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Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje w niej
zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był
kompletny i poprawny. Ze względu na nieustanne doskonalenie produktu zawartość niniejszej
instrukcji może ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia. Bosch Security Systems nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów,
niekompletności lub niezgodności pomiędzy instrukcją i opisywanym produktem.

Konwencje przyjęte w instrukcji
W niniejszej instrukcji instalacji i obsługi zostały użyte następujące symbole i zapisy, które
mają na celu zwrócenie uwagi na szczególne sytuacje:

Niebezpieczeństwo!

Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz

obudowy produktu. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem

elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

!
Ostrzeżenie!

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić

poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

!

Przestroga!

Średnie zagrożenie

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić

niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Zwraca uwagę użytkownika na istotne instrukcje

dołączone do urządzenia.

!

Przestroga!

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić

szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

Uwaga!

Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane bezpośrednio lub pośrednio z

bezpieczeństwem personelu bądź ochroną mienia.

Informacje prawne
Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems, Inc.
i jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być
traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe.

1
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Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń
umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać zwilżonych,
niestrzępiących się ściereczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w
płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki,
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają
przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otworów tych nie należy zatykać lub
zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że
zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub spełnione zostaną specjalne warunki
określone przez producenta.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy wanien, zlewów,
umywalek, koszy na pranie, w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem elektrycznym, należy
zabezpieczyć urządzenie przed deszczem i wilgocią.

5. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia – W otwory w urządzeniu nie wolno wkładać
żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim
napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie
wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
cieczami, np. wazonów lub filiżanek.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli
nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci
energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów regulacyjnych
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów sterujących
lub wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być
poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub
przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które
mają być zasilane z sieci 230 VAC, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy kabel zasilający muszą
być zgodne z najnowszą wersją normy IEC 227 lub IEC 245.

10. Odłączanie zasilania – Urządzenia są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do
źródła zasilania lub od chwili doprowadzenia zasilania High Power-over-Ethernet (High
PoE) przez kabel Ethernet CAT 5E/6. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik zasilania znajduje
się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla
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zasilającego. Jeśli do urządzenia zostanie dostarczone zasilanie High PoE lub PoE+
(820.3at), jest ono doprowadzane za pośrednictwem kabla Ethernet. Odłączenie tego
przewodu jest podstawowym sposobem odłączenia zasilania wszystkich urządzeń.

11. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na
etykiecie. Przed instalacją upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia jest odłączony
od zasilania.
W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo, należy postępować
zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
W razie korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub zatwierdzone
zasilacze sieciowe.
W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to musi
być zgodne z normą EN 60950. Użycie innego źródła może spowodować uszkodzenie
urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC, napięcie wejściowe nie może
przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało dostarczone
przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami (poziom zasilania klasy
2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w zasilaczu sieciowym.
W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować ze
sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

12. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub
zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących
sytuacjach:
jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);
jeśli na urządzenie została wylana ciecz;
jeśli do środka urządzenia wpadły przedmioty;
jeśli urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
jeśli urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu;
jeśli urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez
użytkownika.

14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant
użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników.
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.

15. Poprawność pracy – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zlecić
sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz
lokalnymi przepisami.

17. Przystawki, zmiany lub modyfikacje – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub –
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.
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Ważne uwagi

Akcesoria - nie umieszczać urządzenia na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach
lub mocowaniach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia osób i/lub
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Zestaw urządzeń instalowanych na wózku należy
transportować ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą
spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy
ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – w instalacji elektrycznej budynku należy
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania z co najmniej 3-milimetrową
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Uziemienie kamery – W przypadku montażu kamery w środowiskach potencjalnie wilgotnych
należy uziemić system, wykorzystując przewód ochronny zasilacza sieciowego.
Obiektyw kamery – Zestaw kamera / obiektyw w obudowie do zastosowań zewnętrznych musi
spełniać wymagania i być przetestowany zgodnie z normami UL / IEC 60950. Wszystkie linie
wyjściowe i sygnałowe wyprowadzane z urządzenia muszą być zgodne z przepisami
dotyczącymi niskonapięciowych źródeł zasilania z ograniczeniem prądowym. Ze względów
bezpieczeństwa specyfikacja środowiskowa zestawu kamera / obiektyw musi mieścić się w
zakresie temperatur określonym przez wymagania środowiskowe.
Sygnał wizyjny – jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel
za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60).
Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po

podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po
połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie
uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI/
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych
uziomom.
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Uwaga!

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w miejscach publicznych.

Prawo Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania potajemnego nagrywania komunikacji

odbywającej się drogą werbalną.

Zimny start – W przypadku włączania kamery w skrajnie niskich temperaturach (na przykład
-40°C), należy przed rozpoczęciem korzystania umożliwić jej rozgrzanie przez 30 minut. W
niektórych przypadkach przed uzyskaniem użytecznego sygnału wizyjnego może wystąpić
konieczność zresetowania kamery lub wyłączenia i włączenia zasilania.
Ochrona środowiska – firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki i przestrzegać zasad ostrożności i
bezpieczeństwa podczas kontaktu z płytkami drukowanymi wewnątrz urządzenia.
Bezpieczniki – w celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości zgodnie z normą NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę
przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). To
zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden sposób.
Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę
przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z
trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki
wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić
elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które
należy stosować.
Przenoszenie – przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – W instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany
łatwo dostępny odłącznik.
Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii
energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać.
Zanik sygnału wizyjnego – zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca
stosowanie kilku nadmiarowych systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych
całości danych analogowych i cyfrowych.
 

Zgodność z przepisami FCC i ICES (klasa A)
INFORMACJE FCC ORAZ ICES (zastosowania komercyjne)
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady, KLASA A)
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Uwaga!

Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować

zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do

podjęcia określonych działań zapobiegawczych.

Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia warunkowana jest
dwoma poniższymi wymaganiami:
– urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a także
– urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi

spowodować niewłaściwe działanie.
Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla
urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te
określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli
eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza,
wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i
używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. W
przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych urządzenie może powodować szkodliwe
zakłócenia. Użytkownik jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt.
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez zgody strony odpowiedzialnej
za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub
modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W
razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego
technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds.
Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna
w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat.
004-000-00345-4.
INFORMATIONS FCC ET ICES (applications commerciales)
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A)

Uwaga!

AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone

résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra

prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux
conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences imposées aux
appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans
une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence
radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des
interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce produit dans une zone
résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur devra
remédier à ces interférences à ses propres frais.
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Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision,
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : « How to Identify and Resolve Radio-
TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de
radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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Opis
Analogowa kamera kopułkowa PTZ VEZ-5000 zapewnia współczynnik zoomu do 432x i
umożliwia rejestrowanie wyraźnych obrazów w dużej odległości. Kamera jest wyposażona w
funkcje: Automatyczne ogniskowanie w trybie ciągłym, Kompensacja tła, Automatyczna
ekspozycja i Auto SensUp maks., które zapewniają uzyskanie wyraźnych obrazów o wysokiej
jakości. Tryb nocny umożliwia działanie kamery przez 24 godziny na dobę, a funkcja
Maskowanie stref prywatności została opracowana w celu zapobiegania naruszającemu
prywatność monitorowaniu w wyznaczonych obszarach. Wszystkie te funkcje mogą zostać
zastosowane w celu spełniania indywidualnych potrzeb. Funkcja pozycji wyjściowej umożliwia
określenie położenia zaprogramowanego jako pozycji wyjściowej lub wybranie określonego
działania jako funkcji pozycji wyjściowej (Zaprogramowana trasa / Automatyczny obrót /
Trasa). Jeśli funkcja pozycji wyjściowej jest włączona, kamera może wrócić do
zaprogramowanego położenia lub uruchomić funkcję pozycji wyjściowej, gdy przez
zdefiniowany przez użytkownika okres czasu znajdowała się w stanie bezczynności. Ponadto
funkcja Harmonogram umożliwia ustawienie zaprogramowanego położenia lub funkcji
(Zaprogramowana trasa / Automatyczny obrót / Trasa) dla wybranych czynności, które będą
uruchamiane automatycznie w określonych godzinach.
Kamera oferuje różnorodne prędkości obracania/pochylania, od szybkiego patrolu 360° na
sekundę do wolnego ruchu 5° na sekundę, przy dokładności obrotu/pochylenia równej 0,225°.
Dzięki temu zapewnia możliwość szybkiego i precyzyjnego śledzenia obiektów. Ciągły obrót o
360° i pochylenie w zakresie od -10° do 100° pomaga śledzić obiekt przemieszczający się
bezpośrednio pod kamerą. W celu precyzyjnej lokalizacji monitorowanych obszarów można
zaprogramować do 99 położeń. Można także zdefiniować przebieg zaprogramowanej trasy,
automatycznego obrotu i trasa, aby kamera działała automatycznie. Dodatkowo port
komunikacyjny RS-485 umożliwia zdalne sterowanie.
Kamera jest wyposażona w 4 wejścia alarmowe i 2 wyjścia przekaźnika alarmu, a poprzez
menu konfiguracyjne OSD można zaprogramować inteligentny mechanizm zarządzania
alarmami. Po wyzwoleniu alarmu może zostać włączone wybrane działanie (Zaprogramowane
położenie / Zaprogramowana trasa / Automatyczny obrót / Trasa).
Wbudowane protokoły obejmują OSRD i Pelco P/D, które umożliwiają integrację kamery z
systemami dozorowymi innych dostawców.

Funkcje
– Zoom 432x (optyczny 36x, cyfrowy 12x)
– 650 linii TV (960H z funkcją szerokiego zakresu dynamiki)
– Szeroki zakres dynamiki (WDR)
– Funkcja True Day & Night (odłączany filtr podczerwieni)
– Cyfrowa redukcja szumów
– Nieograniczony zakres obrotu 360°
– Kąt pochylenia od 2° do 178°
– Prędkość ręczna od 0,5° do 90°/s
– 99 zaprogramowanych położeń / prędkość przechodzenia do położenia od 5° do 360° na

sekundę
– 8 tras
– 4 warianty funkcji automatycznego obrotu
– 8 zaprogramowanych tras
– Maks. 20 stref maskowania prywatności
– Poprawa jakości obrazu / sterowanie funkcją automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC)
– 4 wejścia alarmowe, 2 wyjścia alarmowe (N.C. / N.O. / WYŁ.)

