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Você, assim como milhares de pessoas, também 

tem muitas dúvidas quando o assunto é câmera 

de segurança?

Então descubra agora neste e-book os tipos, as 

tecnologias, como instalar e o quanto custa em 

média as câmeras de segurança disponíveis no 

mercado.

Acompanhe!Acompanhe!

INTRODUÇÃO
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TIPOS DE 

CÂMERAS 



A Câmera Bullet é o modelo mais conhecido 

do mercado. Em geral, é à prova d'água e por 

isso é o tipo de câmera mais indicado para 

segurança externa.

ApósApós instalada é possível girar manualmente 

em um ângulo de até 120º. A qualidade de 

sua imagem depende da tecnologia que é 

contida no produto, porém os modelos Bullet 

geralmente oferecem um alcance maior e 

melhor que os demais tipos.

BULLET
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Ideal para muros, tetos, paredes e 

demais superfícies, tanto externas, 

quanto internas. Captura imagens de 

dia e de noite.
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A Câmera Dome é um modelo mais 

compacto, em formato de domo e super 

aconselhável para ambientes internos, já 

que é mais delicada e a maioria não possui 

um índice de proteção à prova d'água.

DOME
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Sugerimos sua instalação nos 

cantos das paredes ou teto. Seu 

design discreto e sofisticado 

agrega na decoração da casa. 

Igualmente ao modelo Bullet, é 

possível monitorar de dia e de 

noite.
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TIPOS DE 
TECNOLOGIA
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Funciona a partir de circuito fechado de 

televisão, mas hoje quase não é mais vista, 

já que sua qualidade não suporta suas 

concorrentes. Sua evolução direta é o 

sistema de tecnologia AHD.

Pouca usada atualmente, a câmera de 

segurança analógica pode ser considerada a 

tecnologia pioneira no ramo de monitoramento. 

Teve ascensão na década de 90, porém com 

amplo desenvolvimento de tecnologia ao passar 

dos anos foi se tornando obsoleta.

ANALÓGICA
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A tecnologia trabalha com scan progressivo 

e sensor de imagem CMOS. As Câmeras 

AHD, ao contrário de sua antecessora, não 

precisam necessariamente de um circuito 

de televisão, podendo ser conectadas 

diretamente com o monitor, exibindo 

imagens com precisão.

A câmera de segurança AHD é a sucessora da 

tradicional câmera de segurança analógica. Sua 

sigla significa "Analogic High Definition" (ou Alta 

Definição Analógica), uma resposta direta a falta 

de qualidade na transmissão de imagem das 

antigas câmeras analógicas.
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A captura de imagem funciona bem, 

mesmo em casos que a luz seja 

impropícia. Sua instalação não é 

complicada, pois utiliza o cabeamento 

tradicional.

HDTVI significa “High Definition Transport Video 

Interface” (ou Interface de Transporte de Vídeo 

em Alta Definição) e é a tecnologia que tende a 

se tornar o sistema mais utilizado. A qualidade 

de sua imagem atende aos padrões avançados 

da indústria e é o melhor custo-benefício entre 

os modelos disponíveis.

HDTVI 12



Seu maior diferencial é que sua tecnologia 

pode ser acessada remotamente, através de 

smartphones, tablets, computadores e 

outros dispositivos gerenciadores.

A tecnologia IP não é um modelo de câmera e 

sim uma função. É um recurso encontrado nos 

tipos bullet e dome. O nome é sugestivo, essa 

funcionalidade faz com que a câmera tenha um 

servidor particular e reproduza seu próprio IP, 

permitindo que as imagens registradas sejam 

enviadas para a internet. Existem câmeras IP 

com fio e sem fio.com fio e sem fio.
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Com este modelo de câmera somente é 

necessário que o Switch (ponto de acesso 

a rede) seja devidamente energizado, 

para que assim o sistema funcione 

normalmente. Por ser uma rede 

Ethernet, transmite tudo via internet, 

levando mobilidade e comodidade para 

você.você.

