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1. Introdução ao Equipamento e Parâmetros Gerais  

1.1. Introdução 

A Câmera de contagem de pessoas é um produto incorporado com 

tecnologia de visão binocular compacta. O produto adota o ARM, 

processador DSP com dois núcleos de alta velocidade, sistema 

operacional Linux embarcado e combina a mais avançada tecnologia 

de codec de vídeo H.264 no campo de TI. Ele também possui proteção 

de desligamento.  

Pode ser amplamente utilizado em veículos sob forte trepidação. O 

produto pode ser usado em ônibus urbanos, ônibus rodoviários, metrôs, 

trens, navios, shopping centers, portas de passagem em edifícios, etc. 

Pode ser facilmente instalado nas portas, telhados, paredes, forros, tetos, 

etc. 

1.2. Principais Características 

• Ampla faixa de tensão de alimentação: 10VDC a 36VDC; 

• Suporte para instalação em 360°; 

• Resistência a altas e baixas temperaturas, pode operar de -25°C a 

+70 ° C 

• Boa escalabilidade, com comunicação serial RS485; 

• Interface de vídeo para imagem de topo, alta confiabilidade e 

capacidade de suportar forte vibrações; 

 

 

 

 

 



 

1.3. Especificações do Produto  

 

Sistema 
Idioma de 

Operação 
Inglês 

Vídeo 

Entrada de Vídeo 

Entrada de Vídeo 2 canais 

de entrada, suporte para 

entradas CIF/D1/960H/720P 

AHD 

Saída de Vídeo 1 canal 

Display de vídeo 4 telas 

Padrão de vídeo PAL | NTSC 

Alarmes Entradas 

2 entradas tipo IO, pode ser 

configurado com alarme de 

nível baixo (abaixo de 1V) 

ou alarme de nível alto 

(acima de 5V) 

Interface de 

comunicação 

RS485 Possui 

RJ45 Possui 

Dimensões Dimensões 133(L)mm x 50(A)mm x 59.65(P)mm 

 

 

 

 

 



 

1.4. Parâmetros Elétricos do Produto 

 

Alimentação 10 ~ 36 VDC 

Verifique se a fonte de alimentação 

do veículo está dentro dessa faixa 

antes de usar. Caso a tensão 

exceda os 36V, o equipamento 

será danificado. 

Detecção 

≤4V Desligamento 

≥5V Boot 

Impedância de 

Entrada de 

Vídeo 

75Ω 
75Ω Impedância de entrada por 

canal: 75 Ω 

Tensão de 

Saída de Vídeo 
2 Vpp 

O 2Vp-p CVBS emite um sinal 

analógico e a entrada do 

dispositivo de exibição requer 

impedância de 75Ω para 

acomodá-lo. 

Interface I / O 

≤1V Alarme de nível baixo 

≥5V Alarme de nível alto 

Temperatura de 

Operação 
-25℃ ~ 70℃ Em ambiente bem ventilado 

 

 

 

 



 

1.5. Detalhes do Produto  

 

 

 

1.6. Parâmetros Técnicos de Estrutura 

• Design de estrutura totalmente em alumínio, polido por óxido de 

prata e com jato de areia, mais dissipação de calor, ampla tensão; 

• Adota a solução de chip Sony; 

• O próprio circuito corporal tem um bom efeito de dissipação de 

calor; 

 

 



 

1.7. Especificações da Câmera  

 

Sensor de 

Imagem 
1/3 CCD 

Taxa de 

frames 
25 fps 

Formato de 

Vídeo 
PAL/NTSC 

Controle de 

Ganho 
Automático 

Resolução 

Horizontal 
700 linhas SNR >48dB 

Saída de 

Imagem 
Síncrona Alimentação 10 @ 36 VDC 

Espaçamento 

de Lente 
5mm 

Corrente de 

Operação 
370MA≤ 

Lente 3.6 mm Dimensões 
133(W)mmx50(H)mmx59.65(L)mm

（L×W×H） 

Umidade 

Relativa 

10% a 

90% 
Peso ≤0.6kg 

Obturador 
1/50-

1/80000 

Temperatura 

de 

Operação 

-25℃ ~ 70℃ 

 

1.8. Luminosidade  

Não há requisitos de iluminação particularmente rigorosos. Se a luz 

infravermelha embutida estiver acesa, a câmera de contagem de 

pessoas poderá funcionar em um ambiente totalmente escuro. No 

entanto, recomendamos que você forneça iluminação difusa mínima 



 

constante para obter o melhor desempenho. Os usuários devem evitar 

luz solar direta ou luz forte na área de detecção. 