2
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– Wielojęzyczne menu ekranowe
– Protokół Bosch OSRD, Pelco P/D
– Zgodne urządzenia zewnętrzne (LTC-5136, MIC-BP3, UPA-2450-50 / UPA-2450-60)
– Programowalna prędkość funkcji PTZ: proporcjonalna do współczynnika zoomu, zmienna

programowana prędkość

Analogowa kamera kopułkowa PTZ
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Rozpakowanie

Lista części

Ilość Ilustracja Opis

1 Adapter

1 Korpus kamery kopułkowej bez
osłony przeciwsłonecznej1

1 Korpus kamery kopułkowej z osłoną
przeciwsłoneczną1

1 Wkręt zabezpieczający M5x8L*

1 Klucz Security Torx T202

3
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Ilość Ilustracja Opis

1 Klucz Security Torx T102

1 Smar

1 Instrukcja obsługi

Uwaga!

1. Zestaw zawiera jeden korpus kamery kopułkowej bez osłony przeciwsłonecznej (jeśli

została zakupiona kamera do zastosowań wewnętrznych) lub z osłoną przeciwsłoneczną (jeśli

została zakupiona kamera do zastosowań zewnętrznych).

2. Wkręty zabezpieczające i klucz Security Torx są przeznaczone tylko do obudowy odpornej

na akty wandalizmu i stanowią wyposażenie opcjonalne.
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Instalacja
W celu połączenia okablowania kamery VEZ-5000 należy wykonać poniższe czynności.
Podłączyć kamerę do innych urządzeń, jak pokazano na schemacie, w celu dokończenia
instalacji systemu dozoru wizyjnego.

Rysunek 4.1: Konfiguracja systemu

1 Wzmacniak

2 Kamera VEZ-5000

3 Kabel wizyjny

4 Przełącznik/Quad/
Multiplekser/DVR

5 Główny monitor

6 Monitor wywoławczy

7 Klawiatura sterująca

 

Uwaga!

Aby zwiększyć zasięg sieci do 1,2 km i chronić podłączone urządzenia, zaleca się

umieszczenie wzmacniaka w połowie odległości. Wzmacniak może być także potrzebny w

sieci o zasięgu mniejszym niż 1,2 km, jeśli nie są używane kable kat. 5 o grubości 24 AWG

(0,511 mm). Patrz rozdział RS-485. Szczegółowe informacje na temat wzmacniaka można

znaleźć w jego instrukcji obsługi.

4

16 pl | Instalacja
Analogowa kamera kopułkowa PTZ

AUTODOME 5000

2013.07 | 1.3 | Instrukcja obsługi Bosch Security Systems, Inc.



Połączenie

Przełączniki i złącza
Przed podłączeniem kamery do innych urządzeń należy skonfigurować jej numer ID i protokół
komunikacyjny. Przełączniki służące do konfiguracji tych ustawień znajdują się na płycie
kamery.
Położenie i definicje przełączników/złączy znajdują się na schemacie i w tabeli poniżej.

Litera Opis

A Wejście/wyjście alarmowe

B Mikroprzełącznik konfiguracji numeru
ID kamery

C Wyjście wizyjne BNC

D Przełącznik komunikacji

E Przełącznik protokołu sterowania
kamerą

5
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Litera Opis

F Złącze RS-485

G Złącze zasilania

Ustawianie przełącznika komunikacji
Przełącznik komunikacji
Przełączniki komunikacji kamery opisano w tabeli poniżej.

Przełącznik komunikacji Przełączni
ki

Opis

SW1  

Ustawianie interfejsu RS-485
SW2

SW3

SW4

SW5 Zarezerwowane

SW6 Zarezerwowane

 

Ustawienie interfejsu RS-485
Do komunikacji z urządzeniem sterującym kamera wykorzystuje interfejs RS-485. Z tego
powodu ustawienia konfiguracji interfejsu RS-485 kamery i urządzenia sterującego muszą być
takie same. Domyślnym ustawieniem interfejsu RS-485 jest tryb półdupleksowy. Nie należy
zmieniać domyślnego ustawienia bez wsparcia wykwalifikowanych specjalistów lub
dostawców.

Ustawianie interfejsu RS-485

Tryb półdupleksowy Tryb pełnodupleksowy

Ustawianie numeru ID
Jeśli w tej samej sieci jest zainstalowana więcej niż jedna kamera, każdej kamerze należy
przypisać numer ID. W celu przypisania numeru ID kamery należy otworzyć menu OSD i
wybrać kolejno <MENU INSTALATORA> → <USTAWIENIE ID KAMERY> → <USTAWIENIE ID>.
Szczegółowe instrukcje na temat ustawień można znaleźć w części Ustawienia kamery.

5.2

5.3
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Uwaga!

Jeden numer ID nie może zostać przypisany dwóm kamerom pracującym w tej samej sieci,

ponieważ może dojść do konfliktu podczas komunikacji.

 
Aby ustawić numer ID kamery za pomocą mikroprzełącznika na płycie kamery, najpierw należy
wybrać <HW> jako typ ustawienia w menu <USTAWIENIE ID>. Następnie można ustawić numer
ID kamery przy użyciu 10-bitowego mikroprzełącznika. Na przykład, jeśli numerem ID kamery
jest 6, przełącznik ID SW 2 i SW 3 powinny być ustawione w pozycji „ON”, a reszta
przełączników powinna być ustawiona w pozycji „OFF”, jak przedstawiono poniżej.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Więcej informacji na temat konfiguracji przełączników zawiera rozdział Dodatki, Strona 72.

Uwaga!

Jeśli wymagane jest ustawienie numeru ID kamery przy pomocy mikroprzełącznika na płycie

kamery, to typ ustawienia MUSI zostać zmieniony na <HW>. W przeciwnym razie

mikroprzełącznik NIE BĘDZIE włączony.

 

Ustawianie protokołu sterowania kamerą
Protokół sterowania kamerą należy zdefiniować zgodnie z urządzeniami systemu dozorowego.
Należy używać jednego protokołu, nawet jeśli urządzenia pochodzą od różnych producentów.
Obsługiwane protokoły wraz z ich numerami przełączników i prędkością transmisji
przedstawiono w tabeli poniżej. Należy wybrać protokół odpowiedni dla kamery.

Numer
przełącznika

Protokół Prędkość
transmisji

00 Pelco D 2400

01 Pelco D 4800

02 Pelco D 9600

04 Pelco P 1200

05 Pelco P 4800

06 Pelco D 9600

10 Bosch OSRD 9600
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W celu ustawienia protokołu sterowania kamerą i jego prędkości transmisji należy użyć 6-
bitowego mikroprzełącznika (przełącznik protokołu sterowania kamerą). Na przykład, jeśli
wybrano protokół „Pelco D”, którego numerem przełącznika jest 01, a prędkość transmisji —
4800, należy ustawić SW-1 w pozycji „ON”, a resztę w pozycji „OFF”, jak przedstawiono
poniżej.

ON

123456

123456

Więcej informacji na temat konfiguracji przełączników zawiera rozdział Dodatki, Strona 72.

Złącze zasilania
Przed podłączeniem przewodów zasilania należy zapoznać się z poniższą ilustracją
przedstawiającą złącze zasilania. Należy upewnić się, że przewody są podłączane prawidłowo.

Złącze zasilania Numer
przełącznika

Opis

SW1 AC 24 V_1 (24 VAC)

SW2 GND (uziemienie)

SW3 AC 24 V_2 (24 VAC)

Wejście/wyjście alarmowe
Kamera jest wyposażona w 4 cyfrowe wejścia alarmowe i 2 cyfrowe wyjścia alarmowe. Przed
rozpoczęciem konfiguracji ustawień alarmów należy upewnić się, że połączenia alarmowe są
odpowiednio okablowane. Informacje na temat okablowania systemu alarmowego zawiera
tabela definicji styków.

1 ALARM_OUT_NO_1 7 ALARM_OUT_COM_2

2 ALARM_OUT_NC_1 8 GND

3 ALARM_OUT_COM_1 9 ALARM_IN_4

4 GND 10 ALARM_IN_3

5.5

5.6
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5 ALARM_OUT_NO_2 11 ALARM_IN_2

6 ALARM_OUT_CN_2 12 ALARM_IN_1

Złącze RS-485
Przed podłączeniem przewodów RS-485 należy zapoznać się z poniższą ilustracją złącza
RS-485.

Złącze RS-485 Numer
przełącznika

Opis

SW1 R-

SW2 GND

SW3 R+

SW4 T-

SW5 T+
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Przygotowanie kamery do montażu
Kamera jest dostarczana z tkaniną polietylenową pokrywającą wnętrze pokrywy kopułki i
osłoną na obiektyw przymocowaną do obiektywu. W celu ich usunięcia należy wykonać
poniższe czynności.
1. Poluzować śruby u góry pokrywy kopułki.
2. Obrócić i odłączyć pokrywę kopułki od korpusu kamery kopułkowej.
3. Usunąć materiał polietylenowy i zdjąć osłonę obiektywu.

Montaż kamery do zastosowań wewnętrznych
W celu uzyskania informacji na temat montażu kamery kopułkowej do zastosowań
wewnętrznych należy zapoznać się z poniższą ilustracją i opisami.

1

2

3

4

5

1 Wkręt mechaniczny M5x8L z
podkładką sprężystą (1 sztuka)

4 Kopułka

2 Adapter do montażu wewnętrznego 5 Wkręt M3x23L z podkładką gumową (2
sztuki)

3 Korpus kamery kopułkowej   

 
Instrukcja montażu
1. Przymocować kopułkę (4) do korpusu kamery kopułkowej (3) i przykręcić wkręty M3x23L

(5).
2. Przymocować adapter do montażu wewnętrznego (2) do korpusu kamery (3), obracając

go zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, i przykręcić wkręt M5x8L (1) po podłączeniu
wszystkich kabli do płyty kamery.

5.8

5.9
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Uwaga!

Jeśli kamera kopułkowa ma zostać przymocowana do uchwytu do montażu ściennego lub

montażu na rurze, przymocować adapter do montażu wewnętrznego do uchwytu do montażu

ściennego lub montażu na rurze przed przymocowaniem korpusu kamery kopułkowej.
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Montaż kamery do zastosowań zewnętrznych
W celu uzyskania informacji na temat montażu kamery kopułkowej do zastosowań
zewnętrznych należy zapoznać się z poniższą ilustracją i opisami.

1

2

3

4

5

6

7

1 Wkręt mechaniczny M5x8L z
podkładką sprężystą (1 sztuka)

4 Osłona przeciwsłoneczna

2 Adapter do montażu zewnętrznego 5 Korpus kamery

3 Wkręt mechaniczny M4x21L z
podkładką sprężystą (3 sztuki)

6 Kopułka

7 Wkręt M3x23L z podkładką gumową (2
sztuki)

  

 

5.10
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Instrukcja montażu
1. Przymocować kopułkę (6) do korpusu kamery (5) i przykręcić dwa wkręty M3x23L (7).
2. Przymocować osłonę przeciwsłoneczną (4) do korpusu kamery (5), przykręcając trzy

wkręty M4x21L (3).
3. Przymocować adapter do montażu zewnętrznego (2) do korpusu kamery (5), obracając go

zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, i przykręcić wkręt M5x8L (1) po podłączeniu
wszystkich kabli do płyty kamery.

