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Data Versão Revisão
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Visão Geral
O contínuo aumento da população em áreas urbanas implica em grandes desa os na gestão pública das
cidades. Serviços inteligentes que utilizam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se tornam
cada vez mais relevantes no auxílio ao monitoramento, controle e tomada de decisões e cientes e rápidas
para a solução dos problemas inerentes à grande concentração de pessoas, como na mobilidade e
segurança no trânsito, eficiência energética, segurança pública, controle de abastecimento, entre outros.

O conceito chamado de Cidades Inteligentes (Smart Cities) é uma tendência mundial que classi ca o uso
estratégico da infraestrutura e serviços a partir da aplicação de soluções de TICs em planejamento e gestão
urbana, trazendo resultados às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Sendo assim, o uso da
Tecnologia da Informação permite às cidades que se desenvolvam economicamente ao mesmo tempo que
aumentam a qualidade de vida dos habitantes ao gerar eficiência nas operações urbanas.

Exemplos dessas tecnologias são os Sistemas de Tráfego Inteligentes (Intelligent Tra c Systems - ITS), em
que são utilizados os produtos da Pumatronix, como o VIGIA-VL. Este sistema contribui para a redução do
congestionamento do trânsito, o que contribui para minimizar as emissões veiculares. Da mesma forma,
aumenta a segurança, ao detectar a presença de veículos através do uso de regiões de Laço Virtual (Virtual
Loop) para a via, que podem ser acompanhadas em tempo real. O VIGIA-VL propicia o monitoramento do
tráfego pois permite interligar ao Controlador Semafórico existente para a condução do trânsito na via. O
sistema de processamento de imagens para monitoramento de tráfego VIGIA-VL realiza:

Detecção da presença de veículos nas imagens, utilizando laços virtuais;
Classi cação dos veículos detectados nos laços virtuais, com valores típicos de classi cação acima de
80%;
Contagem de veículos para cada via monitorada, com valores típicos de contagem acima de 90%;
Coleta de dados estatísticos de tráfego;
Interligação com Controlador Semafórico, para melhoria do gerenciamento do fluxo de veículos.

Riscos de Manuseio
 Fixação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Deve ser prevista a xação do módulo em painel,

preferencialmente no existente no quadro do Controlador Semafórico.

 Cuidado na instalação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Como não possui proteção contra a
penetração de poeira e água, este módulo não pode ser exposto em ambiente externo, sujeito a intempérie,
devendo ser instalado em local abrigado.

 Iluminação Arti cial: Para a precisão dos dados gerados pelo sistema VIGIA-VL, a iluminação pública
existente deve favorecer a detecção de veículos na captura de imagens noturnas e em condições climáticas
adversas, como neblina, chuva e similares.

 Uso do Hardkey: O Hardkey é fornecido junto com o Módulo de Processamento VIGIA-VLULP e deve estar
sempre conectado para o correto funcionamento do produto.

 Acesso para Con guração: Para efetuar con gurações no VIGIA-VL, é possível conectar via Ethernet
diretamente com a ULP de cada Conjunto Monitoramento.

 Conexão de dados: Para a comunicação dos dados do Conjunto Monitoramento para o Módulo
Controlador VIGIA-VLIO é utilizada a interface serial RS-485.

 Alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Para alimentação do módulo com tensão de 12 a
16Vdc, deve ser feita a ligação da alimentação diretamente na Placa VLIO, que se conecta e alimenta a ULP.
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 Proteção Contra Descargas Eletrostáticas e Surtos: A placa VLIO possui proteção contra surtos de
tensão na alimentação de 24Vdc, cuja proteção atua em casos de sobretensões ou descargas
eletroestáticas nas entradas e saídas (IOs) opto-isoladas e na linha de alimentação 24Vdc. Estas proteções
atendem a IEC 61000-4-2 (ESD) com capacidade de suportabilidade de ±8kV (ESD) e 48Vrms (sobretensão)
em todas as entradas e saídas (IOs).

 Distribuição da informação: O conteúdo gerado pelo VIGIA-VL é protegido por usuário e senha. Porém,
cabe ao administrador do sistema o controle dos usuários que possuem acesso à informação e a
divulgação do conteúdo.

 Tensão máxima nos bornes IOs da Placa VLIO: Para conectar com a Placa VLIO, a tensão máxima
suportada em cada borne INPUTS, OUTPUTS e no IOVcc-IN é de 48Vcc.

 Tipo de placa do Controlador Semafórico: A saída dos sinais dos bornes OUTPUTS da Placa VLIO não
permite conexão com placas de laços indutivos.

 Funcionamento dos LEDs dos sinais dos laços virtuais: Caso os LEDs do Controlador Semafórico não
estejam indicando o recebimento do sinal dos laços virtuais, entre em contato com o Suporte Técnico.

 Instalação do dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ na lateral da pista: Veículos
na imagem podem sofrer oclusão, principalmente aqueles que trafegam na faixa mais distante, o que pode
resultar na contagem incorreta do número de veículos.

 Distância da VIGIA+ até o Quadro de comando: O comprimento do cabo Ethernet entre o Quadro de
Comando e a VIGIA+ deve ser inferior a 100m.

 Alteração da polaridade das portas: A alteração da Polaridade das portas OUTPUTs da placa VLIO
implica em inversão da lógica de funcionamento do produto. Veri que os LEDs de acionamento das IOs
para validar a configuração.

 Intervalo de manutenção: Os procedimentos de manutenção descritos neste manual têm uma sugestão
de frequência, entretanto podem ocorrer situações em que as atividades devem ser realizadas em intervalos
de tempo menores.

 Manutenção de acrílicos: Efetue a limpeza com materiais não abrasivos e no processo de limpeza e de
secagem das lentes, não aplique força pois é possível danificar o acrílico.

Modelos Disponíveis
O Conjunto Monitoramento, responsável pela captura e processamento das imagens da via, é composto por:

1 Dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+;
1 Suporte de Poste (Vertical ou Horizontal);
1 Quadro de Comando AC/DC (para alimentação 110/220Vac) ou Quadro de Comando DC/DC (para
alimentação 24Vdc).

O sistema suporta a utilização simultânea de um a quatro Conjuntos Monitoramento, instalados
individualmente em cada via e ligados no Módulo Controlador VIGIA-VLIO, que interliga o VIGIA-VL ao
Controlador Semafórico. Quando instalado de forma centralizada, o campo de visão permite detectar a
presença de veículos nas quatro faixas da via. Sendo assim, o VIGIA-VL tem capacidade de processamento
das imagens do total de até dezesseis faixas em um cruzamento, como ilustrado na gura e com os
componentes identificados na tabela.
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Exemplo de instalação completa do VIGIA-VL: 1) Conjunto Monitoramento; 1a) VIGIA+; 1b)
Suporte de Poste; 1c) Quadro de Comando; 2) Quadro de Comando do Controlador Semafórico

(existente); 3) Módulo Controlador VIGIA-VLIO

Conhecendo o VIGIA-VL
A solução VIGIA-VL consiste em um conjunto de equipamentos e software que realizam o monitoramento
do uxo de veículos, detectando o tráfego nas regiões de Laço Virtual, con guradas na interface. O produto
permite a comunicação com o sistema do Controlador Semafórico existente, para o envio dos sinais dos
laços virtuais. Pode ser instalado em estruturas novas ou existentes. Em cada local de instalação é
necessário um Módulo Controlador VIGIA-VLIO e podem ser usados de um a quatro Conjuntos
Monitoramento.

Módulo Controlador VIGIA-VLIO
O Módulo Controlador VIGIA-VLIO é composto por:

1 Unidade Lógica de Processamento (ULP);
1 Placa VLIO.
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Módulo Controlador VIGIA-VLIO

Este módulo é utilizado para interligar o VIGIA-VL ao Controlador Semafórico do local. Porém, não possui
proteção contra penetração de poeira e água e deve ser instalado em local protegido. Neste local, o módulo
pode ser instalado em trilho DIN.

 Fixação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Deve ser prevista a xação do módulo em painel,
preferencialmente no existente no quadro do Controlador Semafórico.

 Cuidado na instalação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Como não possui proteção contra a
penetração de poeira e água, este módulo não pode ser exposto em ambiente externo, sujeito a intempéries
climáticas, devendo ser instalado em local abrigado.

Unidade Lógica de Processamento (ULP)
A Unidade Lógica de Processamento (ULP) realiza o gerenciamento dos dados recebidos dos pontos de
monitoramento e se comunica com a Placa VLIO.

Placa VLIO
A Placa VLIO é responsável por receber o sinal que indica a presença de veículo no ponto de monitoramento
e redirecionar à saída correspondente ligada no Controlador Semafórico.

Conjunto Monitoramento
O Conjunto Monitoramento é composto por um dispositivo para captura e processamento de imagens
VIGIA+, fixado com um Suporte de Poste em poste com braço projetado e um Quadro de Comando AC/DC ou
Quadro de Comando DC/DC para realizar as conexões.

No Conjunto Monitoramento é realizada a análise das imagens para detecção da presença de veículos.

Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+
O dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ utilizado possui resolução de 640x480 pixels,
lentes com distância focal de 3-10mm e suporte à alimentação DC e PoE (Power over Ethernet). O
equipamento deve ser xado em poste com braço projetado de forma centralizada em relação à via, a
6,00m de altura, com o auxílio do Suporte de Poste.

Manual VIGIA-VL 2.5.7 © Pumatronix 2020

suporte@pumatronix.com      +55 41 3016-3173 8/51



Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+

 Iluminação Arti cial: Para a precisão dos dados gerados pelo sistema VIGIA-VL, a iluminação pública
existente deve favorecer a detecção de veículos na captura de imagens noturnas e em condições climáticas
adversas, como neblina, chuva e similares.

