim que os campos forem digitados, confira e clique em Submit para confirmar. 

 
 

8- Em seguida clique na opção System e depois me em Reboot. A configuração do número IP da câmera está finalizada, não esqueça 
de retornar à configuração do PC para a original. 

 
 