Uwaga!

Jeśli kamera kopułkowa ma zostać przymocowana do uchwytu do montażu ściennego lub

montażu na rurze, przymocować adapter do montażu zewnętrznego do uchwytu do montażu

ściennego lub montażu na rurze przed przymocowaniem korpusu kamery kopułkowej.

Akcesoria
Kamera kopułkowa PTZ serii VEZ-5000 jest dostarczana z instrukcją instalacji i akcesoriami
potrzebnymi do przymocowania kamery do sufitu.
Dostępne są następujące akcesoria montażowe (dostarczane z oddzielną instrukcją montażu):

Numer modelu Opis Zastosowanie

VEZ-A5-WL Uchwyt do montażu
ściennego

Wewnętrzne/zewnętrzne ściany pionowe

VEZ-A5-PP Uchwyt do montażu na
rurze

Wewnętrzne/zewnętrzne wysokie stropy

VEZ-A5-PP Montaż wpuszczany w
suficie

Wewnętrzny sufit podwieszany

VEZ-5BUB-TR Przyciemniana kopułka
zamienna

Kamera kopułkowa VEZ-5000 do
zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych

 

!

Przestroga!

Instalacja

Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z zasadami

kodeksu NEC i lokalnymi przepisami.

 

Niebezpieczeństwo!

Serwisowanie

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NALEŻY

WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POZA OPISANYMI W NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI OBSŁUGI, CHYBA ŻE OSOBA WYKONUJĄCA TE CZYNNOŚCI POSIADA

ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie należy używać jedynie zasilacza sieciowego klasy 2.
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Uwaga!

Użycie uziemionego przepustu kablowego

Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,

konieczne jest zastosowanie uziemionego przepustu kablowego.
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Menu ekranowe (OSD)
Ekranowe menu konfiguracyjne zapewnia dostęp do wszystkich programowalnych ustawień
kamery.
Uwaga: Choć nie zawsze jest to podane w poniższej tabeli, większość podmenu zawiera
również opcję Wyjdź.

Menu Ustawienia kamery

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Balans bieli Auto   

Wewnętrzny   

Zewnętrzny   

ATW   

Ręczny Wzmocnienie
składowej czerwonej

od <000> do <127>

Wzmocnienie
składowej niebieskiej

od <000> do <127>

Poziom sygnału
wizyjnego

  od <1> do <15>

Auto SensUP maks.   <2x>, <4x>, <7,5x>,
<15x>, <30x>, <60x>,
<WYŁ.>

Tryb ekspozycji Auto   

Migawka Czas otwarcia
migawki

PAL: od <1/50> do
<1/1000> s
NTSC: od <1/60> do
<1/1000> s

Wartość przysłony <Auto>

Kontrola wzmocnienia <Auto>

Przysłona Czas otwarcia
migawki

<Auto>

Wartość przysłony od <1> do <17>

Kontrola wzmocnienia Auto

Ręczny Czas otwarcia
migawki

PAL: od <1/50> do
<1/1000> s
NTSC: od <1/60> do
<1/1000> s

Wartość przysłony od <1> do <17>

Kontrola wzmocnienia od <1> do <16>

Kompensacja tła   WŁ., WYŁ.
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PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Ostrość   od <01> do <16>

Funkcja WDR   WŁ., WYŁ.

Tryb nocny Próg  Wysoki, Średni, Niski

Tryb nocny  Auto, Wł., Wył.

Poprawa jakości   Zoom, Stabilizuj, Wył.

Dynamiczna redukcja
szumów

Redukcja szumów 2D  Wł., Wył.

 Redukcja szumów 3D  Wł., Wył.

Przywróć ustawienia
domyślne

   

Wyjdź    
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Menu Ustawienia obiektywu

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Automatyczna
regulacja ostrości

  Stała
Ręczna
Punktowa

Zoom cyfrowy   <Wył.>
od <2x> do <12x>

Przywróć ustawienia
domyślne

   

Wyjdź    
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Menu Ustawienia PTZ

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Automatyczny obrót Automatyczny obrót  od <1> do <4>

Punkt początkowy  Znajdź, Zapisz

Punkt końcowy  Znajdź, Zapisz

Kierunek  W prawo, W lewo

Prędkość  <9°/s>, <16°/s>,
<21°/s>, <32°/s>

Czas oczekiwania  od <000> do <127>,
Zawsze

Uruchom
automatyczny obrót

 Enter (Zatwierdź)

Trasa Trasa  od <1> do <8>

Rozpocznij zapis  Enter (Zatwierdź)

Zakończ zapis  Enter (Zatwierdź)

Uruchom trasę  Enter (Zatwierdź)

Zaprogramowana
trasa

Zaprogramowana
trasa

 od <1> do <8>

Zaprogramowany
punkt trasy

 od <1> do <64>

Pozycja położenia
zaprogramowanego

 od <1> do <99>,
Koniec

Prędkość  od <1> do <15>

Czas oczekiwania  od <0> do <127>,
Zawsze

Uruchom
zaprogramowaną
trasę

 Enter (Zatwierdź)

Zaprogramowane
położenie

Ustaw
zaprogramowane
położenie

 od <1> do <99>

Nazwa
zaprogramowanego
położenia

 

Nadpisz  

Wyczyść  

Uruchom
zaprogramowane
położenie

 od <1> do <99>

Stopklatka   Wł., Wył.
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PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Ustawienia pozycji
wyjściowej

Funkcja pozycji
wyjściowej

 Wł., Wył.

Wybierz tryb  Zaprogramowane
położenie,
Zaprogramowana
trasa, Automatyczny
obrót, Trasa

Zaprogramowane
położenie

 od <1> do <99>

Zaprogramowana
trasa

 od <1> do <8>

Automatyczny obrót  od <1> do <4>

Trasa  od <1> do <8>

Czas powrotu  od <005> do <099> s
lub
<2>, <3>, <4>, <5>
min

Harmonogram Włącz harmonogram  Wł., Wył.

Punkt
harmonogramu

 od <1> do <32>

Godzina  od <0> do <23>

Minuta  od <0> do <59>

Tryb  Brak,
Zaprogramowane
położenie,
Zaprogramowana
trasa, Automatyczny
obrót, Trasa, Tryb
nocny, Śledzenie

Pozycja trybu Brak  

Zaprogramowane
położenie

od <1> do <99>

Zaprogramowana trasa od <1> do <8>

Automatyczny obrót od <1> do <4>

Trasa od <1> do <4>

Tryb nocny Auto, Wł.

Śledzenie Wł., Wył.

Resetuj
harmonogram
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PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Pozostałe funkcje Ustawienie kąta Min. kąt od <-10> do <+10>

Maks. kąt od <80> do <100>

Położenie PT Wyświetl PT Wł., Wył.

Ustaw pozycję zerową Enter (Zatwierdź)

Prędkość wg zoomu  Wł., Wył.

Autokalibracja  Wł., Wył.

Przywróć ustawienia
domyślne

   

Wyjdź    
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Menu Ustawienia wyświetlania

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Wyświetl ID   Wł., Wył.

Wyświetl nazwę Wyświetl nazwę  Wł., Wył.

Ustawienie nazwy  od <01> do <16>

Maskowanie stref
prywatności

Włącz maskowanie  Wł., Wył.

Przezroczystość  Wł., Wył.

Kolor  Czarny, Biały,
Czerwony, Zielony,
Niebieski, Niebiesko-
zielony, Żółty,
Purpurowy

Ustaw maskowanie  od <1> do <20>

Środek L/P

Rozmiar: Szerokość od <000> do <080>

Rozmiar: Wysokość od <000> do <060>

Wyczyść maskowanie  od <01> do <20>

Ustawienie czasu Wyświetl czas  Wł., Wył.

Ustaw rok  od <2000> do <2099>

Ustaw miesiąc  od <01> do <12>

Ustaw dzień  od <01> do <31>

Ustaw godzinę  od <00> do <23>

Ustaw minuty  od <00> do <59>

Tor ruchu Tor ruchu  Wł., Wył.

Blokada ruchu  Wł., Wył.

Ramka granic obiektu  Wł., Wył.

Próg  od <1> do <255>

Przywróć ustawienia
domyślne

   

Wyjdź    
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Menu Ustawienia alarmu

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Ustawienie alarmu Styk alarmowy  od <01> do <04>

Włącz alarm  Wł., Wył.

Typ alarmu  <NO> (NORMALNIE
OTWARTY),
<NC> (NORMALNIE
ZAMKNIĘTY)

Działanie alarmowe  Zaprogramowane
położenie,
Zaprogramowana trasa,
Automatyczny obrót,
Trasa

Zaprogramowane
położenie

 od <01> do <99>

Zaprogramowana
trasę

 od <01> do <08>

Automatyczny obrót  od <01> do <04>

Trasa  od <01> do <08>

Czas oczekiwania  Zawsze, 
od <001> do <127> (s)

Priorytet alarmu  od <01> do <04>

Wyjście alarmowe  1, 2, 1+2, Wył.

Detekcja alarmowa Detekcja ruchu  Wł., Wył.

Tryb bloku  Wł., Wył.

Ustaw ramkę  od <01> do <04>

Położenie w
poziomie

L/P

Położenie w pionie G/D

Szerokość +/-

Wysokość +/-

Tryb Zaprogramowane
położenie,
Zaprogramowana trasa,
Trasa, Automatyczny
obrót

Wyłącz ramkę  od <01> do <04>

Próg  od <001> do <255>
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PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Przywróć ustawienia
domyślne

   

Wyjdź    
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Menu Ustawienia języka

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

EN
DE
FR
ES
NL
IT
PL
PT
RU
ZH-ZN

   

Wyjdź    
 

6.6

36 pl | Menu ekranowe (OSD)
Analogowa kamera kopułkowa PTZ

AUTODOME 5000

2013.07 | 1.3 | Instrukcja obsługi Bosch Security Systems, Inc.



Menu instalatora

PODMENU 1 PODMENU 2 PODMENU 3 WARTOŚĆ

Konfiguracja systemu Resetuj system  Resetuj system
Inicjuj kamerę

Hasło  Wł., Wył.

Odwracanie obrazu  Wł., Wył.

Obrót  Wył., Obrót
mechaniczny, Obraz

Automatyczne
zamykanie menu OSD

 Wył., <10>, <15>,
<20>, <25>, <30>,
<60>, <90>, <120> s

Ustawienia kamery Ustawienia ID Typ ustawienia HW, OSD

Numer ID od <01> do <99>

Ustawienie nazwy Enter (Zatwierdź)

Protokół OSRD, Pelco P, 
Pelco D

Prędkość transmisji <2400>, <4800>,
<9600>

Informacje o numerze
ID

 Numer ID, Nazwa,
Protokół, Prędkość
transmisji

Przywróć ustawienia
domyślne

   

Wyjdź    
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Obraz wyświetlany na ekranie
Informacje pokazane na ekranie są sklasyfikowane ze względu na pozycję wyświetlania,
funkcję, wyświetlanie w menu OSD i opis, jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Pozycja Funkcja Wyświetlanie w menu OSD Opis

1 Ruch RUCH Komunikat funkcji Detekcja alarmowa

2 Alarm ALARM 1 Komunikat alarmowy

3

 

Tryby regulacji ostrości
i kompensacja tylnego

światła

A Tryb automatycznej regulacji ostrości

M Tryb ręcznej regulacji ostrości

X Kompensacja tylnego światła WYŁ.