Suporte de Poste
O Suporte de Poste utilizado no VIGIA-VL permite a xação do dispositivo de captura e processamento de
imagens VIGIA+ em poste, no ponto de monitoramento da via. Possui duas con gurações para permitir
instalação na posição horizontal ou na vertical. Este suporte é preso ao poste utilizando duas abraçadeiras.

Suporte de Poste

Quadro de Comando AC/DC e DC/DC
Os componentes responsáveis pelo processamento das imagens do Conjunto Monitoramento são
acomodados no Quadro de Comando. Este quadro é disponibilizado em duas con gurações distintas, pois a
alimentação disponível no local requer componentes de proteção especí cos. A versão do quadro AC/DC
suporta alimentação 110/220Vac e a versão DC/DC é para locais com disponibilidade de 24Vdc. O Quadro
de Comando AC/DC e DC/DC deve ser xado no mesmo poste do dispositivo de captura e processamento
de imagens VIGIA+, para proteção das conexões. Os modelos do quadro de comando possuem os
componentes abaixo, enumerados na imagem:
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Quadro de Comando AC/DC Quadro de Comando DC/DC

1) Módulo de Processamento VIGIA-VLULP 1) Módulo de Processamento VIGIA-VLULP

2) Fonte AC/DC 30W entrada: 110/220Vac saída:
12Vdc

2) Fonte DC/DC 30W entrada: 24Vdc saída:
12Vdc

3) Protetor de Surto 15KA 275V (2 unidades) -

4) Minidisjuntor 2 Polos 10A -

Módulo de Processamento VIGIA-VLULP

O Módulo de Processamento VIGIA-VLULP contém a mesma Unidade Lógica de Processamento (ULP)
utilizada no Módulo Controlador VIGIA-VLIO. Realiza o processamento das imagens capturadas para
detecção da presença de veículos e contagem. Este módulo se conecta com o Módulo Controlador VIGIA-
VLIO para envio dos dados.

Módulo de Processamento VIGIA-VLULP

 Uso do Hardkey: O Hardkey é fornecido junto com o Módulo de Processamento VIGIA-VLULP e deve
estar sempre conectado para o correto funcionamento do produto.

Informações Geradas pelo VIGIA-VL
O VIGIA-VL pode ser usado no gerenciamento de tráfego, pois processa e analisa as imagens dos
dispositivos de captura e processamento VIGIA+. Esta análise identi ca os veículos, baseado nos Laços
Virtuais delimitados nas imagens e o resultado é apresentado na forma de:
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Contagem de veículos que passaram nas faixas monitoradas, no período noturno e diurno, com
performance otimizada para locais em que a velocidade média dos veículos é de 60km/h;
Acionamento em tempo real dos LEDs (localizados próximo às saídas da Placa VLIO), que indicam a
presença de veículo nas faixas monitoradas. Estes LEDs também representam o estado dos Laços
Virtuais;
Acionamento con gurável de saída da placa VLIO, para indicar a passagem/contagem de veículo. Esta
saída possui circuito apropriado para ser conectada diretamente ao Controlador Semafórico;
Acionamento con gurável de saída da placa VLIO enquanto o veículo está sobre o Laço Virtual (função de
Ocupação da Via). Esta saída possui circuito apropriado para ser conectada diretamente ao Controlador
Semafórico;
Armazenamento de estatísticas no banco de dados;
Relatório de Passagens contendo os dados das passagens detectadas nos laços virtuais, entre eles:

classificação dos veículos entre Carro, Moto, Caminhão e Ônibus;
imagem capturada na passagem do veículo;
contagem do número de passagens por laço virtual;
velocidade estimada;
data e hora;
câmera em que foi detectada;
região de entrada em que iniciou a detecção do movimento;
região de laço virtual em que foi concluída a passagem do veículo.

O VIGIA-VL pode enviar para outros:

A contagem de veículos em uma mensagem JSON, usando Web Service REST e seguindo a periodicidade
configurada;
O estado dos Laços Virtuais usando Protocolo Socket. As mensagens são enviadas a cada 250ms pelo
Módulo Controlador VIGIA-VLIO. Esta informação é codi cada em forma de inteiro de 32 bits, com cada
bit mapeando um dos laços.

Interface do VIGIA-VL
O VIGIA-VL possui uma interface Web para acompanhamento em tempo real das imagens e dos respectivos
dados detectados. Ao acessar, a tela inicial de Painel de Controle permite exibir a imagem atualizada de uma
câmera, selecionando-a no ícone de engrenagens, no canto superior direito da tela. A interface contém a
barra de menus na parte superior da tela e a barra de status na parte inferior, que identi ca o equipamento
acessado e apresenta informações de funcionamento.
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Configuração da tela inicial da interface

A câmera selecionada na tela principal, apresenta as imagens atualizadas em tempo real. Durante a
visualização do funcionamento do VIGIA-VL, o estado de cada Laço Virtual pode ser monitorado, pois as
regiões correspondentes na imagem assumem cores diferentes, baseado no resultado do algoritmo de
análise das imagens. Os dados são apresentados à esquerda da tela, separados por laço virtual e referentes
à última passagem detectada, ou pode ser visualizada a lista de passagens, organizada por ordem
cronológica de detecção, clicando na opção Registros.

Tela inicial ao acessar a interface do VIGIA-VL
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Através da interface são efetuadas as configurações dos Conjuntos Monitoramento e do Módulo Controlador
VIGIA-VLIO. Uma das con gurações disponíveis é a delimitação na imagem das regiões que exercem a
função de Laços Virtuais, com os passos detalhados em Criação das Regiões de Laço Virtual. A
estatística do número de veículos contados em cada laço é exibida logo abaixo da imagem do equipamento
que, adicionalmente, apresenta o estado atual dos laços virtuais, visualizados em tempo real nesta tela de
configuração da câmera:

Tela de cadastro dos Laços Virtuais exibindo o estado atual dos laços

Relatório de Passagens
Através do Relatório de Passagens, podem ser coletadas as informações ao ltrar por data e hora, câmera,
região de Entrada ou pela região de Contagem que foi ativada no momento da passagem. Para gerar o
relatório podem ser ltrados veículos pela classi cação e velocidade estimada detectada, ou ainda pela
velocidade média estimada (VME). O relatório apresentado ao clicar em Buscar pode ser exportado em
formato CSV.
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Tela de Relatório de Passagens

O Relatório de Passagens apresenta na coluna à direita a miniatura da imagem capturada no momento da
passagem do veículo pelo laço virtual. Ao clicar sobre a imagem, esta é ampliada na janela do visualizador
de registro que exibe os dados do veículo e do laço virtual ativado durante a passagem.

Visualizador de registro

Documentação Adicional
Documento Link Descrição

Guia de
Instalação do
VIGIA-VL

Guia de Instalação Guia para instalação dos componentes do Conjunto
Monitoramento e do Módulo Controlador VIGIA-VLIO
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Documento Link Descrição

VIGIA+ Manual do Usuário Manual com as configurações avançadas do dispositivo
de captura e processamento de imagens VIGIA+

Especificações Mecânicas
O sistema suporta a utilização simultânea de um a quatro Conjuntos Monitoramento instalados
individualmente em cada via. Estes conjuntos devem ser conectados ao Módulo Controlador VIGIA-VLIO, que
interliga o VIGIA-VL ao Controlador Semafórico.

Módulo Controlador VIGIA-VLIO
O Módulo Controlador VIGIA-VLIO é composto por:

1 Unidade Lógica de Processamento (ULP);
1 Placa VLIO.

Os suportes anexos à estrutura são utilizados para a xação do módulo no quadro do Controlador
Semafórico, conforme indicado na figura:

 

Módulo Controlador VIGIA-VLIO: 1) Suporte para Trilho DIN; 2) Trilho DIN de 75mm; 3) Suporte
Inferior ULP VL; 4) Placa VLIO; 5) Suporte Superior ULP VL; 6) ULP e interfaces

Características

Comunicação: serial RS-485 para dados e USB para manutenção
Fixação: Trilho DIN
Temperatura de operação: -10°C a 50°C
Peso: 1Kg

Conjunto Monitoramento
O Conjunto Monitoramento é composto por:

1 Dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+;
1 Suporte de Poste (Vertical ou Horizontal);
1 Quadro de Comando AC/DC (para alimentação 110/220Vac) ou Quadro de Comando DC/DC (para
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alimentação 24Vdc).

Conjunto Monitoramento instalado em poste com braço projetado: 1) Quadro de Comando
AC/DC ou DC/DC; 2) Suporte de Poste (instalação horizontal); 3) Dispositivo de captura e

processamento de imagens VIGIA+

 Acesso para Con guração: Para efetuar con gurações no VIGIA-VL, é possível conectar via Ethernet
diretamente com a ULP de cada Conjunto Monitoramento.

Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+
O modelo do dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ tem um cabo Ethernet para
alimentação e conexão de dados, que deve ser emendado usando o Conector de Acoplamento Modular
fornecido.

Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+

Características

Grau de Proteção: IP67
Material: Policarbonato com proteção UV
Fixação: Parafusos de 3/16” de diâmetro
Suporte: Com movimentação 360°, em todos os eixos (ajuste de posicionamento/inclinação)
Proteção Mecânica: Aba ajustável (proteger as lentes de incidência direta de raios solares)
Temperatura de operação: -10°C a 50°C
Lentes: Motorizada, com correção infravermelha e distância focal 3-10mm
Iluminador: Sem iluminação integrada
Peso: 955g

 Iluminação Arti cial: Para a precisão dos dados gerados pelo sistema VIGIA-VL, a iluminação pública
existente deve favorecer a detecção de veículos na captura de imagens, com funcionamento durante a noite
e principalmente em condições de neblina, chuva e similares.

