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16-03-2020 Seg.

Visualizar Intercomunicação Eventos Ajustes

11:24
Leds de estado

Altifalante

- Sistema de videoporteiro TCP/IP.
-  Instalação em estrutura de rede existente (implica adicionar switches D4L-G+/POE) ou em estrutura própria mediante fibra ou cabo 

UTP de categoria 5 ou superior.
- Até 98 blocos por instalação.
- Até 19 placas interiores por bloco.
- Até 799 habitações por bloco.
- Até 19 centrais de portaria por instalação e nove por bloco.
- Até 32 câmaras ONVIF.

2. CARACTERÍSTICAS

- A instalação e a manipulação destes equipamentos devem ser realizadas por  pessoal autorizado.
- A legislação em vigor obriga a proteger o alimentador com um disjuntor magnetotérmico. 
- Qualquer instalação deve ser realizada a, pelo menos, 40 cm de qualquer outra instalação.
- No alimentador (FA-G+):

- Não aperte demasiado os parafusos da base.
- Instale o alimentador num lugar seco e protegido, sem risco de gotejamento ou projeções de água. 
- Evite locais próximos de fontes de calor, húmidos ou pulverulentos.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação para que o ar possa circular livremente.
- Para evitar danos, o alimentador deve estar firmemente fixado. Utilize uma calha DIN 46277 para a fixação (oito DIN).
- Para evitar um choque elétrico, não retire a tampa nem manipule os cabos conectados aos terminais.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

3. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

- Parte frontal

DUAL
POE

MONITOR IP 7” ART 7/G+/48
12310704

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940 - SPAIN

DUAL POE
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- Parte posterior

Microfone

Conector para RJ45.
Conector para entradas de 
alarme.

HZ.(**)

(*) Se tiver adquirido o monitor ART 7/G+/PCM DUAL POE ou ART 7W/G+/PCM DUAL POE
(**) Faz referência à campainha da porta da habitação.

Conector para alimentação 
local a 12 V.

Jumper seletor da tensão de 
alimentação.

Conector para PCM/G+.(*)
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4. INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

1-  Evite expor o monitora contraluzes por fontes de luz para 
obter uma ótima qualidade de imagem:

1,65m máx

1,45m máx

1,85m máx

16-03-2020 Mon

View Intercom Events Settings

11:24

2-  Instale a parte superior do monitor a uma altura de 1,65m 
para um visionamento correto do ecrã:

1,65m máx

16-03-2020 Mon

View Intercom Events Settings

11:24

Localização do monitor

Elementos necessários para completar uma instalação:
• Fonte de alimentação FA-G+ por cada oito dispositivos (placas de rua, monitores, etc.).
• Realize a distribuição para os diferentes dispositivos mediante distribuidores D4L-G+/PoE de quatro saídas distribuídas ou 

então mediante switches PoE a 48 V.
• Escolha as placas de rua 6502/G+ ou então uma composição de módulos para a placa Nexa para registar as unidades na 

mesma e definir o sistema de videoporteiro como tal.
• Adicione unidades de vídeo ART 7/G+/PCM e ART 7W/G+/PCM se quiser que a unidade interior disponha de uma placa de 

chamada privada PCM/G+
Em caso de distribuição de equipamentos em cascata (IN/OUT), utilize injetores DCP/G+, acompanhados da fonte de alimentação 
FA-DC48/G+ e comutadores de Ethernet DCS/G+ em monitores.

Utilize o suporte do monitor para que este fique à altura referida 
anteriormente.
Coloque-o numa superfície plana que permita um ajustamento 
correto do suporte à parede.

3.1. Descrição do jumper
Podemos selecionar a alimentação necessária para o funcionamento correto do dispositivo através do jumper situado na parte traseira 
do monitor da seguinte maneira:

48 V standard PoE (posição por defeito).

O dispositivo está preparado para receber 48 V de um switch PoE de 
48 V.

18 V.
O dispositivo estará preparado para receber 18 V de um D4-L-G+/PoE 
ou de um comutador Ethernet DCS/G+.
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Endereço IP do monitor.

Máscara de subrede do monitor.

