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1. Inicialização da câmera IP



▪ Esta parte mostra como iniciar / adicionar uma câmera IP. Ezviz modelo:
▪ EZ-C2C-180
▪ EZ-C6B
▪ EZ-C6TC
▪ EZ-C1C-PIR
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1. Inicialização da câmera IP

▪ Se a câmera já estiver adicionada e funcionando Wi-Fi local, você pode ir 
diretamente para a etapa 2

▪ Essas etapas são válidas para a maioria das câmeras IP de Ezviz



▪ Aplicativo gratuito necessário EZVIZ no Android ou iOS, disponível 
em Google play e em Apple AppStore

Webcam

1. Inicialização da câmera IP

▪ No aplicativo, um usuário é criado a partir do email e uma senha é 
escolhida. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz
https://apps.apple.com/app/ezviz/id886947564


▪ A câmera é adicionada ao aplicativo digitalizando o QR impresso 
na etiqueta da câmera e a câmera é alimentada

Webcam



▪ Aguarde a câmera iniciar e siga as etapas do aplicativo para 
adicionar os dados do Wi-Fi 2.4GHz para o dispositivo
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2. Obtenção de IP e credenciais



▪ Para funcionar como uma webcam, você precisa conhecer o nome de usuário 
e senha bem como o endereço IP da câmera 
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2. Obtenção de IP e credenciais

▪ Eles irão compor um endereço RTSP que será adicionado ao software na 
etapa 3

▪ O endereço RTSP do fluxo de vídeo principal para esses modelos de câmera IP 
tem a forma:

rtsp: //usuário:senha@IPcamera: 554 / h264 / ch1 / principal / av_stream



▪ O usuário é admin e a senha é o código de verificação. Ou seja, se o 
Verificação Código, impresso na etiqueta da câmera, é RTYFGH, a senha é 
RTYFGH
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▪ Para descobrir o endereço IP da câmera, é necessário um PC com 
Windows e o software SADP gratuito está instalado. Está disponível 
para download deste link

▪ Se o Verificação Código do aplicativo, você terá que usar o que foi 
estabelecido

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/d1XvP3EBNOqssiu8J01D/Safire_SADPTool_v3.0.2.50build20200402.zip
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▪ O direção IP obtido do SADP depois de instalado no Windows

▪ No exemplo, o caminho RTSP completo é:
rtsp: //admin:RTYFGH@192.168.0.151: 554 / h264 / ch1 / principal /av_stream

É importante respeitar as letras maiúsculas do Verificação Código

▪ Etapa 5, para configurações opcionais, explica como definir um endereço IP 
estático



3. Adicione o caminho RTSP ao software
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3. Adicione o caminho RTSP ao software

▪ É necessário instalar software livre no Windows SplitCam, que 
permite converter uma rota RTSP em webcam. Está disponível 
para download em https://splitcam.com/download

https://splitcam.com/download


▪ Clique em + e selecione Câmera IP

Webcam



Webcam

▪ Adicione a rota RTSP com os dados obtidos na etapa 2 e clique em Adicionar
rtsp: //admin:VERIFCODE@IPcamera: 554 / h264 / ch1 / principal / av_stream
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▪ Mantendo-o funcionando SplitCam, isso mostrará o fluxo de vídeo da 
câmera IP como Webcam, para qualquer software selecionado



4. Selecione webcam no 
Skype, Teams e Zoom
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4. Selecione a webcam no Skype

▪ Clique em ... ao lado do nome de usuário e selecione Configuração



Webcam

4. Selecione a webcam no Skype

▪ Clique em Áudio e vídeo e no menu suspenso de Camera está 
selecionado SplitCam Driver de vídeo
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4. Selecione a webcam no Skype

▪ Com isso, a webcam da câmera IP é selecionada, que será usada nas 
chamadas a partir desse momento
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4. Selecione webcam em Equipas

▪ Em uma chamada, clique em ... na barra e selecione Mostrar
configuração do dispositivo
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4. Selecione webcam em Teams

▪ Clique no menu suspenso de Camera e selecione SplitCam Driver de 
vídeo
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4. Selecione webcam em Teams

▪ Com isso, a webcam da câmera IP é selecionada, que será usada nas 
chamadas a partir desse momento
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4. Selecione a webcam no Zoom

▪ Na tela principal Zoom, clique na engrenagem ao lado de Iniciar vídeo e 
em Vídeo> Câmera está selecionado SplitCam Driver de vídeo
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4. Selecione a webcam no Zoom

▪ Em uma reunião no Zoom, clique em ^ ao lado de Iniciar vídeo e 
selecione SplitCam Driver de vídeo



5. Configurações opcionais



▪ Se uma câmera obtiver seu IP via DHCP pode ser aconselhável estabelecer 
um IP estático sem usar na LAN local
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▪ Para isso, o intervalo de endereços usado pelo servidor DHCP deve ser 
confirmado, acessando o roteador por site. Normalmente 192.168.1.1ou
192.168.0.1

5. Configurações opcionais



▪ Um IP fora desse intervalo é escolhido e através do comando PING em 
Simbolo do sistema está marcado que não há dispositivo quando não há 
resposta. 
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5. Configurações opcionais

▪ O exemplo verifica se o intervalo DHCP está entre 192.168.0.100 e 
192.168.0.200 e se o IP 192.168.0.214 está livre.
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▪ No SADP, a caixa à esquerda está marcada, está desmarcada Ativar
DHCP, o IP estático selecionado é inserido, a senha do usuário é 
digitada admin (quer dizer ele Verificação Código) e clique em Modificar
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▪ Isso define o IP escolhido (192.168.0.214 no exemplo) para a câmera

▪ Tendo que ser modificado em SplitCam para ser usado como uma webcam



www.visiotechsecurity.com

https://www.visiotechsecurity.com/

