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ESPECIFICAÇÕES 

CARACTERÍSTICAS 

● CMOS de alta performance, 2M, 1080P 
● Cabos coaxiais comuns, 75-3, sem perda de transmissão 

até 300 metros 
● Alta velocidade, longa distância, transmissão em tempo real 
● ICR, 2D-DNR, AGC, AWB, dWDR 
● 3pcs IR Array, 30 metros  
● IP66 
● Lente 2.8-12mm  
● TVI (por defeito)/CVI/AHD/CVBS  

  Modelo TWN-21SMVR4 

Sensor de imagem CMOS 2 Mega Pixels  

Número de pixéis 1920(H)×1080(V) 

Resolução horizontal 1080P 

Função IR Sim (com filtro mecânico) 

Frame  rate 1920×1080@25fps 

Iluminação mínima 0 Lux com IR on 

Obturador eletrónico AUTO, 1/50～1/50000 

Rácio S/N  48dB (AGC off) 

Caract. gama 0.45  

LED IV 3pcs IR Array, max. 30 metros 

Saída de vídeo HD TVI/CVI/AHD/CVBS 

Sist. de sincronização Interna 

OSD Controlador OSD externo 

Idioma Inglês 

AGC Auto 

AWB Auto 

DNR 2D-DNR 

Day/Night Auto, Ext., P/B, Cor 

Alimentação/Corrente 12VDC(±10%)/ 450mA  

Lente 2.8-12 mm  

Resistência à água IP66 

Dimensões (mm) 242.9（L）x 87.5 (H) x 83.5 (W) mm  
Temp. armazenamento -30~ +60ºC  HR95% Max 

Temp. operação -20~ +50ºC  HR95% Max 

OSD 

MENU NÍVEL 1 NÍVEL 2  NÍVEL 3 

AE 

BRILHO 265-1024   

MODO AE  
NORMAL/ CON-
TRALUZ/ LUZ 

FRONTAL 
  

BALANC. 
BRANCOS 

AUTO/OFF     

DAY&NIGHT 
INTERNO/ COR/ PRETO-

BRANCO/MONO/EXTERNO 
    

STANDARD DE VÍDEO PAL/NTSC   

DEFINIÇÕES 
DE VÍDEO 

NR 

2D-DNR 
ABERTO/
FECHADO 

Y-NR 
ABERTO/
FECHADO 

C-NR 
ABERTO/
FECHADO 

dWDR  
ABERTO/
FECHADO 

IDIOMA INGLÊS     

RESET DEFINIÇÕES DE FÁBRICA 

GUARDAR, 
SAIR 

GUARDA AS DEFINIÇÕES E SAI 

SAIR SAI SEM GUARDAR AS DEFINIÇÕES 

SAÍDA TVI/CVI/AHD/CVBS   
Notas: Leia este manual de utilizador 
detalhadamente antes de ligar a câmara! 

 
Não tente desmontar a câmara. Entre em 
contato com seu distribuidor local se a 
câmara estiver com algum problema. 



INTRODUÇÃO 

Use este manual do utilizador para a câmara  
TWN-21SMVR4. A tecnologia mais recente foi adotada 
tanto para o sensor como para o driver. 

Desta câmara destacamos a qualidade do vídeo  HD, a 
transmissão sem perdas através de cabo coaxial comum 
de 75-3, alta estabilidade, cor rica e real, montagem fácil e 
conveniente na maioria dos ambientes. 

Leia atentamente este manual do utilizador para garantir o 
uso adequado do produto. 

LIGAÇÃO NOTAS 

 
    www.mazisecurity.com 

 

 
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

1. Sem imagem depois de ligar o dispositivo 

  . Verifique se a fonte de alimentação está ligada corretamente 

  . Verifique se todos os cabos e monitores estão ligados corretamente  

 

2. Aparece interferência na imagem  

  . Pode ser causada pelas ondulações AC da fonte de alimentação  

  . Verifique o monitor e os outros equipamentos periféricos utilizados 

 

3. A cor de fundo da imagem muda continuamente 

  . A mudança de cores pode ser causada pelo campo eletromagnético de 
uma lâmpada fluorescente 

  . Reduza o número de lâmpadas fluorescentes ou aumente a distância entre 
a câmara e as lâmpadas fluorescentes para melhorar a qualidade da ima-
gem 

 

4. Aparecem demasiadas manchas na imagem 

  . A tensão da fonte de alimentação é instável 

  . Os cabos não estão conectados corretamente ou a impedância é alta 

Notas： 

  

 A tensão de saída, a corrente, a polaridade da tensão e a temperatura 

de operação devem corresponder aos requisitos da câmara. 

 Use proteção contra raios. 

 Evite usar cabos de energia e de vídeo longos , de forma a manter 

imagens de alta qualidade. 

 

Monitor 

TWN-21SMVR4 

Vídeo 

12V DC 

 

TVI 

Notas： 

  
 

 

Fonte de alimentação DC12V 

Link wire rule： 

Alim 

Vídeo 

CUIDADO: 

RISCO DE CHOQUE. NÃO ABRA 

Notas： 

  

 Por favor tenha atenção à temperatura de operação e aos requisitos 

ambientais da câmara. Evite utilizar a câmara em temperaturas muito 
altas ou muito baixas. A temperatura de funcionamento é –20ºC ~ 
+50C. 

 Nunca exponha a câmara a luz solar direta ou a objetos brilhantes. 

 Nunca monte a câmara próxima de um radiador ou aquecedores. 

CUIDADO: 
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO RETIRE A 

TAMPA. SEM PEÇAS DE SERVIÇO PARA O UTILIZADOR.  
CONSULTE O PESSOAL DE SERVIÇO CASO A CÂMARA NÃO 

FUNCIONE CORRETAMENTE. 

CUIDADO: 
Para evitar choques elétricos e riscos de incêndio, NÃO use 
outras fontes de energia que não as especificadas. 

Não exponha o equipamento a chuva e humidade de forma 
direta—previna-se contra incêndios e choques elétricos. 

O símbolo destina-se a alertar o utilizador para a presença 
de instruções importantes de operação e manutenção. 

O símbolo destina-se a alertar o utilizador para a presença 
de "tensão perigosa" não isolada dentro do invólucro do 
produto que pode ser de magnitude suficiente para consti-
tuir um risco de choque elétrico para pessoas. 