B Kompensacja tylnego światła WŁ.

4

Komunikat o rozruchu XX…(Typ kamery kopułkowej);
ID: 001 (domyślnie)

INICJOWANIE DSCP/9600
(domyślnie)

Typ kamery kopułkowej, numer ID,
protokół i prędkość transmisji

5
Komunikat o błędzie BŁĄD OBROTU / 

BŁĄD POCHYLANIA / 
BŁĄD MODUŁU KAMERY

Komunikat o błędzie podczas
inicjowania systemu

6 Współczynnik zoomu x1 Aktualny współczynnik zoomu
(zoom optyczny/zoom cyfrowy)

7 Nazwa Każda nazwa może zawierać maks. 20 znaków.
Dostępnych jest 16 zestawów nazw.

8 Numer ID kamery c Numer ID kamery
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Pozycja Funkcja Wyświetlanie w menu OSD Opis

9 Czas XXXX/XX/XX XX:XX Rok/Miesiąc/Dzień Godzina:Minuty

10
Wskazanie położenia XX YYY/YY XX: kierunek ustawienia PTZ

(N, E, S, W, NE, SE, SW, SN)
YYY/YY: kąt ustawienia PTZ, 0 ~ 359 /
10 ~ −90

Po uruchomieniu kamery na Stronie startowej menu OSD zostaną wyświetlone informacje
obejmujące numer ID, protokół/prędkość transmisji i komunikat o zainicjowaniu kamery. Jeśli
wystąpi błąd kamery, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat (lub komunikaty) o błędzie.
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Menu główne
W przypadku używania z kontrolerem protokołu Pelco-D lub Pelco-P, aby uzyskać dostęp do
MENU GŁÓWNEGO na monitorze, należy nacisnąć klawisze [95] + [Preset] lub nacisnąć i
przytrzymać przez 2 sekundy klawisz [Menu].
W przypadku używania z kontrolerem protokołu Bosch OSRD, aby uzyskać dostęp do MENU
GŁÓWNEGO, należy nacisnąć klawisze [ON]+[46]+[Enter].

MENU GŁÓWNE

USTAWIENIA KAMERY

USTAWIENIA OBIEKTYWU

USTAWIENIA PTZ

USTAWIENIA WYŚWIETLANIA

USTAWIENIA ALARMU

JĘZYK

MENU INSTALATORA

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE

WYJDŹ

Tabela 6.1: Menu główne

 
Opcje MENU GŁÓWNEGO

Menu Opis

Wyjdź Wyjście z bieżącego menu.

Ustawienia kamery Umożliwia dostęp do ustawień kamery definiowanych przez
użytkownika, takich jak: regulacja ostrości/zoom, balans bieli,
ekspozycja, tryb dualny, ostrość i kompensacja tła, szeroki zakres
dynamiki (WDR)/dynamiczna redukcja szumów (DNR).

Ustawienia obiektywu  

Ustawienia PTZ Umożliwia dostęp do ustawień obrotu/pochylenia/zoomu (PTZ),
które mogą być dostosowywane przez użytkownika, takich jak:
zaprogramowana prędkość, automatyczny obrót (autoflip),
proporcjonalny obrót/pochylenie, pozycja wyjściowa i kalibracja.

Ustawienia wyświetlania Umożliwia dostęp do ustawień wyświetlania, które mogą być
dostosowywane przez użytkownika, takich jak: menu OSD,
maskowanie stref prywatności, ustawienia obrazu, wykrywanie
ruchu/twarzy i wyświetlany język.

Ustawienia alarmu Umożliwia dostęp do ustawień alarmów, takich jak wejścia, wyjścia
i reguły.

Język  

Menu instalatora  
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Menu Opis

Przywróć ustawienia
domyślne

 

KONFIGURACJA
SYSTEMU

Umożliwia dostęp do czynności i informacji systemowych, takich
jak: powtórne uruchomienie, przywrócenie ustawień domyślnych,
ustawienie lub ponowne ustawienie haseł.

Wspólne opcje menu
Wyjdź
Wyjście z bieżącego menu.

Przywróć ustawienia domyślne
Opcja PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE służy do przywracania fabrycznych wartości
domyślnych dla ustawień w dowolnym menu. Wybrać <TAK>, aby zresetować parametry.
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Ustawienia kamery
Poniżej przedstawiono opcje menu Ustawienia kamery:

USTAWIENIA KAMERY

BALANS BIELI

POZIOM SYGNAŁU WIZYJNEGO

AUTO SENSUP MAKS.

TRYB EKSPOZYCJI

KOMPENSACJA TŁA

OSTROŚĆ

FUNKCJA WDR

TRYB NOCNY

POPRAWA JAKOŚCI

DYNAMICZNA REDUKCJA SZUMÓW

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE

WYJDŹ

Balans bieli
W celu obliczenia wszystkich innych kolorów kamera cyfrowa musi znaleźć odniesienie do
temperatury barwowej, co jest sposobem mierzenia jakości źródła światła. Jednostką tego
współczynnika są stopnie Kelvina (K). Można wybrać jeden z trybów sterowania balansem bieli
zgodnie z panującymi warunkami. W poniższej tabeli przedstawiono temperaturę barwową
niektórych źródeł światła.

Źródła światła Temperatura barwowa w stopniach
Kelvina (K)

Zachmurzone niebo od 6000 do 8000

Słońce w południe i czyste niebo 6500

Oświetlenie wewnątrz budynku od 2500 do 3000

Żarówka 75 W 2820

Płomień świecy od 1200 do 1500

Auto
W tym trybie balans bieli pracuje w swoim zakresie temperatury barwowej. Wartość wyjściowa
balansu bieli jest obliczana w oparciu o informacje o kolorach z całego ekranu. Kamera oblicza
odpowiednią wartość przy użyciu temperatury barwowej emitowanej przez czarny przedmiot w
oparciu o zakres wartości od 3000 K do 7500 K.

Wewnętrzny
Tryb bazowej temperatury barwowej 3200 K.

Zewnętrzny
Tryb bazowej temperatury barwowej 5800 K.

6.10
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ATW
W trybie ATW kamera analizuje sygnały na ekranie w zakresie od 2000 K do 10 000 K.

Ręczny
W tym trybie można zmienić wartość balansu bieli ręcznie. Ustawienia Wzmocnienie składowej
czerwonej i Wzmocnienie składowej niebieskiej mogą być ustawione przez użytkownika w
zakresie od <000> do <127>.

RĘCZNY

Wzmocnienie
składowej
czerwonej

010

Wzmocnienie
składowej
niebieskiej

019

Zapisz i wyjdź TAK

Poziom sygnału wizyjnego
Użytkownik może dostosować poziom sygnału wizyjnego w zakresie od <1> do <15> (od −10,5
dB do 10,5 dB). Wybrać <WYŁ.>, aby wyłączyć tę funkcję.

Auto SensUp maks.
Użytkownik może ustawić limit czułości, gdy dla czasu otwarcia migawki jest ustawiona opcja
Auto SensUp. Ta funkcja decyduje o tym, jak długo przetwornik obrazu jest wystawiony na
działanie światła, tak aby można było uzyskiwać wyraźne obrazy w ciemności. Dostępne opcje
to 2x, 4x, 7,5x, 15x, 30x, 60x i Wył. Kamera dostosuje czas otwarcia migawki automatycznie w
oparciu o warunki oświetleniowe otoczenia. Możliwe będzie oglądanie obiektów w ciemności
przy natężeniu oświetlenia poniżej 0,1 luksa.

Tryb ekspozycji
Ekspozycja jest to ilość światła, jaką otrzymuje przetwornik obrazu. Jest ona uzależniona od
otworu przysłony obiektywu (ustawienie przysłony), czasu naświetlania przetwornika (czas
otwarcia migawki) i innych parametrów ekspozycji. Przy pomocy tego ustawienia można
wybrać preferowany tryb ekspozycji.

Auto
W tym trybie parametry kamery: Wartość jasności, Czas otwarcia migawki, Wartość przysłony i
Kontrola wzmocnienia są ustawiane automatycznie w celu uzyskania spójnego obrazu.

Migawka
W tym trybie czas otwarcia migawki odgrywa główną rolę w sterowaniu ekspozycją, a zarówno
wartość przysłony, jak i kontrola wzmocnienia są ustawiane automatycznie w oparciu o czas
otwarcia migawki w celu uzyskania spójnego wyniku naświetlania. Czas otwarcia migawki
może mieć wartości w zakresie od 1/10000 do 1/50 dla systemu PAL i od 1/10000 do 1/60 dla
systemu NTSC.

Przysłona
W tym trybie ekspozycja jest w większym stopniu regulowana przez funkcję przysłony. Czas
otwarcia migawki i kontrola wzmocnienia są ustawiane automatycznie w oparciu o wartość
przysłony w celu uzyskania spójnego wyniku naświetlania. Wartości przysłony mieszczą się w
przedziale od <1> do <17> (od F1,6 do F28).
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Ręczny
W tym trybie użytkownik może dostosować następujące wartości w celu optymalizacji obrazu
wideo:
– Czas otwarcia migawki (od 1/10000 do 1/50 dla systemu PAL; od 1/10000 do 1/60 dla

systemu NTSC)
– Wartość przysłony od <1> do <17> (od F1,6 do F28)
– Kontrola wzmocnienia od <1> do <16> (od -3 dB do 28 dB)

Kompensacja tła
Funkcja kompensacji tła pomaga poprawić jakość obrazu, gdy poziom podświetlenia tła jest
wysoki. Należy wybrać opcję <WŁ.>, aby włączyć tę funkcję. Centralny obiekt będzie
rozjaśniony w odróżnieniu do krawędzi obrazu (gdzie najprawdopodobniej znajduje się jasno
oświetlone tło).

Ostrość
W tym menu można dostosować wyostrzenie konturów obiektów w obrazie. Dostępnych jest
16 poziomów regulacji: od <01> do <16>. Opcja <01> oznacza brak regulacji. Ta funkcja
pozwala wyostrzyć obraz i może pomóc w odczytaniu tekstu.