Conector de Acoplamento Modular
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O Conector de Acoplamento Modular acompanha o dispositivo de captura e processamento de imagens
VIGIA+. Este componente é utilizado xo ao Suporte de Poste e facilita a remoção do dispositivo de captura
e processamento de imagens VIGIA+ em situações de reparo ou manutenção, promovendo a proteção da
conexão Ethernet até que se instale novamente o equipamento.

Suporte de Poste
O Suporte de Poste é responsável pela xação do dispositivo de captura e processamento de imagens
VIGIA+ em poste e é composto pelos componentes:

Suporte de Poste nas posições horizontal (A) e vertical (B): 1) Inserto Esfera VL (instalação
horizontal); 2) Suporte Sela; 3) Abraçadeira AL18 28mm (2 unidades); 4) Abraçadeira Inox 70-

89mm (2 unidades); 5) Suporte VIGIA+ (instalação vertical)

Características

Material: Suporte Sela, Inserto Esfera VL e Suporte VIGIA+ em metal. Abraçadeiras em material inox e
alumínio;
Fixação: Pode ser fixado em estrutura com diâmetro entre 70mm a 89mm.

Quadro de Comando
O Quadro de Comando armazena o Módulo de Processamento e os Mecanismos de Proteção Elétrica e tem
a função de proteger e acondicionar as conexões e os componentes contra as intempéries. Os
componentes de proteção elétrica podem variar de acordo com o padrão de alimentação selecionado para o
VIGIA-VL. Deve ser instalado em poste com braço projetado, próximo ao dispositivo de captura e
processamento de imagens VIGIA+.
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Quadro de Comando

Características

Grau de Proteção: IP55
Material: Chapa galvanizada em aço carbono 1.2mm, dobradiças em inox
Temperatura de operação: -10°C a 50°C
Fixação: Na posição vertical em poste
Fixação interna: Painel interno com pintura epóxi laranja e Trilho DIN 224mm para fixar os componentes
Suporte: Tipo Sela, anexo à estrutura pela face posterior
Porta: Abertura somente para a direita, com fecho simples tipo fenda
Passagem de cabos: Orifício inferior, com Conduíte Flex Preto 1"x450mm e Fixador 1" para proteção dos
cabos.
Peso: aproximadamente 7,5Kg

Especificações Elétricas
Alimentação: 110/220Vac ou 24Vdc

O sistema suporta a utilização simultânea de um a quatro Conjuntos Monitoramento, instalados
individualmente em cada via e que devem ser conectados ao Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

De forma geral, para as conexões entre Conjunto Monitoramento e Módulo Controlador VIGIA-VLIO devem ser
utilizados cabos e interfaces como especificados no diagrama de conexões:
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Diagrama de conexões do sistema VIGIA-VL

 Conexão de dados: Para a comunicação dos dados do Conjunto Monitoramento para o Módulo
Controlador VIGIA-VLIO é utilizada a interface serial RS-485.

Módulo Controlador VIGIA-VLIO
Alimentação: 12~48Vdc
Consumo máximo: 13W

 Alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Para alimentação do módulo com tensão de 12 a
16Vdc, deve ser feita a ligação da alimentação diretamente na Placa VLIO, que se conecta e alimenta a ULP,
como indicado. Devem ser utilizados os pontos indicados na gura, com os conectores P4 e Terminal
Block. Para alimentação das IOs isoladas da Placa VLIO, veri que as restrições e o passo a passo do
processo de instalação para maiores detalhes.

Conexões de alimentação na Placa VLIO: 1) Alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO; 2)
Alimentação das IOs isoladas da Placa VLIO; 3) Alimentação da Placa VLIO
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O Módulo Controlador VIGIA-VLIO é responsável por interligar o VIGIA-VL com o Controlador Semafórico do
cruzamento ou semáforo. Tem a capacidade de receber os sinais de até quatro Conjuntos Monitoramento e
enviar os sinais de até dezesseis faixas monitoradas para o Controlador Semafórico.

Para alimentar o módulo, é recomendado utilizar uma fonte de alimentação que atenda aos requisitos:

Temperatura de operação: -40 a 85°C;
Tensão de Saída: 24Vdc;
Corrente: 4A;
Limite de Regulação da Tensão de Saída DC (24V): +/-2%;
Proteção contra inversão de polaridade;
Montagem: trilho DIN;
Ruído Ripple na Saída: 120 mVpp;
Proteção de sobrecarga: 110 a 150%;
Proteção de sobretensão: 120% a 140%;
Atender as normas: IEC 6236801 (LVD), AS/NZS 62368.1, EN55032 (emissões conduzidas - Classe B),
EN55032 (emissões radiadas - Classe B) e EN61000-3-3 ( icker de tensão), EN6100-4-2 (ESD), EN6100-4-
3 (imunidade radiada), EN6100-4-4 (EFT/Burst), EN6100-4-5 (surto de tensão), EN6100-4-6 (imunidade
conduzida) e EN6100-4-8.

Características

Conexões: Ethernet para con gurações, Interface serial RS-485 na conexão com o Conjunto
Monitoramento e Saídas para interligar ao Controlador Semafórico.
Aterramento: Conectar à superfície da Placa VLIO.

Unidade Lógica de Processamento (ULP)
A Unidade Lógica de Processamento (ULP) realiza o gerenciamento dos dados dos pontos de
monitoramento, recebidos através da Placa VLIO, conectada via USB com a ULP.

Placa VLIO
A Placa VLIO é responsável por interligar o VIGIA-VL com o Controlador Semafórico, enviando a informação
da ocupação da faixa para o sistema do controlador através da interface. Da mesma forma, a operação do
VIGIA-VL pode ser controlada através das interfaces disponíveis na Placa VLIO, que possuem
comportamentos e funções diferenciados:

20 Saídas 48Vdc e 100mA (máxima) isoladas opto-acopladas (para interfaceamento com o Controlador
Semafórico);
Saída 12Vdc e 2,5A (máxima) para alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO;
Entrada de alimentação das saídas isoladas opto-acopladas (para interfaceamento com o Controlador
Semafórico);
Entrada de alimentação da placa VLIO (Para alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO com tensão
de 12~16Vdc, deve ser feita a ligação da alimentação diretamente na placa VLIO e na ULP);
LEDs indicativos dos sinais de Entrada e de Saída;
Aterramento equipotencial;
Entradas (para os sinais de cada Conjunto Monitoramento);
Conexão USB (para transmissão de dados);
LEDs ERRO e STAT (para indicar o funcionamento do equipamento);
LEDs indicativos do acionamento individual das saídas.

 Alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Para alimentação do módulo com tensão de 12 a

Manual VIGIA-VL 2.5.7 © Pumatronix 2020

suporte@pumatronix.com      +55 41 3016-3173 20/51



16Vdc, deve ser feita a ligação da alimentação diretamente na placa VLIO, que se conecta e alimenta a ULP.

Interfaces da Placa VLIO: 1) Entradas de Alimentação; 2) Conexão de Saída de Alimentação; 3)
LEDs indicativos dos sinais de Entrada; 4) Aterramento da placa (deve ser ligado ao GND da

Instalação); 5) Entradas dos sinais dos Conjuntos Monitoramento; 6) Conexão de dados USB; 7)
LED ERRO e LED STAT; 8) LEDs indicativos dos sinais de Saída; 9) Saídas dos sinais para o

Controlador Semafórico

 Proteção Contra Descargas Eletrostáticas e Surtos: A placa VLIO possui proteção contra surtos de
tensão na alimentação de 24Vdc, cuja proteção atua em casos de sobretensões ou descargas
eletroestáticas nas entradas e saídas (IOs) opto-isoladas e na linha de alimentação 24Vdc. Estas proteções
atendem a IEC 61000-4-2 (ESD) com capacidade de suportabilidade de ±8kV (ESD) e 48Vrms (sobretensão)
em todas as entradas e saídas (IOs).

Entradas e Saídas

A Placa VLIO usa o padrão RS-485 na entrada do sinal referente a cada Conjunto Monitoramento, sendo o
total de 4 entradas nos bornes nomeados CAM1, CAM2, CAM3 e CAM4. Para envio dos dados de
monitoramento para o Controlador Semafórico, são utilizadas 16 saídas da Placa VLIO, entre as 20
disponíveis na interface nomeada OUTPUTS. Ao interligar, os sinais enviados podem ser utilizados pelo
Controlador Semafórico para o acionamento do semáforo e consequente liberação do uxo do tráfego no
local. Cada conexão de Entrada ou Saída possui o LED correspondente, que acende quando está ativa e
permanece apagada quando inativa.

 Alteração da polaridade: A alteração da Polaridade das portas OUTPUTs implica em inversão da lógica
de funcionamento do produto. Verifique os LEDs de acionamento das IOs para validar a configuração.

LEDs de Status

O LED verde nomeado ERRO, é destinado à indicação de erros no funcionamento da placa; o LED vermelho
nomeado STAT, indica atividade normal da placa. Pela análise do comportamento dos LEDs, podem ser
obtidas informações sobre o sistema, como detalhado nas tabelas abaixo.

Informações fornecidas pelo LED ERRO (Vermelho):
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Comportamento Significado

Apagado Funcionamento normal do sistema

Aceso por 5s
e pisca 1 vez

Erro no pacote recebido: O pacote recebido não é válido, foi malformado ou a função
solicitada não é implementada. Esse erro permanece até que um pacote válido seja
recebido pela Placa VLIO.