2. Instruções de Instalação  

2.1. Identificação dos cabos 

 

Nota:  

• Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a tensão da bateria 

do veículo ou a fonte de alimentação se encontra dentro da faixa 

nominal do equipamento (10 a 36 VDC). Caso contrário, o 

equipamento será danificado; 

• Após conectar os cabos, certifique-se de que eles estão bem isolados 

de modo a evitar um possível curto circuito; 

• O cabo amarelo (ACC) é o cabo de pós chave, recomendamos 

utilizar esse cabo na instalação para que a função de atraso no 

desligamento funcione.  

• É proibido conectar ao condutor metálico do carro como fio terra. 

Caso contrário, um pulso negativo será gerado para interferir na 



 

operação normal do host. O diâmetro do cabo de alimentação 

usado para os polos positivo e negativo deve ser ± 1,5 mm ou mais. 

2.2. Conexão da entrada de alarme  

O equipamento possui duas entradas de alarmes, em que podem ser 

utilizadas para acionar a contagem de pessoas no momento em que 

uma das portas de passagem é aberta.  

Dessa forma o contador de pessoas só iniciará a contagem 

quando a porta estiver aberta. Utilize uma das entradas IO1 (Fio marrom) 

ou IO2 (Fio verde) correspondentes para conectar ao sensor de abertura 

de portas e o fio GND (fio preto) como negativo do sensor. A entrada de 

alarme externa deve ser conectada ao dispositivo de comutação do 

sensor correspondente (como a fonte de alimentação da porta, botão 

da chave de emergência, interruptor da chave de mudança de direção, 

luzes de freio, etc.). O equipamento receberá o sinal de porta aberta 

(iniciando a contagem) quando a entrada de alarme correspondente 

receber um sinal em torno de 5V. Por isso é necessário conferir o nível de 

tensão enviada pelo sensor quando o mesmo é ativado, e se o mesmo é 

do tipo NA ou NF. 

 

 

Funcionamento: 

Existem 2 modos de acionamento do contador de pessoas: Acionamento 

por alteração de Nível de tensão e Acionamento por Pulso. 

 



 

 

Alteração por Nível de tensão: a porta comutadora de IO1 ou IO2 aciona 

o contador quando recebe o sinal de 5V e desativa imediatamente 

quando o sinal de 5V é cessado; 

Acionamento por pulso: a porta comutadora de IO1 ou IO2 aciona o 

contador quando recebe um pulso de até 5V e só desativa o contador 

quando recebe novamente outro pulso de 5V. 

 

2.3. Comunicação Serial RS485 

Este produto possui 1 canal de comunicação serial RS485, que é 

utilizado para realizar a comunicação com um MDVR, responsável pela 

troca de informações de forma instantânea da quantidade de pessoas 

que entraram, saíram, ou que estão a bordo.  

Utilize o fio RS485A (fio branco) e ligue ao fio RS 485A do MDVR, e utilize 

o fio RS485B (fio azul) e ligue ao fio RS485B do MDVR.  

Ao instalar, primeiro conecte a linha de comunicação do dispositivo 

externo à linha da porta serial 485 que é enviada e, finalmente, instale o 

dispositivo externo, utilize fiação com bitola razoável (1,5 mm ou mais). 

 

2.4. Ambiente de Instalação  

Para prolongar a vida útil do equipamento é recomendado que seja 

instalado se possível, na parte onde a vibração do veículo é menor; 

Para garantir eficiência na dissipação de calor do equipamento evite 

a instalação em partes pouco ventiladas (como o porta-malas do 



 

veículo), e mantenha uma distância de 15 cm de outros objetos no 

mesmo plano do equipamento (como bombas e motores). 

O dispositivo deve ser instalado na posição horizontal. Não utilize o 

equipamento com umidade excessiva. Evite ambientes com perigo de 

quedas de raios. Durante a instalação mantenha o veículo estacionado 

para um melhor ponto de calibração, e para evitar que o equipamento 

caia e seja danificado.  

Para garantir a segurança do equipamento, o MDVR, câmeras, cabos 

e outros acessórios devem estar em um local discreto, que não seja 

facilmente acessível para pessoas e/ou motoristas.  

Para obter melhores resultados a altura de montagem da câmera é 

diferente em diferentes distâncias focais. Verifique em seu projeto a 

melhor opção de lente correspondente à altura de montagem. 

2.5. Instalação da câmera  

Antes da instalação da Câmera de contagem de pessoas no veícul, 

sugerimos que a mesma seja configurada devidamente em bancada, 

utilizando para isso um cabo de rede Ethernet. 