Funkcja WDR
Funkcja WDR (szeroki zakres dynamiki) jest szczególnie efektywna w rozwiązywaniu
problemów z kontrastem wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewniając lepszą jakość obrazu i
wyświetlania obrazu wideo. Pozwala kamerze zarejestrować szczegóły ciemnej części sceny
(wewnątrz budynku) bez wpływu na nasycenie jej jasnej części (na zewnątrz budynku).
Należy wybrać opcję <WŁ.>, aby włączyć funkcję WDR. Kamera będzie obsługiwać funkcję
WDR automatycznie. Należy wybrać opcję <WYŁ.>, aby ją wyłączyć.

Tryb nocny
Dzięki odłączanemu filtrowi podczerwieni kamera może rejestrować wyraźne obrazy w nocy
lub przy słabym oświetleniu. W ciągu dnia odłączany filtr podczerwieni będzie włączony w celu
blokowania światła podczerwonego, zapewniając wyraźny obraz. W nocy odłączany filtr
podczerwieni będzie usuwany w celu rejestrowania światła podczerwonego, a obrazy będą
wyświetlane w czerni i bieli.

Próg
Wbudowany układ automatycznie decyduje o usunięciu odłączanego filtra podczerwieni na
podstawie wartości warunków oświetleniowych obliczonej przez wewnętrzny algorytm
oświetlenia. Dostępne opcje to <NISKI>, <ŚREDNI> i <WYSOKI>. Opcja <NISKI> oznacza wyższą
czułość i może poprawić niezawodność obiektywu, więc łatwiej jest uruchamiany trybu
dzienny i stosunkowo trudno tryb nocny. Opcja <WYSOKI> oznacza, że łatwiej jest
uruchamiany tryb nocny, a trudniej tryb dzienny.

Tryb nocny
Wybrać opcję <AUTO>, aby umożliwić automatyczne włączanie i wyłączanie odłączanego filtru
podczerwieni zgodnie z wykrytymi warunkami oświetleniowymi. Alternatywnie wybrać opcję
<WŁ.>, aby usunąć odłączany filtr podczerwieni. Kamera przejdzie wtedy do trybu nocnego.
Wybrać opcję <WYŁ.>, aby dołączyć odłączany filtr podczerwieni. Kamera przejdzie do trybu
dziennego, a funkcja podczerwieni zostanie wyłączona.
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Poprawa jakości
Dzięki funkcji Poprawa jakości zoom zostanie poprawiony cyfrowo, dzięki czemu kamera
zarejestruje obrazy, które w innej sytuacji byłyby rozmyte z powodu wibracji. Ustawienie
domyślne to <ZOOM>. Zapewnia ono stopniowe włączanie zoomu cyfrowego, gdy
współczynnik zoomu optycznego wynosi więcej niż 1x. Jednak funkcja Poprawa jakości jest
wyłączona ze względu na ograniczenie cyfrowego przetwarzania obrazu (DSP).
Po wybraniu opcji <STABILIZUJ> funkcja Poprawa jakości jest włączona. W tym trybie
dodawany jest zoom cyfrowy i obraz jest stabilizowany.
W przypadku wybrania opcji <WYŁ.> funkcje zoomu cyfrowego i poprawy jakości są wyłączone.

Dynamiczna redukcja szumów
W tym menu można wybrać parametry funkcji Dynamiczna redukcja szumów (DNR): 2DNR lub
3DNR.
W przypadku cyfrowej redukcji szumów 2D / 3D procesor analizuje każdy piksel i każdą ramkę
w celu eliminacji szumów, tak aby możliwe było uzyskanie najwyższej jakości obrazu nawet w
warunkach słabego oświetlenia. W porównaniu z cyfrową redukcją szumów 2D cyfrowa
redukcja szumów 3D zapewnia lepsze efekty usuwania szumów.

Ustawienia obiektywu
Poniżej przedstawiono opcje menu Ustawienia obiektywu.

USTAWIENIA OBIEKTYWU

AUTOMATYCZNA REGULACJA OSTROŚCI

ZOOM CYFROWY

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE

WYJDŹ

Automatyczna regulacja ostrości
Ostrość obrazu z kamery może być ustawiana w trzech różnych trybach: Ciągły, Ręczny i
Punktowy.

Ciągły
Po wybraniu opcji <CIĄGŁY> kamera będzie dostosowywać ostrość automatycznie i w sposób
ciągły w każdych warunkach.

Ręczny
Opcja <RĘCZNY> umożliwia dostosowanie ostrości ręcznie poprzez klawiaturę sterującą.

Punktowy
Po wybraniu opcji <PUNKTOWY> kamera będzie włączać funkcję automatycznej regulacji
ostrości tylko po wstrzymaniu jej ruchu. Po nastawieniu ostrości funkcja ta pozostaje
nieaktywna do momentu ponownego poruszenia się kamery.

Zoom cyfrowy
Użytkownik może włączyć funkcję Zoom cyfrowy, wybierając wartość od <2x> do <12x>. Zoom
cyfrowy będzie włączony po osiągnięciu pełnego poziomu zoomu optycznego. Ustawienie
domyślne to <WYŁ.>.
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Uwaga!

Różnica między zoomem optycznym a cyfrowym polega na tym, że zoom optyczny

wykorzystuje obiektyw kamery, aby przybliżyć lub oddalić obraz w celu osiągnięcia

pożądanego efektu. Zoom optyczny zapewnia niezmienioną jakość i pełną rozdzielczość

przybliżanego obrazu. Natomiast zoom cyfrowy powiększa wybraną część obrazu do pełnego

rozmiaru oryginalnego obrazu. Dlatego jakość obrazu ulega pogorszeniu.

Ustawienia PTZ
Poniżej przedstawiono opcje menu Ustawienia PTZ:

USTAWIENIA PTZ

AUTOMATYCZNY OBRÓT

TRASA

ZAPROGRAMOWANA TRASA

ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE

STOPKLATKA

USTAWIENIE POZYCJI WYJŚCIOWEJ

HARMONOGRAM

POZOSTAŁE FUNKCJE

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE

WYJDŹ

Automatyczny obrót
Automatyczny obrót oznacza ruch skanowania obszaru w płaszczyźnie poziomej, dzięki czemu
kamera może rejestrować widok horyzontalny. Dostępne są następujące parametry.

AUTOMATYCZNY OBRÓT

Automatyczny obrót 01

Punkt początkowy Znajdź

Punkt końcowy Znajdź

Kierunek W prawo

Prędkość 9°/s

Czas oczekiwania 001

Uruchom
automatyczny obrót

Enter
(Zatwierdź)

Wyjdź TAK

Automatyczny obrót
Kamera obsługuje cztery linie automatycznego obrotu. Użytkownik może wybrać linię do
wykonania, naciskając klawisze kierunkowe W LEWO/W PRAWO. Ponadto kamera może
wykonać nieograniczony obrót. W tym celu należy ustawić ten sam punkt początkowy i
końcowy.
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Punkt początkowy
W celu ustawienia pozycji początkowej ścieżki automatycznego obrotu należy wykonać
następujące czynności.
1. Przesunąć kursor do pozycji <PUNKT POCZĄTKOWY> i nacisnąć <MENU KAMERY>, gdy

miga pozycja <ZNAJDŹ>. Pozycja zostanie automatycznie zmieniona na <ZAPISZ>.
2. Ustawić obiektyw kamery w wybranym położeniu i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>,

aby zapisać to położenie jako punkt początkowy. Kursor automatycznie przesunie się do
pozycji <PUNKT KOŃCOWY>. W celu zakończenia ustawiania funkcji automatycznego
obrotu należy ustawić punkt końcowy.

Uwaga!

Wartości pochylenia i zoomu dla punktu początkowego zostaną zapisane i ustawione dla

wybranej linii automatycznego obrotu.

Punkt końcowy
Punkt końcowy można ustawić po określeniu punktu początkowego. Obrócić obiektyw kamery
do innego położenia i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby zapisać to położenie jako punkt
końcowy.

Kierunek
Użytkownik może ustawić kierunek automatycznego obrotu. Kamera zacznie obracać się
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego do punktu
końcowego, a następnie powróci do punktu początkowego, jeśli zostanie wybrana opcja <W
PRAWO>. Kamera zacznie obracać się przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od
punktu początkowego do punktu końcowego, jeśli zostanie wybrana opcja <W LEWO>. Patrz
schemat poniżej.

1 Kamera

2 Wybór W LEWO (przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara)

3 Wybór W PRAWO (zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara)

4 Punkt początkowy

5 Punkt końcowy

 

Analogowa kamera kopułkowa PTZ
AUTODOME 5000

Menu ekranowe (OSD) | pl 47

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi 2013.07 | 1.3 |



Prędkość
Użytkownik może zdefiniować prędkość automatycznego obrotu. Dostępne opcje to 9°/s,
16°/s, 21°/s i 32°/s

Czas oczekiwania
Czas oczekiwania to czas, podczas którego kamera pozostaje w danej linii automatycznego
obrotu. Dostępne są wartości w zakresie od <000> do <127> sekund. Kamera przechodzi do
następnej linii automatycznego obrotu po zakończeniu czasu oczekiwania. Jeśli to ustawienie
ma wartość <000>, kamera pozostaje w tym punkcie zaprogramowanej trasy przez mniej niż 1
sekundę, a następnie przechodzi do następnego punktu.

Uruchom automatyczny obrót
Należy wybrać tę pozycję, aby uruchomić funkcję automatycznego obrotu po wprowadzeniu
wszystkich ustawień. Nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby uruchomić ścieżkę
automatycznego obrotu.

Uwaga!

Funkcję automatycznego obrotu można uruchomić poprzez klawiaturę sterującą. Więcej

informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi klawiatury sterującej.

Trasa
Trasa jest ręcznie utworzoną drogą kamery, poprzez dostosowanie parametrów obrotu,
pochylenia, położenia i zoomu, która może zostać zapisana i wielokrotnie odtwarzana.

TRASA

Trasa 01

Rozpocznij zapis Enter
(Zatwierdź)

Zakończ zapis Enter
(Zatwierdź)

Uruchom trasę Enter
(Zatwierdź)

Wyjdź TAK

Trasa
Dla jednej kamery można utworzyć do ośmiu zestawów tras. Należy użyć klawiszy W LEWO/W
PRAWO, aby wybrać zestaw, a następnie wykonać poniższe czynności w celu rozpoczęcia
zapisu trasy.

Rozpocznij zapis
Aby zapisać TRASĘ, należy wykonać poniższe czynności.
1. Obrócić kamerę do pożądanego obszaru widoku (w przypadku niektórych protokołów

konieczne może być wykonanie tej czynności przed otwarciem menu OSD) i nacisnąć
klawisz <MENU KAMERY>, aby utworzyć ścieżkę trasy przy użyciu dżojstika urządzenia
sterującego. Wartość procentowa wykorzystanego bufora pamięci będzie wyświetlona na
ekranie.

2. Obracać, pochylać i powiększać/pomniejszać obraz, aby utworzyć ścieżkę.

Uwaga!