Aceso por 5s
e pisca 4, 5 ou
6 vezes

Erro de hardware: O acionamento/leitura das saídas/entradas não pode ser feito. A
placa deve ser desligada e ligada novamente. Caso o problema persista entre em
contato com o Suporte Técnico.

Informações fornecidas pelo LED STAT (Verde):

Comportamento Significado

Pisca 1 vez por
segundo

Não há comunicação entre o Conjunto Monitoramento e Placa VLIO ou entre ULP
e Placa VLIO

Pisca 5 vezes por
segundo

Há tráfego de pacotes de dados ente os equipamentos ou entre ULP e Placa
VLIO

Conjunto Monitoramento
Alimentação: 110/220Vac ou 24Vdc
Consumo máximo: 22W

Os componentes do Conjunto Monitoramento são alimentados através da conexão com o Quadro de
Comando.

Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+
Alimentação: 802.3af PoE
Consumo máximo: 15W

O dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ é alimentado através da conexão PoE (Power
over Ethernet) com o Quadro de Comando AC/DC ou DC/DC.

Características

Taxa de transmissão: 20fps
Interface de Comunicação: Ethernet 10/100Mbps

Quadro de Comando AC/DC
Alimentação: 110/220Vac
Consumo máximo: 22W

Quando o Quadro de Comando AC/DC é utilizado, a conexão de alimentação requer mecanismos de
proteção elétrica, para suportar instabilidades da rede elétrica, descargas elétricas atmosféricas, surtos ou
variações na alimentação. Por esse motivo, são utilizados a fonte de alimentação AC/DC com saída 12Vdc
30W, 2 Protetores de Surto 15kA 275V e 1 Minidisjuntor 2 Polos 10A.

Internamente, as conexões de energia e entre os componentes, devem ser devidamente instaladas para
garantir o correto funcionamento do sistema VIGIA-VL e a proteção da ligação elétrica. A conexão da
entrada da alimentação deve ser feita no disjuntor, com as demais conexões ocorrendo como especi cado
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na figura:

Conexões no Quadro de Comando 110/220Vac: 1) Módulo de Processamento VIGIA-VLULP; 2)
Alimentação do Módulo de Processamento VIGIA-VLULP; 3) Ethernet do Módulo de

Processamento VIGIA-VLULP; 4) Alimentação do Módulo de Processamento VIGIA-VLULP; 5)
Conexão RS-485 com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO; 6) Aterramento; 7) Entrada de

Alimentação; 8) Fonte AC/DC 12Vdc 30W (sinais detalhados); 9) Minidisjuntor; 10) Protetor de
Surto.

Características

Interfaces: Existentes no Módulo de Processamento VIGIA-VLULP
Conexões: 802.3af PoE (Power Over Ethernet) com dispositivo VIGIA+ e Interface serial RS-485 na
conexão com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO
Aterramento: Para toda a estrutura do quadro

Quadro de Comando DC/DC
Alimentação: 24Vdc
Consumo máximo: 22W

O Quadro de Comando DC/DC é alimentado através da conexão com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO,
utilizando um cabo PP 2,5mm com o comprimento adequado para a instalação. A conexão de entrada da
alimentação ocorre na fonte de alimentação DC/DC com saída 12Vdc 30W, como exibido na figura:
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Conexões no Quadro de Comando 24Vdc: 1) Módulo de Processamento VIGIA-VLULP; 2)
Alimentação do Módulo de Processamento VIGIA-VLULP; 3) Ethernet do Módulo de

Processamento VIGIA-VLULP; 4) Alimentação do Módulo de Processamento VIGIA-VLULP; 5)
Conexão RS-485 com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO; 6) Entrada de Alimentação; 7) Fonte

DC/DC 12Vdc 30W (sinais detalhados)

Características

Interfaces: Existentes no Módulo de Processamento VIGIA-VLULP
Conexões: 802.3af PoE (Power Over Ethernet) com dispositivo VIGIA+ e Interface serial RS-485 na
conexão com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

Módulo de Processamento VIGIA-VLULP
A Unidade Lógica de Processamento (ULP) realiza o processamento das imagens capturadas pelo
dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ e se comunica com o Módulo Controlador
VIGIA-VLIO para envio dos dados.

Módulo de Processamento VIGIA-VLULP

Características

Interfaces: porta serial UART que utiliza o padrão de comunicação RS-485 para envio dos dados para o
Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

 Uso do Hardkey: O Hardkey é fornecido junto com o Módulo de Processamento VIGIA-VLULP e deve estar
sempre conectado para o correto funcionamento do produto.
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Especificações de Software

Módulo Controlador VIGIA-VLIO e Conjunto Monitoramento
Para acessar a interface do software VIGIA-VL é necessário um dispositivo com navegador Google Chrome
versão 56 ou superior instalado.

Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+
O VIGIA+ pode ser configurado por meio de sua interface Web, usando um dispositivo com navegador:

Google Chrome versão 38 ou superior
Firefox versão 21 ou superior
Opera versão 25 ou superior
Safari versão 8 ou superior
Internet Explorer versão 11 ou superior

Licenciamento
A licença do VIGIA-VL é um arquivo único e associado ao hardware em que o sistema foi instalado. O
sistema VIGIA-VL suporta o processamento de no máximo quatro Conjuntos Monitoramento conectados
simultaneamente ao mesmo Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

 Distribuição da informação: O conteúdo gerado pelo VIGIA-VL é protegido por usuário e senha. Porém,
cabe ao administrador do sistema o controle dos usuários que possuem acesso à informação e a
divulgação do conteúdo.

Configuração Inicial

Pré-Requisitos de Instalação
O VIGIA-VL necessita dos seguintes recursos para funcionar corretamente durante sua operação:

Rede Elétrica, para alimentação 110/220Vac;
Poste com Braço Projetado, para xação do Conjunto Monitoramento, para que as capturas sejam feitas a
6,00m de altura;
Tubulação de proteção de cabos, para instalação elétrica e da rede de dados entre o Conjunto
Monitoramento e o Módulo Controlador VIGIA-VLIO;
Cabeamento, para realizar as conexões elétricas e de dados, considerando o comprimento máximo para
cada tipo;
Cabo Ethernet Adicional, para realizar os ajustes em cada ponto de monitoramento e no Módulo
Controlador VIGIA-VLIO;
Multímetro, para veri car se existe tensão nos bornes existentes no modelo de controlador Semafórico
aonde será conectado o Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

Condições Necessárias para Instalação
Iluminação artificial para a via e que permita a detecção de veículos no período noturno ou em situação de

Manual VIGIA-VL 2.5.7 © Pumatronix 2020

suporte@pumatronix.com      +55 41 3016-3173 25/51



baixa visibilidade;
O local escolhido para utilização do VIGIA-VL deve permitir posicionar o dispositivo de captura e
processamento de imagens VIGIA+ de forma que as imagens produzidas estejam livres de regiões
encobertas por estruturas arquitetônicas, árvores, veículos de outras pistas, entre outros elementos. O
equipamento possui uma aba deslizante, que impede que raios solares incidam diretamente na lente e
ofusquem a imagem.
Local abrigado para instalação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO;
Local abrigado para proteger as conexões entre as portas do Módulo Controlador VIGIA-VLIO e do
controlador semafórico;
Suporte para trilho DIN para fixação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

Instalação
Ao serem atendidos os pré-requisitos e as condições necessárias para a completa instalação do VIGIA-VL, o
Módulo Controlador VIGIA-VLIO e os Conjuntos Monitoramento podem ser instalados de acordo com as
especificações apresentadas para cada componente. De forma geral, é fundamental que primeiramente seja
realizada a instalação física dos componentes e por m, a con guração através da interface, com o auxílio
de um computador portátil. As ligações entre os componentes e com o Controlador Semafórico ocorrem
como especificado no diagrama:

Diagrama ilustrativo das conexões

Instalação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO
Para interligação com o Controlador Semafórico, o Módulo Controlador VIGIA-VLIO deve ser instalado em
local abrigado, como o quadro do Controlador Semafórico existente, de forma que o acesso para realização
de manutenções seja facilitado. Para isso, o painel do quadro deve ter um trilho DIN com o espaço suficiente
para a xação do módulo, ou um espaço su ciente para xar o trilho DIN de 75mm de comprimento. Além
disso, deve ser previsto o espaço su ciente para acomodação de cabos e conexões com até quatro
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Conjuntos Monitoramento e com o Controlador Semafórico.

 Cuidado na instalação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Como não possui proteção contra
penetração de poeira e água, este módulo não pode ser exposto em ambiente externo, sujeito a intempéries
climáticas, devendo ser instalado em local abrigado.

Fixação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO
 Fixação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Deve ser prevista a xação do módulo em painel,

preferencialmente no existente internamente ao quadro do Controlador Semafórico.

A estrutura de suportes do Módulo Controlador VIGIA-VLIO permite que seja xado em diferentes posições
com relação a um trilho DIN. A posição vertical padrão de fábrica é a preferencial pois permite a melhor
visualização do estado das conexões na Placa VLIO e facilita manipular as conexões. Para modificar para as
demais posições de xação possíveis, são necessários alguns procedimentos para adaptar a estrutura,
como detalhado:

FIXAÇÃO VERTICAL PADRÃO:

1) Suporte para Trilho DIN; 2) Trilho DIN 75mm; 3) Suporte Inferior; 4) Suporte Superior; 5) ULP

Remova da estrutura o Trilho DIN 75mm fornecido, caso exista um trilho para fixação;
Reserve espaço suficiente para acomodar os cabos e as conexões;
Encaixe o Módulo Controlador VIGIA-VLIO no trilho do painel.

