
Cenários de aplicação dos 
microfones para CFTV
Pensando em complementar os projetos de videomonitoramento, a Intelbras desenvolveu os microfones para CFTV. Ao conectá-los a 
uma câmera IP ou analógica, NVR ou DVR, além de ter uma experiência de vídeo, é possível captar o áudio dos ambientes. 

Confira 3 cenários para aplicação dos microfones para CFTV da Intelbras:

1. Instale o microfone próximo ao local onde o áudio deve ser captado.
2. Use cabo coaxial para a transmissão do áudio.
3. Utilize uma fonte individual instalada próximo ao microfone.
4. Evite colocar o cabo de áudio na mesma tubulação da rede elétrica ou próximo de equipamentos com irradiação/indução eletromagnética.
5. Evite ambientes com alta incidência de sinais RF.
6. Não use a saída de áudio como entrada de um alto-falante local, isso poderá gerar ruídos.

Aplicação em residências 
(1 ou 2 andares)

6 dicas para melhorar o desempenho dos microfones Intelbras

Aplicação em comércios Aplicação em shoppings



1º cenário de aplicação 
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Uso em residências

Verifique o manual e o datasheet de cada produto para realizar a instalação correta conforme distância de cabeamento, alimentação do produto, temperatura de operação e cuidados com as proteções 
contra surtos de tensão.



2º cenário de aplicação 

Uso em comércios

FONTE
Intelbras

DVR

Microfone

Câmera HDCVI*

Cabo Coaxial (Alimentação)

C
ab

o
 C

o
ax

ia
l (

A
lim

e
n

ta
çã

o
)

Conector P4 macho fast
ou

Conector P4 machoConector
P4 fêmea

Conector
RCA

Conector P4 macho fast
ou

Conector P4 macho

FONTE
Intelbras

Conector
P4 fêmea

Cabo Coaxial (Microfone)

Cabo Coaxial (Vídeo)

Conector
RCA

Conector BNC Borne

ou

Conector Mola

ou
Conector
BNC Borne

Conector
Mola

Consulte o manual e o datasheet de cada produto para realizar a instalação correta conforme distância de cabeamento, alimentação do produto, temperatura de operação e cuidados com as proteções 
contra surtos de tensão. Verifique a compatibilidade do DVR para usufruir da transmissão de áudio através do cabo de vídeo (cabo coaxial).

* Verifique os modelos de câmeras que possuem entrada para microfones.



3º cenário de aplicação  

Uso em shoppings

Consulte o manual e o datasheet de cada produto para realizar a instalação correta conforme distância de cabeamento, alimentação do produto, temperatura de operação e cuidados com as proteções 
contra surtos de tensão. 

* Verifique os modelos de câmeras que possuem entrada para microfones.
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