Podczas tworzenia ścieżki trasy należy zwracać uwagę na rozmiar pamięci. Zapis zostanie

zatrzymany, gdy zapełnienie bufora pamięci osiągnie wartość 100%.
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Zakończ zapis
W procesie tworzenia ścieżki trasy kursor przesunie się do pozycji ZAKOŃCZ ZAPIS. Po
ustawieniu trasy nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby ją zapisać.

Uruchom trasę
Nacisnąć klawisz <MENU KAMERY> (ENTER), aby uruchomić zdefiniowaną ścieżkę trasy po
zakończeniu konfiguracji.

Uwaga!

Funkcję trasy można uruchomić poprzez klawiaturę sterującą. Więcej informacji można

znaleźć w skróconej instrukcji obsługi klawiatury sterującej.

Zaprogramowana trasa
Ta funkcja umożliwia przechodzenie kamery przez wcześniej zdefiniowane kolejne położenia z
ustawionymi parametrami obrotu, pochylenia, zoomu i ostrości. Przed skonfigurowaniem tej
funkcji należy zdefiniować przynajmniej dwa zaprogramowane położenia.

ZAPROGRAMOWANA TRASA

Zaprogramowana
trasa

01

Zaprogramowany
punkt trasy

01

Pozycja położenia
zaprogramowanego

01

Prędkość 01

Czas oczekiwania 000 s

Uruchom
zaprogramowaną
trasa

Enter
(Zatwierdź)

Wyjdź TAK

Zaprogramowana trasa
Kamera obsługuje osiem zestawów zaprogramowanych tras. Najpierw należy użyć klawiszy
kierunkowych W LEWO/W PRAWO, aby wybrać zestaw, a następnie ustawić punkty
zaprogramowanej trasy.

Punkt zaprogramowanej trasy
Dla każdej zaprogramowanej trasy można ustawić do 64 punktów. Punkty zaprogramowanej
trasy wyznaczają kolejność zaprogramowanych położeń, przez które kamera będzie
automatycznie przechodzić. Poniższe ustawienia, w tym POŁOŻENIE ZAPROGRAMOWANE,
PRĘDKOŚĆ i CZAS OCZEKIWANIA mają wpływ na to, jak kamera przechodzi przez każdy punkt
zaprogramowanej trasy.

Położenie zaprogramowane
Do wybranego punktu zaprogramowanej trasy należy przypisać konkretne położenie
zaprogramowane. Dostępne są wartości w zakresie od <1> do <99> oraz <KONIEC>. Opcja
KONIEC jest używana dla punktu zaprogramowanej trasy następującego po ostatnim punkcie,
jeśli liczba punktów zaprogramowanej trasy (poprzednia pozycja menu) wynosi mniej niż 64.
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Uwaga!

Jeśli nie wykorzystano wszystkich 64 punktów, należy ustawić punkt następujący po ostatnim

punkcie zaprogramowanej trasy jako <KONIEC>, aby trasa działała prawidłowo. Na przykład,

aby ustawić zaprogramowaną trasę złożoną z 5 punktów, należy ustawić POŁOŻENIE

ZAPROGRAMOWANE dla punktu zaprogramowanej trasy nr 06 jako <KONIEC>.

 

!

Ostrzeżenie!

Aby ustawić więcej niż jeden punkt zaprogramowanej trasy lub więcej niż jedno położenie

zaprogramowane, należy wyjść z menu Zaprogramowana trasa i ponownie je otworzyć, aby

ustawić następny punkt lub następną pozycję.

Prędkość
Użytkownik może ustawić prędkość obrotu/pochylenia kamery pomiędzy poszczególnymi
punktami zaprogramowanej trasy. Dostępne są wartości w zakresie od 1 do 15. W tym zakresie
dostępna prędkość OBROTU wynosi od 10 do 360 stopni/s, a prędkość POCHYLENIA — od 8
do 360 stopni/s.

Czas oczekiwania
Czas oczekiwania jest to czas, podczas którego kamera pozostaje w punkcie zaprogramowanej
trasy. Dostępne są wartości w zakresie od <000> do <127> sekund. Kamera przejdzie do
następnego punktu zaprogramowanej trasy po zakończeniu czasu oczekiwania. Jeśli to
ustawienie ma wartość <000>, kamera pozostaje w tym punkcie zaprogramowanej trasy przez
mniej niż 1 sekundę, a następnie przechodzi do następnego punktu.
Obecnie domyślny czas oczekiwania wynosi 0 sekund. Aby ustawić inny czas oczekiwania, należy
zmienić tę wartość.

Uruchom zaprogramowaną trasę
Można ręcznie polecić kamerze uruchomienie wybranej zaprogramowanej trasy. Aby
uruchomić zaprogramowaną trasę, należy nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>.

Uwaga!

Funkcję zaprogramowanej trasy można uruchomić poprzez klawiaturę sterującą. Więcej

informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi klawiatury sterującej.

Zaprogramowane położenie
W tym menu można zdefiniować zaprogramowane położenia.

ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE

Ustaw
zaprogramowane
położenie

01

Uruchom
zaprogramowane
położenie

01

Wyjdź TAK

Ustaw zaprogramowane położenie
Można ustawić do 99 zaprogramowanych położeń. W tym celu należy wykonać poniższe
czynności.
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1. Nacisnąć klawisze kierunkowe W LEWO/W PRAWO, aby wybrać numer (01 oznacza
położenie 1, 02 oznacza położenie 2 itp.).

2. Nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, a następnie przesunąć kamerę do docelowego
obszaru/punktu.

3. Ponownie nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby zapisać zdefiniowane
zaprogramowane położenie.

4. Po zapisaniu zaprogramowanego położenia ponownie otworzyć <MENU KAMERY>, aby
wybrać jedną z następujących opcji: <NAZWA ZAPROGRAMOWANEGO POŁOŻENIA>,
<NADPISZ> (zastąpienie wybranego numeru bieżącym położeniem), <WYCZYŚĆ>
(usunięcie zapisanego położenia) i <WYJDŹ> (wyjście bez zapisywania zmian).

5. Wybrać opcję <NAZWA ZAPROGRAMOWANEGO POŁOŻENIA>, aby nadać nazwę (maks. 20
znaków) zaprogramowanego położenia. Zostanie wyświetlona klawiatura podobna do
przedstawionej na poniższej ilustracji.

Za pomocą klawiszy kierunkowych wybrać znak i zatwierdzić, naciskając klawisz <MENU
KAMERY>.
Aby usunąć znaki w nazwie, przesunąć kursor w <LEWO> lub w <PRAWO> i nacisnąć
klawisz <MENU KAMERY>, aby wybrać znak w polu wprowadzania. Następnie przesunąć
kursor do pozycji <USUŃ> i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby usunąć wybrany
znak.
Przesunąć kursor do pozycji <ZAPISZ> i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby
zaakceptować zmiany i zapisać nazwę.

6. Aby nadpisać poprzednie położenie, przesunąć kamerę do nowego położenia i wybrać w
podmenu opcję <NADPISZ>.

7. Aby usunąć zapisane zaprogramowane położenie, przejść do podmenu i wybrać opcję
<WYCZYŚĆ>.

Uruchom zaprogramowane położenie
Nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>. Kamera przejdzie do wybranego punktu. Aby uruchomić
inne zaprogramowane położenia, nacisnąć klawisze kierunkowe W LEWO/W PRAWO, wybrać
żądane położenie i ponownie nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>.

Uwaga!

Zaprogramowane położenia można ustawić przy użyciu klawiatury sterującej. Więcej

informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi klawiatury sterującej.
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Stopklatka
Funkcja Stopklatka umożliwia zatrzymanie obrazu, gdy kamera przesuwa się między
zaprogramowanymi położeniami, tak jak ma to miejsce w trybach ZAPROGRAMOWANE
POŁOŻENIE i ZAPROGRAMOWANA TRASA. Na przykład, gdy kamera jest sterowana w taki
sposób, aby przesunęła się od punktu A do punktu B, jeśli zostanie włączona funkcja
Stopklatka, pierwszym widokiem, jaki zobaczy użytkownik, będzie punkt A. Następnym
widokiem będzie bezpośrednio punkt B, bez ścieżki przejścia kamery.

Ustawienie pozycji wyjściowej
Użytkownik może ustawić tryb działania w celu zapewnienia stałego monitoringu. Jeśli kamera
będzie przez pewien czas w stanie bezczynności, wybrana funkcja zostanie włączona
automatycznie. Jest to funkcja pozycji wyjściowej. Funkcja pozycji wyjściowej pomaga
zapewnić stały i dokładny monitoring, co zapobiega pozostawaniu kamery w stanie
bezczynności lub pomijaniu zdarzeń.

USTAWIENIE POZYCJI
WYJŚCIOWEJ

Funkcja pozycji
wyjściowej

Wył.

Wybierz tryb Zaprogramowa
ne położenie

Zaprogramowane
położenie

01

Czas powrotu 005 s

Uruchom Enter
(Zatwierdź)

Wyjdź TAK

Funkcja pozycji wyjściowej
Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję pozycji wyjściowej. Aby zmienić to ustawienie,
należy użyć klawiszy kierunkowych W LEWO/W PRAWO.

Wybierz tryb
Należy wybrać jeden z trybów, który kamera powinna uruchomić, gdy włączona jest funkcja
pozycji wyjściowej i upłynie CZAS POWROTU. Dostępne opcje to <ZAPROGRAMOWANE
POŁOŻENIE>, <ZAPROGRAMOWANA TRASA>, <AUTOMATYCZNY OBRÓT> i <TRASA>. Należy
użyć klawiszy kierunkowych W LEWO/W PRAWO, aby zmienić to ustawienie. Poniższe pozycje
menu zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem.

Zaprogramowane położenie
Należy wybrać zaprogramowane położenie, do którego kamera powinna przejść po
aktywowaniu funkcji Czas powrotu, która jest opisana poniżej. Zaprogramowane położenia
należy zdefiniować wcześniej w menu ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE lub przy pomocy
klawiatury.

Zaprogramowana trasa
Należy wybrać przebieg zaprogramowanej trasy, którą kamera powinna wykonać po
aktywowaniu funkcji Czas powrotu. Zaprogramowane trasy należy zdefiniować wcześniej w
menu ZAPROGRAMOWANA TRASA lub przy pomocy klawiatury.

6.12.5
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Automatyczny obrót
Należy wybrać przebieg automatycznego obrotu, który kamera powinna wykonać po
aktywowaniu funkcji Czas powrotu. Linie automatycznego obrotu należy zdefiniować wcześniej
w menu AUTOMATYCZNY OBRÓT lub przy pomocy klawiatury.

Trasa
Należy wybrać trasę, którą kamera powinna wykonać po aktywowaniu funkcji Czas powrotu.
Trasy należy zdefiniować wcześniej w menu TRASA lub przy pomocy klawiatury.

Czas powrotu
Odliczanie CZASU POWROTU rozpoczyna się, gdy kamera znajdzie się w stanie bezczynności.
Po zakończeniu czasu powrotu zostanie wykonana funkcja wybrana w polu WYBIERZ TRYB. Dla
funkcji CZAS POWROTU są dostępne wartości od 5 do 99 sekund bądź 2, 3, 4 lub 5 minut.