FIXAÇÃO HORIZONTAL:

Remova os 2 parafusos que unem o Suporte para Trilho DIN ao módulo;
Perpendicularmente à posição original, xe o Suporte para Trilho DIN no Suporte Inferior do módulo
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(utilizando os 2 parafusos);
Encaixe o módulo no trilho do painel.

FIXAÇÃO DE PERFIL:

Remova o Suporte para trilho DIN (solte 2 parafusos) e o Suporte Inferior (solte 4 parafusos);
Ao remover os 4 parafusos do Suporte Inferior, a ULP se desprende da estrutura;
Prenda a ULP no Suporte Superior com os 4 parafusos e xe o Suporte para trilho DIN na lateral do
módulo, sobre o Suporte Superior;
Encaixe o módulo no trilho do painel.

Conexões Elétricas com o Controlador Semafórico
O Módulo Controlador VIGIA-VLIO é alimentado pelo Controlador Semafórico, ao conectar ao borne VIN da
Placa VLIO, como indicado na imagem. Para alimentar a Placa VLIO, um cabo 2 vias 26AWG para conectar
ao borne VIN, crimpando as pontas com terminal tubular 1mm.

A conexão de aterramento deve ser realizada na superfície da Placa VLIO, utilizando um cabo exível
0,7mm² crimpado com um terminal garfo 0,7mm.

Instalação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: 1) Alimentação da ULP; 2) USB (ligação interna);
3) Ethernet (configurações); 4) Fonte de alimentação da ULP; 5) Alimentação do Módulo

Controlador VIGIA-VLIO; 6) Alimentação das saídas isoladas; 7) Saídas (conexão no Controlador
Semafórico); 8) Entrada dos sinais dos Conjuntos Monitoramento.

 Alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO: Para alimentação do módulo com tensão de 12 a
16Vdc, deve ser feita a ligação da alimentação diretamente na Placa VLIO, que se conecta e alimenta a ULP,
como indicado. Devem ser utilizados os pontos indicados na gura, com os conectores P4 e Terminal

Manual VIGIA-VL 2.5.7 © Pumatronix 2020

suporte@pumatronix.com      +55 41 3016-3173 28/51



Block. Para alimentação das IOs isoladas da Placa VLIO, veri que as restrições e o passo a passo do
processo de instalação para maiores detalhes.

 

Conexões de alimentação na Placa VLIO: 1) Alimentação do Módulo Controlador VIGIA-VLIO; 2)
Alimentação das IOs isoladas da Placa VLIO; 3) Alimentação da Placa VLIO 

 Tensão máxima nos bornes IOs da Placa VLIO: Para conectar com a Placa VLIO, a tensão máxima
suportada em cada borne INPUTS, OUTPUTS e no IOVcc-IN é de 48Vcc.

 Tipo de placa do Controlador Semafórico: A saída dos sinais dos bornes OUTPUTS da Placa VLIO não
permite conexão com placas de laços indutivos.

Para a conexão e alimentação das entradas (INPUTS) e saídas (OUTPUTS) isoladas da Placa VLIO, deve ser
considerado o modelo do Controlador Semafórico existente no local e identi cado o funcionamento da
placa de contato seco do modelo. Para executaros passos indicados, devem ser utilizados cabos 2 vias
26AWG nas conexões e as pontas crimpadas com terminal tubular 1mm:

1. Veri que se existe algum nível de tensão DC nos bornes de sinal e de entrada comum da placa de contato
seco do Controlador Semafórico, com o auxílio de um multímetro. Caso seja detectado nível de tensão DC
entre os bornes de sinal e da entrada comum da placa do Controlador Semafórico, apenas o contato
negativo (-) do borne IOVcc-IN permanece conectado na Placa VLIO;

2. Conecte o negativo (-) em IOVcc-IN na Placa VLIO ao borne da entrada comum da placa de contato seco
do Controlador Semafórico;

3. Ligue um sinal de saída OUTPUTS da Placa VLIO a um borne de sinal da placa de contato seco do
Controlador Semafórico e copie a identificação da porta utilizada para o Mapeamento da Instalação;

4. Conecte o positivo (+) do borne IOVcc-IN com o positivo (+) do borne 12Vcc-Out somente quando não
houver nível de tensão nos bornes de sinal e da entrada comum da placa do Controlador Semafórico. Esta
ligação tem o objetivo de alimentação das saídas (OUTPUTS) isoladas da Placa VLIO em que deve ser
utilizado um cabo adicional (crimpado com terminal tubular 1mm nas pontas);
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5. Repita os passos 2 e 3 para cada sinal de saída da Placa VLIO, sabendo que cada sinal comum nos
bornes de contato seco do Controlador Semafórico corresponde apenas a uma entrada de sinal, pois são
individuais e isolados;

6. Veri que o status dos pulsos através dos LEDs da Placa VLIO e do Controlador Semafórico, que devem
indicar a presença de veículos nos laços virtuais e devem estar sincronizados. Caso ocorra erro na
sincronização, verifique como configurar em Configuração do Módulo Controlador VIGIA-VLIO

 Funcionamento dos LEDs dos sinais dos laços virtuais: Caso os LEDs do Controlador Semafórico não
estejam indicando o recebimento do sinal dos laços virtuais, entre em contato com o Suporte Técnico.

Conexão de Dados de um Conjunto Monitoramento
A conexão de dados é necessária entre o Conjunto Monitoramento e o Módulo Controlador VIGIA-VLIO, para
que os dados coletados em cada laço virtual e processados pela VIGIA+, sejam enviados para o Controlador
Semafórico.

 Conexão de dados: Para a comunicação dos dados do Conjunto Monitoramento para o Módulo
Controlador VIGIA-VLIO é utilizada a interface serial RS-485.

A interface serial RS-485 é utilizada na conexão de dados de cada Conjunto Monitoramento com o Módulo
Controlador VIGIA-VLIO. Os bornes nomeados CAM da Placa VLIO recebem o sinal gerado pelos laços
virtuais criados na VIGIA+. Para esta conexão, é recomendado utilizar um cabo blindado do tipo Belden,
porém, pode ser utilizado o cabo manga 2 vias 22AWG blindado. Para preparar os os do cabo, siga os
passos:

1. Efetue a crimpagem de um terminal tubular de 1mm nas pontas dos fios;
2. Prepare a conexão de aterramento GND em uma das pontas do cabo. Para o tipo Belden, o fio dreno e o de

blindagem devem ser crimpados com um terminal tubular de 1mm e, quando cabo manga, a malha de
blindagem deve ser unida com um termo retrátil e crimpado igualmente;

3. Conecte os os e a malha de aterramento no conector RS-485 do Módulo de Processamento VIGIA-
VLULP do Conjunto Monitoramento. A sequência de conexão dos os nos bornes é GND, B e A. O o GND
é conectado somente em uma das pontas, preferencialmente na ULP do Conjunto Monitoramento.
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4. Conecte os fios dos sinais B e A nos bornes correspondentes na Placa VLIO do Módulo Controlador VIGIA-
VLIO.

Instalação de um Conjunto Monitoramento
Para instalar um Conjunto Monitoramento, é necessário um poste com braço projetado ou um poste
existente que ofereça o melhor posicionamento para a captura de imagens das pistas. De forma geral,
quando o dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ é instalado em um poste com braço
projetado, pode ser posicionado mais próximo do centro da via, favorecendo a detecção dos veículos que
trafegam nas faixas mais distantes.

 Instalação do dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ na lateral da pista: Veículos
na imagem podem sofrer oclusão, principalmente aqueles que trafegam na faixa mais distante, o que pode
resultar na contagem incorreta do número de veículos.

A distância do Conjunto Monitoramento em relação ao Módulo Controlador VIGIA-VLIO pode exigir um
maior comprimento de cabo para a conexão de dados, o que reduz a velocidade de transmissão de dados
proporcionalmente. Nesta conexão é recomendado utilizar um cabo blindado do tipo Belden, porém, pode
ser utilizado o cabo manga 2 vias 22AWG blindado.

Para a montagem dos componentes de um Conjunto Monitoramento de forma ordenada, é recomendado
seguir a sequência indicada de operações, detalhadas por etapas:

1. Instale o Poste com Braço Projetado;
2. Fixe o Quadro de Comando no poste;
3. Prepare o cabo Ethernet da VIGIA+;
4. Fixe a VIGIA+ ao Suporte de Poste;
5. Fixe o Conector de Acoplamento ao Suporte de Poste;
6. Fixe o Suporte de Poste montado com a VIGIA+ no poste;
7. Corrija o alinhamento da VIGIA+;
8. Conecte o cabo Ethernet no Quadro de Comando;
9. Efetue as conexões elétricas com o modelo do Quadro de Comando utilizado;

10. Efetue as conexões de dados com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO.
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Posicionamento do Poste com Braço Projetado
A posição do poste com braço projetado em relação à via deve permitir que a captura da imagem dos
veículos ocorra na distância ideal, para o melhor enquadramento das pistas de interesse. Para de nir o local
de instalação, são utilizados como referência a altura de instalação do dispositivo de captura e
processamento de imagens VIGIA+ e o ângulo do equipamento em relação à via, que é de 45° quando
instalada sobre o braço projetado do poste. Nesta condição, a distância máxima para detecção dos veículos
é de 18 metros em relação ao dispositivo de captura de imagens.

Para posicionar o poste com braço projetado ou para a instalação em estrutura existente, devem ser
observadas as distâncias indicadas, pois garantem uma boa de nição da imagem coletada, gerando
eficiência na detecção da presença de veículos pelos laços virtuais.

