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1. Inicialização da câmera IP



▪ Esta parte mostra como iniciar / ativar uma câmera IP. Modelos Safire:
▪ SF-IPCU202AWH-2W
▪ SF-IPPT1111HA-2E-W
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1. Inicialização da câmera IP

▪ Se a câmera já estiver ativada e funcionando na rede local, você poderá ir 
diretamente para a etapa 2

▪ Existe um guia específico apenas para câmeras IP Safire Wi-Fi, de SF-
IPCU180-WIDE-3PW

▪ Estas etapas são válidas para a maioria das câmeras IP Safire com conexão 
de cabo Ethernet RJ45



▪ É necessário instalar o software SADP gratuito no Windows. Está 
disponível para download deste link
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1. Inicialização da câmera IP

▪ Com a câmera IP alimentada e conectada via cabo Ethernet RJ45,
mostrado como Inativo na SADP

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/d1XvP3EBNOqssiu8J01D/Safire_SADPTool_v3.0.2.50build20200402.zip
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▪ Marque a caixa à esquerda, escolha uma senha segura para o usuário 
admin de pelo menos 8 caracteres, misturando números, letras e 
caracteres e pressione Ativar
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▪ Depois disso, o SADP confirmará que a câmera foi ativada com a senha 
escolhida, mostrando como Ativar



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 foi definido na etapa 1 ao ativar
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▪ O direção IP obtido no SADP

▪ No exemplo, o caminho RTSP completo é: rtsp: 
//admin:senha@192.168.0.128: 554 / h264 / ch1 / principal / av_stream

▪ 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 emhttps://splitcam.com/download

https://splitcam.com/download


▪ Clique em + e selecione Câmera IP

Webcam
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▪ Adicione a rota RTSP com os dados obtidos na etapa 2 e clique em Adicionar
rtsp: //admin:senha@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
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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 Teams

▪ Em uma chamada, clique em ... na barra e selecione Mostrar
cconfiguração 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 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
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