Consulte os Parâmetros de configuração para realizar as 

configurações corretas da câmera, para que a mesma já esteja 

devidamente configurada antes da montagem no veículo. A Câmera de 

Contagem de Pessoas deve ser instalada o mais perpendicular possível 

em relação ao solo, e o ângulo perpendicular ao solo pode ser ajustado 

dentro de 15 °. A imagem para a parte externa da área do veículo deve 

ser vista em menos de um terço e a maior parte da imagem deve se 

firmar para dentro do veículo.  

A distância entre a câmera instalada e a porta deve ser superior a 15 

cm. A posição de instalação também pode se referir à posição abaixo 

ou pode ser instalada na posição do teto abaixo, desde que a altura do 

solo e a altura da câmera sejam de cerca de 2,1 metros. 



 

 

 



 

 

 

Após a instalação verifique a imagem da câmera, se o feixe de leitura 

de pessoas, que são duas linhas em paralelo que aparecem sempre que 

o dispositivo é ativado para contagem (IO1 ou IO2 ativado). Se o feixe 

ficar muito distante da entrada pode não ocorrer a contagem 

corretamente. 

 

 

 

 

 



 

Situação normal: Na imagem as pessoas são detectadas no alvo 

imediatamente. 

 

Situação Anormal: O alvo na imagem está fora de posição. A câmera 

está instalada além da altura de 2,3 metros em relação ao primeiro 

degrau, resultando em falha na detecção do alvo. Teste a viabilidade da 

imagem no local onde a câmera foi instalada. 

 

3. Conexão do equipamento 

3.1. Primeiros Passos 

Inicialmente, devemos fazer a configuração de alguns parâmetros da 

câmera. Para isso, é necessário conectá-la em seu computador. A 

conexão é feita através da interface RJ45 da câmera e do seu 

computador. 

Após conectar a câmera no seu computador, siga os passos abaixo:  



 

• No Painel de Controle de seu computador, clique em Propriedades 

do ícone de Conexão de Rede. 

 

• Em seguida, clique duas vezes em Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) 

 

A seguinte janela será exibida: 

 



 

• Marque a opção usar o seguinte endereço IP. Em seguida, 

preencha os campos com os dados abaixo: 

 

Endereço IP: 192.168.1.XXX (XXX pode ser um número de 2 a 254) 

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 

Gateway padrão: 192.168.1.1 

Abaixo segue um exemplo: 

 

Por fim, para confirmar se seu computador está se comunicando com a 

câmera, siga os passos abaixo: 

• Abra o Prompt de Comando do Windows. 

• Digite o comando ping 192.168.1.253 (endereço IP padrão da 

câmera) 

 

 



 

3.2. Software de configuração 

O programa usado para configurar e calibrar a firmware chama-se PC-

Client. Ele não necessita instalação basta que você abra o executável 

dentro da pasta.  

 

3.3. Configurando a câmera  

Na tela inicial, preencha o campo IP com o endereço IP da câmera. 

Em seguida preencha também a porta utilizada.  

IP padrão: 192.168.1.253 

Porta Padrão: 9011 

 

 

 

Quando a conexão entre o computador e a câmera é realizada 

com sucesso, a informação Connected Device aparece no topo 



 

esquerdo do programa, em Status, e a imagem das câmeras irá aparecer 

ao centro da tela. Após conexão realizada os parâmetros de 

configuração ficam disponibilizados. Após conectar clique no botão Set 

Time para sincronizar a hora local do computador com o horário da 

câmera. 

 

4. Aprendendo sobre o software de configuração 

4.1. Interface Principal 

 

A interface principal possui basicamente 3 áreas principais, sendo 

ao lado direito são demonstradas informações sobre a conexão da 

câmera, ao centro a imagem da câmera e os parâmetros de detecção, 

e ao lado direito todas as opções de Parâmetros de configuração do 

dispositivo de contagem de pessoas. Ao lado direito todos os parâmetros 

de configurações estão divididos em diversos botões, onde cada área 

dos botões representa um tipo de configuração diferente que pode ser 

feita no contador de pessoas. 