PoE significa “Power Over Ethernet”, ou seja, ela 

transmite o sinal e recebe energia através do 

cabo de rede Ethernet. Eliminando assim a 

necessidade de uma numerosa quantidade de 

equipamento para funcionar, evitando fios e 

fontes de alimentação. A qualidade é ótima e 

você economiza ao não precisar comprar os 

demaisdemais itens que seriam necessários para 

outros sistemas de segurança.
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COMO INSTALAR 
CÂMERA DE SEGURANÇA
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Além das câmeras, que são os principais 

componentes, o equipamento costuma já ter 

cabos, fonte, conectores e demais peças em seu kit, 

tudo pronto para montar e instalar.

Porém,Porém, como a grande maioria dos sistemas atuais 

trabalham com monitoramento via Wi-Fi, para 

conectar os aparelhos à rede é necessário também 

a ajuda de um computador com conexão estável 

com a internet, assim como os cabos de rede.

QUAIS OS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS?
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ESCADACHAVES DE FENDA

FURADEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃOLUVAS

Já para instalação prática das câmeras, 
você precisará de:
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Depois de separar tudo que será necessário, é 

hora de iniciar a instalação. Confira a seguir o 

passo a passo para que ela seja bem-sucedida e, 

assim, o sistema de segurança funcione sem 

problemas.
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Nesse momento, observe se será preciso 

fazer furos para passar o cabeamento, pois 

se ficarem expostos, o risco de serem 

desligados é maior.
Comece mapeando a propriedade para 

identificar os pontos em que as câmeras ficarão, 

bem como o caminho que os cabos coaxiais 

percorrerão até chegarem à unidade de DVR e 

demais equipamentos.

PASSO 1
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Cabo de
Alimentação

Cabo
Coaxial

Inicie a instalação das câmeras e dos cabos. 

Grande parte das câmeras pedem somente o 

cabo coaxial, mas há também as que precisam 

de um cabo de alimentação complementar. 

Portanto, verifique qual é o tipo da sua câmera. 

Também marque as extremidades de cada cabo 

para saber qual câmera será conectada a qual 

desses cabos no final.desses cabos no final.

PASSO 2
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Coloque os suportes de montagem nos locais 

escolhidos e certifique-se de que estejam bem 

fixados. Depois comece a ligar os cabos coaxiais 

e os de alimentação das câmeras com cuidado.

PASSO 3
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Agora que as câmeras estão montadas e 

preparadas, você deve conectá-las. Anexe cada 

um dos cabos coaxiais que estavam marcados 

nas pontas até a sua entrada no DVR.

Nesse momento, há duas formas de visualizar as 

imagens das câmeras, dependendo do modelo: 

conectar o aparelho DVR no seu computador ou 

ligar o equipamento diretamente a um monitor. 

Se quiser, também é possível ligá-lo na TV.

PASSO 4 22



Ligue a fonte à rede de energia e observe se o 

aparelho está funcionando. Feito isso, abra o 

software que acompanha as câmeras e veja se 

necessita de configurações. Depois de concluir, 

teste todas as câmeras e a área de cobertura 

delas para ver se não há pontos cegos.

E, pronto, seu sistema de monitoramento 

está instalado!PASSO 5
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QUANTO CUSTA UMA 
CÂMERA DE SEGURANÇA
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As câmeras de segurança tem sua média de preços bem 

variada. Você deve levar em consideração o modelo e 

tecnologia presente no produto que deseja adquirir. 

Clique aqui e acompanhe em nosso site os preços para 

cada tipo de câmera!

Confira quanto custa!

https://www.iluminim.com.br/camera-de-seguranca


Viu como entender sobre câmeras de segurança 

pode não ser tão complicado? Esperamos que 

tenha tirado máximo proveito do conteúdo que 

produzimos para você aprender um pouco mais 

sobre câmeras de vigilância. Mas, se ainda assim 

alguma dúvida insistir em lhe perturbar, sinta-se 

livre para entrar em contato com a gente através 

dodo e-mail orcamento@iluminim.com.br que 

teremos o prazer em lhe ajudar.

ENTÃO...
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