Uruchom
Jeśli funkcja pozycji wyjściowej jest włączona, wybór tego parametru spowoduje jej
uruchomienie.

Harmonogram
Przy użyciu funkcji Harmonogram można zaprogramować położenie lub funkcję
(Zaprogramowana trasa / Automatyczny obrót / Trasa), które zostaną uruchomione
automatycznie w określonym czasie.

HARMONOGRAM

Włącz harmonogram Wył.

Punkt
harmonogramu

01

Godzina 00

Minuta 00

Tryb Brak

Brak akcji Brak

Resetuj
harmonogram

Tak

Wyjdź TAK

Włącz harmonogram
Należy wybrać opcję <WŁ.>, aby włączyć, lub opcję <WYŁ.>, aby wyłączyć funkcję
harmonogramu.

Punkt harmonogramu
Można zaplanować do 32 punktów harmonogramu. Każdemu punktowi harmonogramu można
przypisać jeden rodzaj trybu harmonogramu.

Godzina / Minuta
Te pozycje umożliwiają ustawienie czasu wykonania każdego punktu harmonogramu.

Tryb
Ta pozycja umożliwia ustawienie funkcji harmonogramu dla wybranego punktu harmonogramu.
Dostępne opcje przedstawiono poniżej. W przypadku wszystkich opcji z wyjątkiem pozycji
<BRAK> wymagane jest wypełnienie pola <POZYCJA TRYBU>.
– Brak

Dla danego punktu harmonogramu nie zostanie wykonana żadna czynność.
– Zaprogramowane położenie

6.12.7
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Można wybrać opcję <ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE> jako działanie wykonywane w
danym punkcie harmonogramu.

– Zaprogramowana trasa
Można wybrać opcję <ZAPROGRAMOWANA TRASA> jako działanie wykonywane w danym
punkcie harmonogramu.

– Automatyczny obrót
Można wybrać opcję <LINIA AUTOMATYCZNEGO OBROTU> jako działanie wykonywane w
danym punkcie harmonogramu.

– Trasa
Można wybrać opcję <LINIA TRASY> jako działanie wykonywane w danym punkcie
harmonogramu.

– Tryb nocny
Jeśli wybrana jest opcja <TRYB NOCNY>, dla danego punktu harmonogramu aktywowana
jest funkcja Tryb nocny.

– Śledzenie
Można wybrać opcję <TOR RUCHU> jako działanie wykonywane w danym punkcie
harmonogramu.

Pozycja trybu
Po wybraniu funkcji harmonogramu TRYB można określić POZYCJĘ TRYBU wybranej funkcji
harmonogramu. Opcje ustawienia POZYCJA TRYBU są różne dla poszczególnych funkcji
harmonogramu.

Resetuj harmonogram
Przy pomocy tego polecenia można zresetować cały harmonogram.

Pozostałe funkcje
W tym miejscu można skonfigurować niektóre pozostałe funkcje.

POZOSTAŁE FUNKCJE

Ustawienie kąta Enter (Zatwierdź)

Położenie PT Enter (Zatwierdź)

Prędkość wg
zoomu

Wył.

Autokalibracja Wył.

Wyjdź TAK

Ustawienie kąta
Użytkownik może dostosować zakres ruchu pochylenia, definiując kąty, między którymi kamera
może się pochylać. Zakres minimalny wynosi od -10° do 10°. Zakres maksymalny wynosi od
80° do 100°. Domyślny kąt pochylenia to 90°.

Położenie PT
Funkcja Położenie PT umożliwia ustawienie wyświetlania na ekranie pozycji obrotu/pochylenia
kamery. Więcej informacji na temat wyświetlania tych parametrów na ekranie można znaleźć w
części Obraz wyświetlany na ekranie, Strona 38 .
– Wyświetl PT

Należy wybrać opcję <WŁ.>, aby włączyć wyświetlanie pozycji obrotu/pochylenia na
ekranie. Informacje będą wyświetlane w formacie „XX YYY/ YY”.

– Ustaw pozycję zerową
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Przy użyciu funkcji <USTAW POZYCJĘ ZEROWĄ> można ustawić Północ jako współrzędną
zero stopni.
Wyświetlacz będzie pokazywał osiem różnych kierunków: N, E, S, W, NE, SE, SW i SN, w
zależności od najbliższego kierunku, w którym kamera jest skierowana. Zakres OBROTU
wynosi od 0° do 359°, a zakres POCHYLENIA wynosi od 10° do -90°. Gdy stopień
POCHYLENIA wynosi mniej niż -90°, do stopnia OBROTU automatycznie zostanie
dodanych 180°.

Prędkość wg zoomu
Jeśli w tej pozycji wybrana jest opcja <WŁ.>, podczas wykonywania zbliżania/oddalania
prędkość obrotu/pochylenia będzie dostosowywana automatycznie przez wbudowany
algorytm. Wraz ze wzrostem współczynnika zoomu maleje prędkość obrotu.

Autokalibracja
Każda kamera ma jeden punkt poziomy i jeden pionowy punkt kontrolny IR. Podczas instalacji
lub konserwacji położenie kamery może zostać zmienione. Ulegnie wówczas zmianie relatywna
odległość między oryginalnym ustawionym punktem a punktem kontrolnym. Jeśli funkcja
Autokalibracja jest włączona, kamera automatycznie wykryje ten problem i ponownie ustawi
punkt poziomy w oryginalnym położeniu.

Ustawienia wyświetlania
Poniżej przedstawiono opcje menu Ustawienia wyświetlania:

USTAWIENIA WYŚWIETLANIA

WYŚWIETL ID

WYŚWIETL NAZWĘ

MASKOWANIE STREF PRYWATNOŚCI

USTAWIENIE CZASU

TOR RUCHU

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE

WYJDŹ

Wyświetl ID
Użytkownik może zdecydować, czy na ekranie będzie wyświetlany numer ID kamery w celu jej
identyfikacji.
Wybrać opcję <WŁ.>, aby włączyć wyświetlanie numeru ID kamery. Wybrać opcję <WYŁ.>, aby
ukryć numer ID kamery.

Wyświetl nazwę
Użytkownik może zdecydować, czy na ekranie będą wyświetlane zdefiniowane nazwy
wybranych położeń.

WYŚWIETL NAZWĘ

Wyświetl nazwę Wył.

Ustawienie nazwy 01

Wyjdź TAK

6.13
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Wyświetl nazwę
Wybrać opcję <WŁ.>, aby wyświetlać nazwy, gdy kamera znajduje się w położeniach, dla
których zdefiniowano nazwy. Wybrać opcję <WYŁ.>, aby ukryć nazwy, nawet jeśli zostały
zdefiniowane.

Ustawienie nazwy
Można zdefiniować do 16 nazw scen, przy czym każda nazwa może zawierać maks. 20 znaków.
Aby ustawić nazwę kamery, należy wykonać poniższe czynności.
1. Przesunąć kamerę do pozycji, w której ma zostać ustawiona nazwa.
2. Otworzyć menu OSD i wybrać kolejno <USTAWIENIA WYŚWIETLANIA> → <WYŚWIETL

NAZWĘ> →<USTAWIENIE NAZWY>.
3. Wybrać numer, który zostanie przypisany do danego położenia.
4. Nacisnąć przycisk <MENU KAMERY> na klawiaturze, aby otworzyć stronę edycji.

5. Za pomocą klawiszy kierunkowych wybrać znak, a następnie nacisnąć klawisz <MENU
KAMERY>, aby go wprowadzić. Na przykład: <A> <MENU KAMERY>, <B> <MENU
KAMERY>, <C> <MENU KAMERY>. Wprowadzona nazwa to ABC.

6. Aby usunąć wprowadzone znaki, przesunąć kursor <W LEWO> lub <W PRAWO> i nacisnąć
klawisz <MENU KAMERY>, aby wybrać znak w polu wprowadzania. Następnie przesunąć
kursor do pozycji <USUŃ> i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby usunąć wybrany
znak.

7. Po wprowadzeniu ustawienia przesunąć kursor do pozycji <ZAPISZ> i nacisnąć klawisz
<MENU KAMERY>, aby zapisać zmiany.

Maskowanie stref prywatności
Funkcja Maskowanie stref prywatności ma na celu zapobieganie monitorowaniu
naruszającemu prywatność. Użytkownik może ustawić położenie kamery przy pomocy
dżojstika i dostosować rozmiar i obszar maskowania, używając klawiszy kierunkowych. Zaleca
się ustawienie maski w taki sposób, aby jej rozmiar był przynajmniej dwukrotnie większy
(wysokość i szerokość) od maskowanego obiektu. Kamera przyjmie środek wybranego widoku
jako punkt początkowy, a dżojstik zostanie zablokowany po przejściu do menu <USTAW
MASKOWANIE>.

Uwaga!

Gdy funkcja Maskowanie stref prywatności jest włączona, funkcja Obrót i funkcja Odwracanie

obrazu zostaną automatycznie wyłączone. Patrz część Konfiguracja systemu, Strona 64.

Obszar dostępny dla ustawienia maski prywatności jest ograniczony w zakresie kąta
pochylenia 70°. W jednej scenie może być wyświetlanych maks. 20 masek. Gdy włączona jest
funkcja Detekcja ruchu, może być wyświetlanych jedynie 16 stref masek.
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MASKOWANIE STREF
PRYWATNOŚCI

Włącz maskowanie Wył.

Przezroczystość Wył.

Kolor Czarny

Ustaw maskowanie 01

Wyczyść maskowanie 01

Wyjdź TAK

Włącz maskowanie
W tej pozycji można włączyć lub wyłączyć funkcję Maskowanie stref prywatności. Przed
rozpoczęciem konfigurowania stref maskowania należy wybrać opcję <WŁ.>.

Przezroczystość
Maski prywatności mogą być ustawione jako przezroczyste. Wybrać opcję <WŁ.>, aby
wyświetlić przezroczyste maski.

Kolor
W tej pozycji można ustawić kolory masek prywatności. Dostępne kolory to czarny, biały,
czerwony, zielony, niebieski, niebiesko-zielony, żółty i purpurowy.

Ustaw maskowanie
Użyć urządzenia sterującego, aby przesunąć kamerę do obszaru, w którym ma zostać
ustawiona maska. Nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby przejść do menu USTAW MASKĘ.
Bieżące położenie zostanie zapisane jako położenie maskowania prywatności.

USTAW MASKOWANIE

Środek Enter (Zatwierdź)

Rozmiar Enter (Zatwierdź)

Zapisz i wyjdź TAK

– Środek
Domyślnie środkiem strefy maskowania jest środek ekranu. Możliwe jest przesunięcie
strefy maskowania przy użyciu klawiszy W LEWO/W PRAWO. Kamera obróci się w prawo
lub w odpowiednim kierunku zgodnie z wybranym położeniem.