Porta da ligação do sistema. Endereço IP do router 
do sistema através do qual sai para a Internet. 

Se quiser atribuir uns parâmetros de rede diferentes dos que o sistema atribui automaticamente aos dispositivos, devemos carregar no 
ícone  que aparece na parte inferior do ecrã. Este vai encaminhar-nos para um ecrã que nos solicita a introdução dos parâmetros de 
rede pretendidos.

Ajustes de red ~ Network settings

Máscara subred ~ Subnet Mask

IP Local ~ Local IP

Puerta de enlace ~ Gateway

Servidor IP ~ Server IP

Automático ~ Automatic

10.0.0.254

255.0.0.0

10.0.0.1

10.0.14.9
Endereço IP do servidor do sistema. É o endereço 
IP da placa gestora.

6. CLIENTE WEB
Podemos aceder ao cliente Web do monitor para alterar a configuração ou então configurar os seus parâmetros de rede manualmente, 
introduzindo o endereço IP do dispositivo em nosso navegador. Se o dispositivo ainda apresentar as definições de fábrica, o endereço 
IP que devemos introduzir será 10.0.0.254. Caso o dispositivo já esteja configurado, devemos introduzir o endereço IP que o sistema 
atribuiu automaticamente ou que atribuímos manualmente.

Inserir o IP no navegador:

GO

10.0.14.9

Search
GO

10.0.14.9

Search

A senha para aceder é 888999.

Iniciar a sessão no Cliente Web:

5. CONFIGURAÇÃO DO MONITOR
Depois de realizar a sua ligação à instalação, o monitor é iniciado automaticamente e visualiza um ecrã de configuração inicial na qual 
deve definir os seguintes parâmetros referentes à localização física do monitor na instalação:

Configuración inicial ~ initial config

Idioma ~ Language

Dígitos llamada ~ Call digits

Edificio ~ Block

Vivienda ~ Apartment

Número de monitor ~ Monitor

5

1

1

1

Español

1 5 ou 6, dependendo da distinção do 
piso no qual se encontra o monitor.

Até um máximo de seis unidades 
interiores por habitação.

Edifício onde está a habitação.

Número de habitação.

Guardar configuração definida.

Atribuição manual dos parâmetros de rede.
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Seguidamente é descrito o ecrã inicial do Cliente Web para o monitor ART 7/G+/48 e ART 7W/G+/48:

Se não recordarmos o endereço IP que atribuímos ao monitor, podemos procurar os endereços IP na rede mediante programas de 
pesquisa como o “IP search Tool”.

Sip Server

About

Se�ngs

APARTMENT UNIT

Automa�c se�ngs

Network

Local IP 10.0.7.105

Subnet Mask 255.0.0.0

Gateway 10.0.0.1

Server IP 10.0.14.9

*Languages

Language * 1

Dialing code length 5

Block number 1

Apartment address 1

Monitor unit 1

1 Spanish

2 English

3 Portuguese

Sobre o dispositivo.

Definições SIP.

Definições.

Idioma do monitor.
Extensão do código 

de chamada.

Número de edifício.

Número de apartamento.
Número de dispositivo 

na habitação.

Idiomas disponíveis.
Atribuição manual dos 
parâmetros de rede.

6.1. Settings (Definições)

6.2. SIP Servers (Servidores SIP)

Na secção de servidores SIP, podemos incluir o dispositivo na central de telefonia PABX registada na placa gestora para poder fazer e 
receber chamadas de dispositivos SIP incluídos no sistema mediante uma extensão atribuída ao monitor.

L

Name

SERVER LIST

Apply

Enabled

�������

SERVER INFORMATION

Delete

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

grandstream-

10.0.128.8

5060

IP Address

Port

User

Password

Transmission mode*

*Transmission mode

0 IP - 1 to 30 SIP Servers

1000

*****

1

grandstream

Porta de transmissão. 
Normalmente utiliza-se o 5060.

