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GTK Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA
Rua Ilídio Lopes, 160 - Japiim - Manaus/AM

CNPJ: 07.993.007/0001-09

SUPORTE TÉCNICO
(12) 3932-2501 / 3932-2502

suporte@greatek.com.br

Horário de atendimento
Segunda a Quinta: 8h às 18h

Sexta: 8h às 17h

www.greatek.com.br
facebook.com/greatekbrasil

Guia de instalação

SDME23610IX
SDME23610I

SBME33610IX
SBPE23610I

Sensor: 1/4”
Resolução: 1.0 Mpixel (1280x720)

Sistema de Cores: NTSC
Lente: 3.6mm 

Redução de Ruído: Sim
DSP: Sim

Smart IR: Sim

SBPE23610I
IP66 • 18 LEDs • 20m

Dimensões: 160,8x62mm
Alimentação: 12VDC

SDME23610I
IP66 • 18 LEDs •  20m

Dimensões: 92x64mm
Alimentação: 12VDC

SDME23610IX
IP66 • 18 LEDs •  20m

Dimensões: 92x64mm
Alimentação: 12VDC/PoE 802.3af/at

 

SBME33610IX
IP66 • 36 LEDs •  30m

Dimensões: 155x60mm
Alimentação:12VDC / PoE 802.3af/at

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 9. Acesso Remoto
 Utilizando-se do aplicativo Greatek HD+ PRO, disponível 
para iOS e Android, é possível tem acesso às imagens da sua câmera. 
Basta con�gurar um novo dispositivo, seja por busca local, endereço IP 
ou DDNS.
 10. Acesso RTSP
 O link de acesso às imagens via RTSP segue o padrão 
apresentado abaixo. Para que a conexão seja realizada com sucesso, é 
necessário realizar a abertura da porta RTSP da câmera, no roteador 
principal da rede.
 rtsp://ip:porta/11 – para acesso ao stream principal.
 rtsp://ip:porta/12 – para acesso ao stream secundário.

 Esta modi�cação irá garantir uma melhor performance do 
seu dispositivo.
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 7. Con�gurações de rede
 Para alterar parâmetros de rede, como por exemplo, o 
endereço IP ou as portas de acesso, utilize o menu Rede Básico, 
localizado na seção Parâmetros de rede.

 8. DDNS
 O endereço de acesso externo, também conhecido como 
DDNS, pode ser con�gurado na aba Con�g. DDNS. Utilize os campos 
disponíveis para realizar a con�guração de acordo com a sua preferên-
cia. Escolha um endereço e altere o valor do campo Intervalo de para 
30s.  



 6. Ajustes de cor/imagem
 Os ajustes de imagem estão disponíveis na aba Con�g. 
Cor. Utilize as diversas opções disponíveis para ajustar a imagem de 
acordo com a sua preferência e com o seu ambiente. 
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 4. Con�gurações básicas
 Para ter acesso ao menu de con�gurações, basta clicar 
sobre aba Con�gurações localizada na parte superior da tela. 

 5. Con�gurações de vídeo
 Para alterar os parâmetros de vídeo, acesse a aba Con�g. 
Vídeo. Nesta seção estão disponíveis para ajuste o formato do vídeo, a 
taxa de quadros, o tamanho da imagem e outras informações 
relacionadas ao sinal de vídeo.

3

Usuário: admin
 Senha: admin

  3. Acesso
 Para acessar a interface web via computador, insira o 
endereço IP da câmera na barra de endereços no Internet Explorer, 
preencha os dados de acesso padrão 
corretamente e clique em Login.
 

 A interface de acesso web permite ao usuário a realização
de diversas con�gurações, tais como con�guração de vídeo, ajuste de 
imagem, con�gurações de rede e do DDNS para acesso externo.  
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 2. Interface
 Tanto o software CMS quanto o SearchTool (instalado 
juntamente com o CMS) podem ser utilizados para  identi�car o IP que 
foi atribuído à câmera. 
 Utilizando um computador conectado à rede, faça uma 
busca pelos dispositivos conectados. Se estiver utilizando o SearchTool, 
dê um duplo clique sobre o endereço da câmera.  

 Após realizar a instalação, a câmera receberá automatica-
mente um endereço de IP válido, fornecido pelo servidor da rede na qual 
foi instalada. Para acessar a interface web do dispositivo, será necessário 
utilizar um computador conectado à mesma rede da câmera.

 Este Guia Rápido irá auxiliar o usuário durante a instalação 
de câmeras IP da Greatek. Para mais informações sobre o produto, utilize 
os documentos disponíveis no site da Greatek.
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 1. Instalação

b
*PoE automático (Mid Span / End Span)

1

2

Posicione a câmera para melhor visualização de imagem.3

Fixe à parede os parafusos que acompanham o produto na
posição indicada pela foto.

Para instalação da câmera sem o uso de alimentação PoE, conecte a fonte 
de alimentação ao conector A e o cabo de rede no conector B. Para 
instalação com o uso de alimentação PoE*, utilize um cabo de rede para 
interligar a saída da fonte PoE ao conector B da câmera.