Marque na via o ponto central da área de monitoramento, a uma distância de 6,00 metros do alinhamento
do poste e instale o braço projetado do poste a 6,00 metros de altura em relação à pista de rolagem dos
veículos, para xação do Suporte de Poste e da VIGIA+. O ajuste de enquadramento é feito visualizando no
centro da imagem a marcação realizada na via, através da interface do VIGIA-VL. Isto signi ca que o
dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ deve estar instalado inclinado em um ângulo de
45° em relação à pista. A figura ilustra essa situação de instalação.

Posicionamento do Poste com braço projetado e da VIGIA+

Fixação do Quadro de Comando
O Quadro de Comando deve ser xado no mesmo poste do dispositivo de captura e processamento de
imagens VIGIA+ para que sejam realizadas as conexões necessárias. A estrutura do quadro permite a

xação somente na vertical, pelo Suporte Sela. É possível xar em estruturas com per l cilíndrico ou
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retangular, através do uso de abraçadeiras, como indicado na imagem.

Para xar, posicione o quadro no poste na altura desejada e, com as duas abraçadeiras em inox abertas,
envolva o Suporte Sela e o poste. Feche a abraçadeira utilizando uma chave canhão 7mm e atarraxe o
parafuso sextavado do mecanismo de cada abraçadeira.

Fixação do Quadro de Comando: 1) Suporte Sela; 2) Abraçadeira em inox; 3) Haste Vertical do
Poste; 4) Quadro de Comando instalado na vertical

Fixação do Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+
Independentemente da posição em que for instalado o Suporte de Poste, o dispositivo de captura e
processamento de imagens VIGIA+ é encaixado na esfera do suporte utilizado, que permite posicionar o
equipamento na direção desejada.

O dispositivo VIGIA+ com o seu Conector de Acoplamento deve ser xado primeiramente ao Suporte de
Poste e assim, o conjunto dos componentes pode ser fixado ao poste com braço projetado.

Para xar o dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ no Suporte de Poste, ajuste o
equipamento na esfera, encaixando na cavidade. Em seguida, posicione o Reforço e os parafusos M4 Allen
3mm na parte frontal e o Fixador na parte posterior, responsáveis por comprimir o equipamento na cavidade.
Prenda a VIGIA+ no suporte, utilizando uma chave com comprimento superior a 10cm em formato “T” para
apertar os parafusos, com cuidado para não danificar a carcaça da VIGIA+.

Montagem do Fixador da VIGIA+: 1) Parafuso M4 Allen 3mm (2 unidades); 2) Reforço; 3)
Cavidade da VIGIA+; 4) Fixador

Para impedir que a imagem capturada pelo equipamento sofra distorção e permitir que os laços virtuais
possam detectar todos os veículos que adentram a área monitorada, deve ser realizado um ajuste
preliminar do posicionamento ao xar no poste. Para isso, solte levemente a VIGIA+ do Inserto Esfera o
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su ciente para movimentar o equipamento e incline até o ângulo de 45° em relação ao plano da via. Fixe na
posição definida, atarraxando novamente os parafusos.

Instalação do Conector de Acoplamento

Na instalação do dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ é utilizado o Conector de
Acoplamento na conexão Ethernet com o Quadro de Comando preparando o cabo como indicado:

1. Corte o cabo Ethernet com comprimento suficiente para ligar a VIGIA+ ao Quadro de Comando;
2. Abra o Conector de Acoplamento e passe o cabo Ethernet;
3. Efetue a crimpagem na ponta do cabo de um RJ-45 no padrão EIA/TIA 568A;
4. Conecte os cabos Ethernet e feche o Conector de Acoplamento.

Após a preparação do Conector de Acoplamento, é possível anexar o componente ao Suporte de Poste,
seguindo os passos:

1. Desatarraxe os parafusos M5 de cada Abraçadeira AL18;
2. Posicione o Conector de Acoplamento internamente às abraçadeiras de alumínio do suporte;
3. Atarraxe o parafuso de cada abraçadeira até prender o conector ao suporte.
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Fixação do Suporte de Poste
O Suporte de Poste é responsável por xar o dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ em
poste com braço projetado, com as opções de xação na posição horizontal ou vertical, através das
Abraçadeiras de inox.

Para utilizar o Suporte de Poste com a VIGIA+ na posição horizontal, apoie o suporte no braço projetado do
poste e insira as abraçadeiras, envolvendo o poste. Alinhe a superfície do suporte de poste com o plano da
via e feche as abraçadeiras atarraxando os parafusos com uma chave canhão 7mm.

Suporte de Poste na horizontal

Para instalação do Suporte de Poste na posição vertical, é anexado o Suporte VIGIA+.
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Suporte de Poste na posição vertical com Suporte VIGIA+

Conexões do Conjunto Monitoramento
O cabo Ethernet utilizado deve ter comprimento su ciente para realizar a conexão Ethernet PoE entre o
dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ e o Quadro de Comando e de modo que seja
inferior a 100m.

 Distância da VIGIA+ até o Quadro de comando: O comprimento do cabo Ethernet entre o Quadro de
Comando e a VIGIA+ deve ser inferior a 100m.

Passe o cabo Ethernet PoE da VIGIA+ pela estrutura do poste até chegar ao Quadro de Comando e crimpe
um conector RJ-45, padrão EIA/TIA 568A. Utilize o conduíte do Quadro de Comando para proteção da
conexão e conecte ao Módulo de Processamento VIGIA-VLULP respectivo.

Instalação do cabo Ethernet em poste com braço projetado

Execute a sequência de passos indicados para efetuar as conexões elétricas e de dados corretamente:

1. Conecte o cabo Ethernet PoE da VIGIA+ ao Módulo de Processamento VIGIA-VLULP existente no Quadro
de Comando;

2. Conecte o cabo de alimentação nos pólos indicados no Minidisjuntor do Quadro de Comando AC/DC;
3. Conecte o cabo de alimentação nos pólos indicados no Conversor DC/DC do Quadro de Comando DC/DC;
4. Veri que as conexões no Quadro de Comando e corrija as que não estiverem conforme indicado em

Especificações Elétricas;
5. Prepare os os do cabo blindado utilizado na conexão de dados RS-485, seguindo os passos indicados

em Conexão de Dados com o Conjunto Monitoramento considerando o tipo de cabo utilizado;
6. Conecte os os ao conector RS-485 do Módulo de Processamento VIGIA-VLULP, aplicando a mesma

sequência dos fios conectados nos bornes GND, B e A da Placa VLIO, sendo o fio GND conectado somente
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em uma das pontas.

Configurações para Inicialização
Após os equipamentos serem devidamente instalados, o sistema VIGIA-VL precisa ser con gurado para a
inicialização da operação. Para isso, a interface do sistema pode ser acessada conectando um computador
diretamente em cada ULP, utilizando um cabo Ethernet padrão EIA/TIA-568A. Este acesso tem o objetivo de
con gurar a rede de comunicação do VIGIA-VL entre cada Conjunto Monitoramento e o Módulo Controlador
VIGIA-VLIO.

O mapeamento da rede Modbus de comunicação dos dados exige o cadastro dos equipamentos, a partir da
interface do software VIGIA-VL. Para auxiliar durante o processo de con guração dos dispositivos na rede,
insira os dados de identificação no Mapeamento da Instalação, na ordem indicada:

Mapeamento da Instalação

O cadastro de cada Conjunto Monitoramento permite con gurar laços virtuais, quando acessados
individualmente com um computador portátil conectado. O cabo Ethernet utilizado nesta conexão deve
possuir o comprimento necessário para facilitar o processo de con guração e extinguir a necessidade de
interrupção do uxo de tráfego no acesso aos equipamentos. A con guração de cada Conjunto
Monitoramento no sistema VIGIA-VL consiste em:

Identificá-lo na rede de comunicação de dados;
Cadastrar a VIGIA+ respectiva;
Ajustar enquadramento da imagem;
Criar os laços virtuais.

Para con gurar a comunicação dos dados ao Módulo Controlador VIGIA-VLIO, este deve ser acessado da
mesma forma, conectando a um computador. É possível con gurá-lo como Híbrido para permitir que a ULP
do módulo desempenhe a função adicional de Conjunto Monitoramento. A con guração do Módulo
Controlador VIGIA-VLIO no sistema VIGIA-VL consiste em:

Identificá-lo na rede de comunicação de dados;
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Adicionar os dispositivos VIGIA-VLULP conectados;
Configurar a rede de comunicação dos dados, mapeando as portas conectadas.

Os ajustes necessários na interface do VIGIA-VL para a operação inicial estão indicados na sequência mais
apropriada de execução, iniciando pelos Conjuntos Monitoramento e na sequência o Módulo Controlador
VIGIA-VLIO. Para o primeiro acesso de cada componente, utilize os dados padrão de fábrica indicados em
Primeiro Acesso.

Configuração de Cada Conjunto Monitoramento
Ao conectar a um Conjunto Monitoramento, acesse o menu Sistema>Comunicação e cadastre o Tipo do
dispositivo como VIGIA-VLULP (Conjunto Monitoramento). Na comunicação em rede Modbus, este
dispositivo é responsável por enviar os dados processados para o dispositivo principal. No campo ID
Modbus identi que com um número inteiro de 10 até 247, inclusive, de forma que seja único entre os
dispositivos conectados ao Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

A cada Conjunto Monitoramento cadastrado, memorize a identi cação na rede (ID Modbus) repassando os
dados para o Mapeamento da Instalação, de forma que sejam utilizados posteriormente durante a
configuração do Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

Tela de identificação do dispositivo VIGIA-VLULP (Conjunto Monitoramento)

Habilitação do Sistema para Laços Virtuais e Classificação de Veículos

Para con gurar cada Conjunto Monitoramento para o uso de Laços Virtuais no software VIGIA-VL, habilite a
funcionalidade acessando o menu Sistema>Con gurações do Sistema>Laços Virtuais. Ao habilitar os laços
virtuais no equipamento, é possível selecionar quais categorias de veículos devem ser detectadas. Dessa
forma, a contagem do número de veículos é efetuada considerando a categoria a que pertence, entre as
selecionadas em Tipos de veículos detectados, que podem ser: Carro, Moto, Caminhão, Ônibus ou Não
identificado.