Utilizador e senha criados na 
central de telefonia PABX.
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7. DEFINIÇÕES
Nesta secção do manual podemos ver detalhadamente as definições de sistema. Se quiser ver os outras definições às quais podemos 
aceder com o monitor, consulte o manual de utilizador do monitor de 7” ART 7/G+/48 e ART 7W/G+/48 disponível no separador 
“Descargas” do site de ambos os produtos.

Ao carregar nas definições do sistema, no monitor aparece um ecrã no qual tem de introduzir o código de instalador para aceder ao 
menu de definições do sistema. O código do instalador por defeito é: 2718.

Quando tiver acedido ao menu de definições do sistema, aparece o seguinte ecrã:

Sistema

Sistema

****
Contraseña

S P

Direcção Privacidade Portaria 

Dispositivos SIP Contra-senha

Para repor as definições do monitor com os valores de fábrica, devemos carregar no ícone  que aparece na parte inferior direita do 
ecrã. Aparece o ecrã seguinte e temos de confirmar a reinicialização com os valores de fábrica das definições do monitor.

¿Reiniciar todos os ajustes?

Sistema

6.3. About (Sobre o dispositivo)

Sip Server

About

Se�ngs

MCU 1.00

Firmware 1.01

Hardware VER.B

Server IP 10.0.14.9

Apartment address

Monitor unit

10.0.7.105

Repor os valores de fábrica.Reiniciar o dispositivo. Atualizar a versão de FW.
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7.1. Direcção

Direcção

Longitude código
 chamada

5

Número de edificio 1

Direcção da habitação 1

Sistema

Idioma Portugués

Número de monitor 1

Nesta secção podemos modificar o endereço do sistema. Se modificarmos o endereço físico do monitor, também se alteram os           
parâmetros de rede do mesmo. Estes podem voltar a ser atribuídos automaticamente pelo sistema ou manualmente acedendo ao ecrã 
explicado previamente, carregando no ícone .
Temos de preencher os campos da mesma forma que no início da configuração, mas atualizando os dados que tenham sido alterados.

7.2. Privacidade

Sistema

Privacidade

Permitir pré-visualização

Captura automática de imagens

Apagar automático

Na secção de privacidade, podemos ativar ou desativar a visualização das placas de rua e das câmaras IP de CCTV incluídas no sistema 
por parte do monitor, a captura automática de imagens quando ocorrer uma chamada desde a placa de rua e o apagamento automático 
destas decorrido o período definido de 30 dias.

7.3. Guard (Portaria)

Sistema

Portaria

Botão de chamada directo

Número de edi�cio

Direcção da portaria

Recepção de alarmes

99

901

Em relação às definições de portaria, podemos definir o endereço ao qual ligamos quando carregamos no ícone de chamada direta à 
portaria a partir do ecrã principal do monitor. Também podemos ativar a receção dos alarmes pela portaria geral quando estes surgirem.
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7.5. SIP

Sistema

SIP

Protocolo SIP

Servidor

Usuário

Contra-senha

S P

Na secção “SIP” podemos incluir o monitor numa central de telefonia PABX para receber e fazer chamadas através da mesma mediante 
uma extensão criada para o nosso dispositivo. Para isso, devemos preencher os campos pedidos do seguinte modo:

Nome do servidor no qual vamos 
registar o monitor.

Extensão criada para o nosso 
dispositivo.

Senha definida no cliente Web 
da PABX ao criar a extensão.

7.5. Senha
Para terminar o menu de definições do sistema, destacamos a secção “Senha”, que nos vai permitir mudar a senha a introduzir para 
aceder ao menu de definições do sistema.

Introduzir nova contra-senha

Contra-senha

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Sistema

****
Contraseña

7.4. Dispositivos

Sistema

Dispositivos

Controlo elevador

Controlo luz de escadas

Número de piso

Vincular controlo de accessos

Placa porta interior

Na secção “Dispositivos” podemos ativar, se estiver disponível, a placa de uma linha de chamada PCM/G+. Também podemos ativar o 
controlo do elevador a partir do ecrã principal do monitor e ligá-lo ao controlo de acessos para que, em caso de abertura com a apre-
sentação das chaves no leitor RFID da placa de rua, seja ativado o elevados nos pisos respetivos à placa e à habitação.
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