 

 

4.2. Salvando a imagem de fundo 

Cada canal possui uma imagem de fundo de suas cenas individuais, 

e estas cenas representam uma imagem estática em uma situação sem 

pessoas. Após a câmera instalada no local, a imagem de fundo de (cada 

câmera) será tomada como um parâmetro comparativo entre a 

passagem de pessoas e uma imagem estática do local. Portanto, é 

necessário salvar separadamente a imagem de plano de fundo do canal 

1 e do canal 2 para permitir que a câmera de contagem de pessoas 

conte com maior precisão. A imagem de fundo é uma cena fixa no 

ambiente, e é importante salvar a imagem de fundo sem abrir um objeto 

móvel e sem formar uma oclusão da câmera. Quando o Contador de 

pessoas estiver montado no local correto, clique no botão Save Image. 

Demora cerca de 2 segundos para salvar a imagem de fundo e leitura 

do padrão de fundo. A leitura bem-sucedida solicitará ao usuário que a 

imagem seja salva. Após o plano de fundo ser salvo, clique no botão 

Refresh Image (Atualizar imagem). A imagem de fundo no lado direito da 

imagem original é basicamente cinza. A imagem no lado direito da 

imagem original é completamente escura para o armazenamento 

normal. Se alguém estiver em pé na cena, a imagem é detectada, 

exibindo sua imagem precisa e as informações de profundidade. 

A figura a seguir é uma imagem de fundo e gráfico de teste em 

situação ideal: 

 



 

 

 

Em uma situação ideal, pessoas ficam como o exemplo a seguir: 

 

4.3. Configurações das entradas de alarme 

Os Parâmetros de configuração dos sensores podem ser alterados 

clicando no botão Parameter Set. O Menu de configuração principal da 

câmera será exibido. Clique na Aba Device Param Setting e todas as 



 

opções de configuração de comunicação e alarme aparece. Em IO 

Input Set é possível alterar o tipo de entrada de acionamento em IO1. 

 

 

Nível Alto de sinal (High Level - Open): Quando IO1 é conectada 

ao nível de Tensão acima ou igual a 5V, significa que a porta está aberta 

e que a contagem de pessoas é iniciada.  

Na tela será mostrado Door: OPEN.  

Desconectar o nível de Tensão de 5V de IO1 significa porta 

fechada e parar a contagem, ou seja, é um sistema Normalmente 



 

Aberto. A configuração em IO2 não pode ser alterada, ao modificar IO1, 

a entrada IO2 é automaticamente modificada.  

IO2 só é utilizada durante a função Pulse. 

Nível Baixo de sinal (Low Level - Open): Enquanto o nível lógico 

baixo (0V) estiver aplicado à entrada IO1, é mostrado na tela Door: OPEN, 

e a contagem é iniciada.  

Quando IO1 é conectada ao nível de Tensão acima ou igual a 5V, 

a contagem para. Na tela será mostrado Door: CLOSE. Desconectar o 

nível de Tensão de 5V de IO1 e IO2 significa que a porta está aberta e 

que a contagem irá iniciar, ou seja, passa a ser um sistema Normalmente 

Fechado. 

4.4. Acionamento por Pulso  

O modo de acionamento por pulso é uma forma de ativar a 

contagem. Ao receber um pulso de tensão de 5V na entrada 01 (IO1) o 

sistema iniciará a contagem e o status Door: OPEN será exibido. Quando 

a entrada 02 (IO2) receber novamente um pulso de 5V, a contagem será 

encerrada; exibindo o status: Door: CLOSED.  

 



 

 

 

5. Comunicação Serial  

A comunicação serial permite selecionar a velocidade de 

comunicação da saída RS485A e RS485B. Ao montar fisicamente a fiação 

RS485 entre o Contador de Pessoas e o MDVR, é preciso configurar a 

velocidade da comunicação, e essa velocidade deve ser exatamente a 

mesma velocidade configurada no Menu do MDVR. Antes de configurar 

a velocidade, certifique-se de que o Firmware de seu MDVR está na 

versão T19071806 apertando o botão Info do controle remoto de seu 

MDVR. Caso esteja utilizando um MDVR com firmware de versão 

diferente, entre em contato com o suporte técnico do produto.  

Em seu MDVR entre em MENU > PERIPHERALS > SERIAL. Na opção MCU 

COM1 selecione JHY CNT VER2 e logo abaixo, em Baudrate selecione a 

velocidade da comunicação serial, o valor padrão é 9600. 

 

 



 

 

 

Após selecionar a velocidade de comunicação e o tipo de 

comunicação JHY CNT VER2, clique em Save e reinicie o MDVR.  

Caso a câmera esteja devidamente conectada com o MDVR, a 

seguinte mensagem na tela de informações deverá aparecer.  



 

 

No programa PC-Client, ainda na aba Device Param Setting, 

selecione a mesma velocidade em RS485. Em seguida clique em Set 

Device Param, para salvar as configurações. 