Para o cálculo da velocidade média dos veículos detectados pelo laço, estes são contabilizados por
categoria, com a possibilidade de considerar uma quantidade mínima de passagens para que o cálculo seja
processado, selecionando em Qtde de valores para cálculo da veloc. média:
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Tela de habilitação de Laços Virtuais e da Classificação dos veículos

Cadastro do Dispositivo de Captura e Processamento de Imagens VIGIA+
O dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ deve ser cadastrado no VIGIA-VL, utilizando a
interface no menu Cadastros>Câmeras e a tela inicial exibirá a imagem do equipamento cadastrado, quando
houver. Para iniciar o cadastro, clique em +Nova Câmera.

Tela inicial de cadastro dos dispositivos de captura e processamento de imagens

Em Geral, identi que a VIGIA+ com um nome e o endereço IP para localização do equipamento na rede e
clique em Salvar Câmera. O acesso às con gurações do dispositivo ocorre ao selecioná-lo na rami cação à
esquerda da tela. As demais opções de configuração estão em Pumatronix, Zoom/Foco e Laço Virtual.

Tela inicial de configuração do dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+

Em Pumatronix é selecionado um perfil do equipamento em uso. Em Zoom/Foco estão as opções de ajustes
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iniciais de enquadramento da imagem. Em Laço Virtual, deve ser selecionado Sim na opção Habilitar laços
virtuais para início da configuração das regiões.

Ajuste do Enquadramento da VIGIA+
No menu Cadastros>Câmeras está a opção de ajuste do enquadramento para o dispositivo de captura e
processamento de imagens VIGIA+ em Zoom e Foco. Esta etapa é importante para a análise da imagem que
será produzida, que deve estar centralizada em relação à marcação do centro da pista, realizada durante o
posicionamento do poste na via.

A imagem visualizada pode ser ajustada com o auxílio das Linhas de grade, selecionando no link. Para
delimitar uma Região de interesse, basta clicar na imagem visualizada, de nindo os 4 vértices do polígono.
Esta Região de Interesse na imagem serve para habilitar o Detector de Movimento apenas na região
selecionada e reduzir o processamento de imagens.

Ajuste o Zoom clicando e arrastando a barra de rolagem e visualizando as alterações ao vivo. Durante o
processo de ajuste do enquadramento a Auto-Íris deve permanecer desabilitada. Utilize somente ao
concluir, para o ajuste automático da Íris, que detecta e controla o nível de claridade na entrada de luz pela
lente.

Tela de ajustes de enquadramento da VIGIA+

Criação das Regiões de Laço Virtual
As regiões de laço virtual delimitadas em cada dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+,
operam a contagem de veículos que trafegam na via monitorada pelo VIGIA-VL. Após cadastrar o
equipamento que irá operar esta funcionalidade, acesse o menu Cadastros>Câmeras e na aba Laço Virtual,
clique em Habilitar laços virtuais. A opção +Adicionar Região é disponibilizada, assim como a exibição da
imagem do equipamento conectado.
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Tela inicial de criação dos laços virtuais

Para criar uma região, clique em +Adicionar Região e sobre a imagem exibida clique para de nir a posição
dos vértices do polígono. Ao delimitar uma região, selecione primeiramente o Tipo como de Entrada ou de
Contagem e os respectivos campos para con guração são exibidos. As regiões criadas permanecem
visíveis na tela de Laço Virtual, para visualizar a posição e tamanho na imagem, sendo exibidas com a cor
do estado atual da região de Contagem e em branco a região de Entrada, como indicado na figura.
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Exemplo de posicionamento das regiões de Laço Virtual

Na visualização da imagem do equipamento, é possível monitorar em tempo real o estado do laço virtual
pela cor que se apresenta. Os dados dos registros de cada laço virtual são exibidos logo abaixo da imagem,
como a Contagem do número de veículos detectados e a Velocidade Atual Estimada (VAE), atualizadas em
tempo real, além da Velocidade Média Estimada (VME) que é calculada considerando todas as passagens
detectadas pelo laço. O ícone à direita possui a funcionalidade de reiniciar o contador de cada região,
zerando os valores.

Região de Entrada

A região de Entrada é utilizada para demarcar na imagem aonde deve ser iniciado o processo de
rastreamento de veículos e por esse motivo, deve ser posicionada de acordo com o sentido de
deslocamento na via. É obrigatória, pois apenas os veículos que passam por essa região, terão a contagem
efetuada quando passarem pelo laço virtual. A região de Entrada permanece visível na cor branca na tela de
configuração de Laço Virtual e no Painel de Controle e possui as premissas para a criação:

Deve ser demarcada pelo menos uma região de Entrada, para que ocorra o processamento;
Deve estar situada na porção da imagem na qual a trajetória dos veículos é iniciada.
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A região de Entrada deve ser Habilitada para entrar em operação. Em ID do laço virtual deve ser identi cada
a região selecionando entre os disponíveis que pode ser 50, 51, 52 ou 53. Um Bit Vinculado deve ser
selecionado quando o Servidor Socket for habilitado para o envio do estado do laço. Clique sobre a
imagem exibida para delimitar os vértices do polígono da região e em Aplicar para salvar as alterações
efetuadas para o dispositivo.

Campos disponíveis na criação da região de Entrada
Região de Contagem

Uma região do tipo Contagem é utilizada para detectar a presença de veículos em uma faixa da pista,
atuando como o laço virtual efetivamente, que demarca o ponto nal da trajetória iniciada em uma região de
Entrada. A região de Contagem pode se alterar em quatro estados, apresentando cores diferenciadas, de
acordo com o movimento do veículo detectado:

Azul quando ociosa, sem movimento detectado;
Verde quando detecta algum movimento;
Laranjada quando o movimento é lento;
Vermelha quando o veículo está parado na região.

Para de nir uma região de Contagem, clique em +Adicionar Região. Selecione Sim para torná-la Habilitada e
entrar em operação. De na o ID do laço virtual selecionando entre 1, 2, 3 ou 4 e copie este dado no
Mapeamento da Instalação, para que possa ser consultado posteriormente durante a con guração da rede
de comunicação. Um Bit Vinculado deve ser selecionado quando o Servidor Socket for habilitado para o
envio do estado do laço. De na o nível da Sensibilidade de detecção de veículos pelo laço virtual e clique
sobre a imagem exibida, delimitando os vértices do polígono com o tamanho aproximado de um veículo
visualizado na faixa desejada. Em Aplicar, as alterações para o Laço Virtual são salvas no dispositivo.
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Campos disponíveis na criação da região de Contagem

Habilitação do Servidor Socket
É possível habilitar a integração do VIGIA-VL com um Servidor Socket, com o objetivo de envio dos estados
dos laços periodicamente, através de uma conexão direta com o Conjunto Monitoramento. Esta conexão
utiliza um protocolo Socket, que envia a cada 250ms o estado dos laços virtuais cadastrados no sistema,
utilizando um número inteiro de 32 bits com o valor equivalente ao estado do laço. A correlação entre o bit e
estado do laço correspondente é feita por meio de configuração no sistema.

Ao acessar o menu Sistema > Con gurações do Sistema > Servidores Externos > Servidor Socket , clique em
Habilitar para o monitoramento do estado dos laços e envio dos dados. Em Protocolo, selecione o tipo
como TCP ou UDP e indique o Endereço e a Porta do servidor.

Habilitação do Servidor Socket no Conjunto Monitoramento

Além da con guração dos dados do servidor, é necessário associar cada laço virtual criado. Para isso,
acesse as regiões de Entrada e de Contagem criadas para a câmera e selecione um dos 32bits que deve ser
enviado via protocolo socket em Bit Vinculado:
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Seleção do Bit Vinculado ao Laço Virtual

Configuração do Módulo Controlador VIGIA-VLIO
O Módulo Controlador VIGIA-VLIO deve ser cadastrado na rede do VIGIA-VL, acessando o menu
Sistema>Comunicação e em Tipo do dispositivo deve ser identificado como VIGIA-VLIO (Módulo Controlador),
considerado como o principal na rede de comunicação Modbus. Nesta etapa, os dados apontados ao
Mapeamento da Instalação devem ser consultados para con guração da rede. Ao identi car, os campos
são disponibilizados como mostra a figura da tela:

Tela inicial de configuração do dispositivo principal VIGIA-VLIO (Módulo Controlador)

E m Cadastro de Conjuntos Monitoramento, clique em +Novo Conjunto Monitoramento para adicionar os
dispositivos conectados em rede. Clique Sim para habilitar e crie um Nome local representativo que facilite a
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identi cação. Indique o ID Modbus (10 a 247) de nido na con guração de cada Conjunto Monitoramento
(consultar os dados apontados no Mapeamento da Instalação) e único na rede. Os dispositivos VIGIA-
VLULP (Conjunto Monitoramento) que forem cadastrados, podem ser selecionados posteriormente durante
o Mapeamento das portas.

Tela de Cadastro de um Conjunto Monitoramento 

Utilize os dados transferidos para o Mapeamento da Instalação para facilitar a identi cação durante o
Mapeamento das portas, que consiste em relacionar o sinal de um laço virtual a uma porta de saída da Placa
VLIO, responsável pelo envio do sinal para o Controlador Semafórico.