O campo Protocol deve ser deixado com o valor 63 

 

 

 



 

 

6. Zerando o contador automaticamente 

É possível programar o Contador de Pessoas para que em 

determinado horário a contagem mostrada na tela seja zerada.  

 Para isso, certifique-se de que o horário esteja sincronizado. Caso na 

tela principal do programa PC-Client, na opção Time Setting, clique no 

botão Set Time. O horário da câmera será automaticamente 

sincronizado com o horário do computador conectado.  

 

Em Parameter Setting, na aba Device Param Setting, na opção Clear 

Counter OPT, selecione um horário que deseja que o Contador de 

pessoas zere a contagem automaticamente, em seguida clique no 

botão Set Device Param. 

 

As configurações de rede permitem atribuir os respectivos IP do 

Contador de Pessoas e do Gateway, para que caso seja necessário 

utilização de um Switch, a conexão seja possível. No programa PC-Client, 

clique no botão Parameter Setting, e em seguida clique na aba Network 

Setting. Os principais parâmetros configuráveis para rede para o 



 

Contador de Pessoas estão em Device Network Setting. Parâmetros como 

Bus Number (Número do ônibus) Line Number (Número da Linha do 

ônibus), e Sim Number (Número do cartão SIM), são apenas de caráter 

informativo, e apenas auxiliam na coleta de informações. Após realizar 

as configurações desejáveis clique no botão Set Network Param para 

salvar as configurações. O Contador de Pessoas irá reiniciar 

automaticamente. Caso tenha alterado o IP da câmera para conexão 

ou a porta de acesso, não esqueça de digitar o novo IP e porta atribuídos 

para conectar novamente através do programa PC-Client. 

 

7. Relatórios  

Os relatórios de contagem de pessoas podem ser gerados de 3 

maneiras distintas:  

1. Através dos arquivos gerados no programa PC-Client;  

2. Através das buscas na Área de gerenciamento do veículo, no Servidor 

do MDVR;  

3. Através do Software Client de acesso remoto do MDVR. 



 

7.1. Gerando relatórios de contagem através do PC-Client 

O programa PC-Client permite buscar os registros de contagem de 

pessoas clicando-se no botão Download, na tela principal. É possível 

selecionar o formato de arquivo a ser gerado, as opções são: arquivo em 

txt ou arquivo em Excel. Após clicar no botão Download, o programa 

permitirá selecionar o local do arquivo e Salvar. 

 

7.2. Analisando Contagem através do Software Client 

Quando o Contador de pessoas está configurado corretamente 

com o MDVR, o Software Client IVMS pode fornecer a informação 

quantitativa de pessoas em tempo real, na medida em que o número de 

pessoas é contabilizado. Abrindo o programa IVMS Client instalado em 

seu computador, é possível verificar na aba Passenger Counting as 

informações de entrada e saída de pessoas.

 



 

 

7.3. Ativando função de contagem 

Caso o seu IVMS Client não esteja com essa função habilitada, basta 

seguir os passos abaixo: 

1. Acesse o diretório de arquivos do Client. Por padrão o endereço é: 

C:\IVMS\NewClientWpf 

2. Encontre o arquivo ivmsCfg.xml e abra-o 

3. Altere a linha     <FuncModule name="passenger" enable="0"/> para     

<FuncModule name="passenger" enable="1"/> 

4. Reinicie o IVMS Client 

 

7.4. Gerando Relatório Excel via IVMS Client 

Para gerar o relatório em formato .xls siga os passos abaixo: 

1. Clique na aba “Passenger Count” ou “Contador de Pessoas”  

2. Em seguida clique sobre o logo do Excel 

 



 

 

3. Selecione o caminho que deseja salvar 

 

Por padrão o nome do arquivo é (exemplo): 

Passenger Count_ANO+DIA+MÊS+HORA+MINUTO+SEGUNDOS 

Exemplo: Passenger Count_20210309135300 

Ou seja, esse relatório é do dia 09/03/2021 às 13:53:00 

 

 

 



 

 

7.5. Entendendo a mensagem na tela do canal 

Se você realizar o acesso remoto da câmera ou até mesmo 

observar o canal diretamente no MDVR, você verá que no canto inferior 

esquerdo aparecerá algumas informações, conforme mostra a imagem 

abaixo: 

 

 

Door:  OPEN – Contagem liberada 

CLOSE – Contagem bloqueada 

IN: Número de pessoas que entraram 

OUT: Número de pessoas que saíram 

Dwe11: Número de pessoas que estão no local 



 

8. Imagens do sistema operando 

 

 