Clique em +Novo Mapeamento, aba Geral e selecione a Porta de saída da VLIO, que deve indicar uma das 20
portas da Placa VLIO conectada com o Controlador Semafórico. Relacione o Conjunto Monitoramento
referente a esta conexão e nalmente, no campo ID do laço virtual, o identi cador do laço virtual de nido na
criação desta região de Contagem, respectivo à uma faixa da pista. Clique Sim para Habilitar e Salvar ao
finalizar.

Ainda na aba Geral deve ser selecionado o Modo de operação da porta, que pode operar por Contagem por
pulsos ou pela Ocupação do laço virtual. Neste último, cada veículo detectado gera um pulso com duração
variada, de acordo com o tempo de ocupação do Laço Virtual e o sinal emitido pelos LEDs nas entradas e
saídas (IO), permanece no estado ativo enquanto houver um veículo sobre a região. No modo de Contagem
por pulsos a duração do pulso pode ser configurada na aba Parâmetros da Porta.

Tela de configuração do mapeamento - Aba Geral

Após mapear todas as portas conectadas com o Módulo Controlador VIGIA-VLIO é necessário testar a
instalação realizada. Para isso:

Verifique se os LEDs da Placa VLIO indicam a presença de veículos nos laços virtuais;
Veri que se os LEDs do Controlador Semafórico estão indicando o recebimento do sinal da presença de
veículos sobre os laços virtuais;
Analise se os LEDs estão sincronizados.
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Caso a presença do veículo não seja sinalizada no Controlador Semafórico, pode ser alterada a
temporização do pulso enviado pelo Módulo Controlador VIGIA-VLIO, consultando no manual do
Controlador Semafórico a temporização padrão do modelo e inserindo os valores corretos na aba
Parâmetros da Porta para compatibilizar. Podem ser ajustados a Polaridade, o Tempo do Pulso  e o Tempo
entre Pulsos quando o Modo de operação da porta está definido como de Contagem por pulsos.

 Alteração da polaridade das portas: A alteração da Polaridade das portas OUTPUTs da placa VLIO
implica em inversão da lógica de funcionamento do produto. Veri que os LEDs de acionamento das IOs
para validar a configuração.

Tela de configuração do mapeamento - Aba Parâmetros da Porta

Con guração de um Equipamento Híbrido (Módulo Controlador VIGIA-VLIO +
Conjunto Monitoramento)
A utilização do Módulo Controlador VIGIA-VLIO em modo Híbrido no VIGIA-VL, permite que o equipamento
opere a função adicional de Conjunto Monitoramento, ao con gurar no menu Sistema>Comunicação. Ao
selecionar o Tipo de dispositivo como Híbrido (Módulo Controlador VIGIA-VLIO + Conjunto Monitoramento),
deve ser indicado se a Porta serial do tipo USB ou RS-485 foi utilizada na conexão com o dispositivo de
captura e processamento de imagens. A tela de con guração exibe o próprio equipamento cadastrado em
Cadastro de Conjuntos Monitoramento, com a identi cação de Este equipamento (híbrido) e ID Modbus de
número 0.

Tela inicial da configuração do equipamento como Híbrido
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Para o Mapeamento das Portas do equipamento que opera como Híbrido, Este equipamento (híbrido) deve
ser selecionado em Conjunto Monitoramento. Para cada Porta de saída da VLIO do equipamento híbrido, é
necessária a seleção do respectivo ID do laço virtual, criado como indicado em Criação das Regiões de
Laço Virtual.

Mapeamento das portas do equipamento Híbrido

Ao Salvar as configurações do modo híbrido, é possível identificá-lo na barra de status, que passa a indicar:

Primeiro Acesso
Após a instalação física dos Conjuntos Monitoramento e do Módulo Controlador VIGIA-VLIO, devem ser
averiguadas as conexões elétricas e de dados. O sistema pode ser acessado pelo navegador Google
Chrome a partir da versão 56, com um notebook conectado ao respectivo Conjunto Monitoramento ou
Módulo Controlador VIGIA-VLIO. Para isso, utilize os dados padrão de fábrica:

Dados do VIGIA-VL

IP do VIGIA-VL 192.168.0.1*

Usuário admin

Senha admin

* Ou endereço IP compatível com a configuração de rede existente no local.

No Conjunto Monitoramento, existe um dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+, que
possui alguns ajustes que podem ser efetuados utilizando a interface do VIGIA-VL. As con gurações
avançadas estão disponíveis na interface Web do equipamento, descritas no Manual da VIGIA+.

Dados da VIGIA+

IP 192.168.0.254*

Usuário admin

Senha 123

* Ou endereço IP compatível com a configuração de rede existente no local.
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Cuidados e Manutenção
Alguns cuidados são necessários para a proteção do equipamento, pois reduzem a probabilidade de falha e
permitem o melhor desempenho do produto.

 Riscos do Produto: O uso do produto apresenta riscos, que estão apresentados na seção de Riscos de
Manuseio.

Atualização de Software
O VIGIA-VL versão 2.5.7 é compatível com a versão 2.5.6 instalada no Módulo de Processamento VIGIA-
VLULP e no Conjunto Monitoramento. Execute os seguintes passos para realizar a atualização:

1. Download dos arquivos da nova versão: Os arquivos para atualização estarão disponíveis através do site
da Pumatronix para download. O VIGIA-VL possui três pacotes de software, que podem ser atualizados
individualmente. O processo é feito em background, após o envio do arquivo de atualização.

2. Com o auxílio de um computador portátil, conecte através de cabo Ethernet em cada um dos dispositivos
que possuem a ULP - Unidade Lógica de Processamento no sistema VIGIA-VL utilizado: o Módulo de
Processamento VIGIA-VLULP e o Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

3. Acesse o menu Sistema > Manutenção;

4. Instale o pacote de atualização itscamprom-db_2.5.X.swu, arrastando o arquivo para a área de Versões ou
clicando no link para buscar por um arquivo salvo.

5. Instale o pacote de atualização itscamprom-service_2.5.X.swu, arrastando o arquivo para a área de
Versões ou clicando no link para buscar por um arquivo salvo.

6. Instale o pacote de atualização itscamprom-web_2.5.X.swu, arrastando o arquivo para a área de Versões
ou clicando no link para buscar por um arquivo salvo.

A placa VLIO (destinada à interconexão com o controlador semafórico) possui um rmware que pode ser
atualizado por software externo, instalado em equipamento conectado diretamente na placa. Entre em
contato com o Suporte Técnico da Pumatronix para auxílio na atualização deste item.
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Manutenção Preventiva
 Intervalo de manutenção: Os procedimentos de manutenção descritos neste manual têm uma sugestão

de frequência, entretanto podem ocorrer situações em que as atividades devem ser realizadas em intervalos
de tempo menores.

Manutenção Preventiva Elétrica
Os itens que afetam as instalações elétricas e devem ser inspecionados semestralmente são:

Estado dos LEDs da Placa VLIO;
Presença de umidade no local das instalações do Quadro de Comando e do Módulo Controlador VIGIA-
VLIO.

Manutenção Preventiva do Fixador do Dispositivo de Captura e Processamento
de Imagens VIGIA+
Devido à posição de instalação do equipamento ser em estruturas próximas aos locais com uxo de tráfego
constante, o posicionamento original de nido para o equipamento pode ser alterado devido à vibração
decorrente da passagem dos veículos de grande porte pela via ou ainda por colisões acidentais que podem
ocorrer com o equipamento.

Para garantir que a presença dos veículos seja detectada pelos laços virtuais, é essencial que a posição
de nida inicialmente para o dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ seja con rmada
periodicamente. Para isso, as imagens produzidas são a referência utilizada para con rmar a posição dos
laços virtuais e podem ser acompanhadas através da interface do VIGIA-VL. Caso tenham sido deslocados
da posição inicial, a posição do equipamento deve ser corrigida no suporte, da mesma forma como o
posicionamento dos laços virtuais.

Manutenção Preventiva da Aba de Proteção do Dispositivo de Captura e
Processamento de Imagens VIGIA+
O dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ deve fornecer imagens que proporcionem a
identi cação da presença do veículo no laço virtual. Por isso, a aba móvel deve car totalmente estendida
para bloquear raios de luz que possam incidir diretamente sobre a lente e causar re exos nas imagens
capturadas. Realize uma inspeção semestral do posicionamento da aba, pois pode ser deslocada devido à
trepidação decorrente da passagem dos veículos de grande porte pela via, ou ainda por colisões acidentais
que podem ocorrer com o equipamento.
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Manutenção Preventiva das Lentes do Dispositivo de Captura e Processamento
de Imagens VIGIA+
O dispositivo de captura e processamento de imagens VIGIA+ deve fornecer imagens que proporcionem a
identi cação da presença do veículo no laço virtual. Porém, caso a superfície externa das lentes esteja com
alguma sujeira, a identi cação pode ser comprometida. Para manter a qualidade das imagens, realize a
limpeza semestral do acrílico da lente ou sempre que for notada sujeira ao acompanhar as imagens
exibidas através da interface do software.

Para efetuar a limpeza da superfície externa das lentes de maneira eficiente, siga os passos indicados:

1. Borrife água no acrílico, de forma que seja possível remover o excesso de sujeira aderida à superfície;
2. Utilize um pano macio que não solte bras para remover a sujeira, umedecido apenas em água e

movendo o pano em uma direção somente;
3. Passe um pano seco após a limpeza e não utilize força, pois é possível danificar o acrílico.

 Manutenção de acrílicos: Efetue a limpeza com materiais não abrasivos e no processo de limpeza e de
secagem das lentes, não aplique força pois é possível danificar o acrílico.
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