– Rozmiar
W tej pozycji można dostosować szerokość i wysokość maski prywatności. Ustawienie
parametrów Szerokość i Wysokość na 0 spowoduje usunięcie wybranej maski.

Wyczyść maskowanie
W tej pozycji można usunąć ustawioną strefę maskowania. Wybrać strefę maskowania i
nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby potwierdzić usunięcie.

Ustawienie czasu
Funkcja Ustawienie czasu służy do ustawienia parametrów związanych z czasem. Opcje menu
przedstawiono poniżej.

USTAWIENIE CZASU

Wyświetl czas Wył.

Ustaw rok 2012
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USTAWIENIE CZASU

Ustaw miesiąc 09

Ustaw dzień 01

Ustaw godzinę 00

Ustaw minuty 00

Zapisz i wyjdź TAK

Wyświetl czas
Wybrać opcję <WŁ.>, aby włączyć, lub opcję <WYŁ.>, aby wyłączyć wyświetlanie informacji o
czasie na ekranie.

Ustaw rok / miesiąc / dzień
Te pozycje służą do ustawienia daty systemowej.

Ustaw godzinę / minuty
Te pozycje służą do ustawienia czasu systemowego.

Tor ruchu
Funkcja Tor ruchu składa się z algorytmów, które wykrywają ruchy lub zmiany, co pomaga
zaobserwować, czy te ruchy lub zmiany oznaczają potencjalne lub realne zagrożenie. Działanie
tych algorytmów polega na analizowaniu każdego piksela obrazu i gromadzeniu wszystkich
zmian w pikselach. Jeśli w jednym obszarze zmienia się wiele pikseli i ten obszar porusza się
w określonym kierunku, oprogramowanie traktuje to jako ruch. W zależności od
skonfigurowanych zasad i powiadomień użytkownik zostanie poinformowany o tym ruchu lub
oprogramowanie automatycznie uruchomi inne funkcje, np. Śledzenie ruchu, która śledzi ruch
do czasu, gdy nie będzie już wykrywany.

Tor ruchu

Tor ruchu Wł.

Blokada ruchu Wył.

Ramka granic
obiektu

Wył.

Próg 16

Wyjdź TAK

Tor ruchu
Włączyć (<WŁ.>) lub wyłączyć (<WYŁ.>) funkcję analizy obrazu, aby rozpocząć lub zatrzymać
śledzenie ruchu.

Blokada ruchu
Funkcję Blokada ruchu można włączyć (<WŁ.>) lub wyłączyć (<WYŁ.>), gdy włączona jest
funkcja Tor ruchu. Gdy funkcja Blokada ruchu jest włączona, obrazy wykrytego ruchu będą
wyróżnione grupą białych bloków ruchu.

Ramka granic obiektu
Funkcję Ramka granic obiektu można włączyć (<WŁ.>) lub wyłączyć (<WYŁ.>), gdy włączona
jest funkcja Tor ruchu. Gdy opcja Ramka granic obiektu jest włączona, obrazy wykrytego ruchu
będą wyróżnione dużą purpurową ramką granic obiektu. Rozmiar ramki zależy od największego
zasięgu poruszającego się obiektu.

6.13.5

58 pl | Menu ekranowe (OSD)
Analogowa kamera kopułkowa PTZ

AUTODOME 5000

2013.07 | 1.3 | Instrukcja obsługi Bosch Security Systems, Inc.



Próg
Dla parametru Próg dostępne są wartości od <1> do <255>. Im mniejsza wartość, tym większa
czułość wykrywania ruchu przez funkcję analizy obrazu. Na przykład, wartość 1 oznacza
największą czułość, a wartość 255 — najmniejszą.

Ustawienia alarmu
Poniżej przedstawiono opcje menu Ustawienia alarmu:

USTAWIENIA ALARMU

USTAWIENIE ALARMU

DETEKCJA ALARMOWA

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA
DOMYŚLNE

WYJDŹ

Ustawienie alarmu
Kamera zapewnia połączenie z czterema wejściowymi urządzeniami alarmowymi i dwoma
wyjściowymi urządzeniami alarmowymi (obwód zwykle otwarty i obwód zwykle zamknięty).
Dzięki tej funkcji kamera może współpracować z systemem alarmowym, rejestrując obrazy
zdarzeń. W celu uzyskania informacji o okablowaniu należy zapoznać się z częścią Instalacja
lub skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. Poniżej przedstawiono
parametry alarmów, które mogą być dostosowywane przez użytkownika:

USTAWIENIE ALARMU

Styk alarmowy 01

Włącz alarm WYŁ.

Typ alarmu NO

Działanie alarmowe Zaprogramowane położenie

Zaprogramowane
położenie

01

Czas oczekiwania 003 s

Priorytet alarmu 1

Wyjście alarmowe 1+2

Wyjdź Tak

Styk alarmowy
Kamera obsługuje do czterech wejść alarmowych. Wybrać numer styku wejścia alarmowego,
aby skonfigurować odpowiednie parametry. Definicje styków złącza alarmowego znajdują się
w części Alarm Type.

Uwaga!

Jeśli jednocześnie zostaną wyzwolone co najmniej dwa styki alarmowe, a ich priorytety

alarmu są takie same, wówczas wyższy priorytet ma styk alarmowy o niższym numerze i on

zostanie uruchomiony. Na przykład, jeśli Alarm 1 i Alarm 3 zostaną wyzwolone jednocześnie,

tylko Alarm 1 zostanie wyzwolony.

6.14
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Włącz alarm
Opcja umożliwia włączenie (WŁ.) lub wyłączenie (WYŁ.) wybranego styku alarmowego.

Typ alarmu
Istnieją dwa typy alarmów: normalnie otwarty (NO) i normalnie zamknięty (NC). Patrz
ilustracje poniżej. Należy wybrać typ, który odpowiada zastosowaniu alarmu.

Rysunek 6.1: Typ alarmu

1 Normalnie otwarty

2 Normalnie zamknięty

3 Alarm

Działanie alarmowe
Działania alarmowe obejmują funkcje ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE, ZAPROGRAMOWANA
TRASA, AUTOMATYCZNY OBRÓT i TRASA. Należy wybrać jeden z tych trybów, aby wyzwolenie
wybranego styku alarmowego powodowało wykonanie danego działania. Pozycje wymienione
poniżej będą różne w zależności od wybranego działania alarmowego. Ponadto po wyzwoleniu
alarmu w prawym górnym rogu ekranu będzie wyświetlane migające ostrzeżenie „ALARM”.

Uwaga!

Gdy stan alarmowy zostanie zwolniony (ustawienie czasu oczekiwania: od 1 do 127 sekund /

ZAWSZE), kamera powróci do stanu sprzed wyzwolenia alarmu.

Zaprogramowane położenie
Wybrać zaprogramowane położenie, do którego kamera powinna przejść po wyzwoleniu styku
alarmowego. Zaprogramowane położenia należy zdefiniować wcześniej w menu
ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE lub przy pomocy klawiatury.
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Zaprogramowana trasa
Wybrać przebieg zaprogramowanej trasy, którą kamera powinna wykonać po wyzwoleniu styku
alarmowego. Zaprogramowane trasy należy zdefiniować wcześniej w menu
ZAPROGRAMOWANA TRASA lub przy pomocy klawiatury.

Automatyczny obrót
Wybrać przebieg automatycznego obrotu, który kamera powinna wykonać po wyzwoleniu
styku alarmowego. Linie automatycznego obrotu należy zdefiniować wcześniej w menu
AUTOMATYCZNY OBRÓT lub przy pomocy klawiatury.

Trasa
Wybrać linię trasy, którą kamera powinna wykonać po wyzwoleniu styku alarmowego. Trasy
należy zdefiniować wcześniej w menu TRASA lub przy pomocy klawiatury.

Czas oczekiwania
Czas oczekiwania to czas trwania działania alarmowego. Jeśli wybrano tryb
ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE, gdy zostanie wyzwolony styk alarmowy, kamera przejdzie
do wybranego położenia zaprogramowanego i pozostanie w tym położeniu przez czas
określony przez użytkownika (1–127 sekund / Zawsze), do czasu gdy stan alarmowy zostanie
zwolniony lub użytkownik obróci dżojstik, aby zmienić status kamery.
W przypadku wybrania innego trybu (ZAPROGRAMOWANA TRASA / AUTOMATYCZNY OBRÓT /
TRASA) kamera będzie wykonywać ten tryb (CZAS OCZEKIWANIA: ZAWSZE) do czasu gdy stan
alarmowy zostanie zwolniony lub użytkownik obróci dżojstik, aby zmienić status kamery.

Uwaga!

Czas oczekiwania można ustawić tylko wtedy, gdy jako działanie alarmowe wybrano

ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE. Po zakończeniu czasu oczekiwania kamera powróci do

położenia, w którym znajdowała się w momencie wyzwolenia alarmu i ponownie sprawdzi

status styku alarmowego.

Priorytet alarmu
Dla każdego styku alarmowego należy ustawić priorytet alarmu, wybierając wartość z zakresu
od <1> do <4>. Jeśli jednocześnie zostaną wyzwolone co najmniej dwa alarmy, większy
priorytet będzie miał niższy numer priorytetu alarmu i ten alarm zostanie uruchomiony.
Domyślny priorytet alarmu to <1>.

Wyjście alarmowe
Kamera jest wyposażona w dwa wyjścia alarmowe. Aby aktywować wyjściowe urządzenia
alarmowe po wyzwoleniu styku alarmowego, można wybrać ustawienie <1>, <2>, <1+2> lub
<WYŁ.>.

Detekcja alarmowa
Gdy włączona jest funkcja Detekcja alarmowa, kamera wykryje ruch w zdefiniowanym obszarze
monitorowanym i automatycznie wyśle sygnały alarmowe. W górnym lewym rogu ekranu
zostanie wyświetlone migające ostrzeżenie „RUCH”.

DETEKCJA ALARMOWA

Detekcja ruchu Wył.

Tryb bloku Wył.

Ustaw ramkę 01

Wyłącz ramkę 01
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DETEKCJA ALARMOWA

Próg 014

Wyjdź Tak

Detekcja ruchu
Ta pozycja służy do włączenia (WŁ.) lub wyłączenia (WYŁ.) funkcji Detekcja ruchu. Funkcja
Detekcja ruchu umożliwia monitorowanie podejrzanego ruchu i wyzwolenie alarmu, gdy
poziom ruchu w obszarze detekcji przekroczy określoną wartość progu wrażliwości.

Tryb bloku
Wybrać <WŁ.>, aby włączyć wyróżnianie wykrytego ruchu w monitorowanym obszarze. Wybrać
<WYŁ.>, aby wyłączyć wyróżnianie wykrytego ruchu.

Ustaw ramkę
Można wybrać obszary, które będą pełniły rolę stref detekcji ruchu. W celu konfiguracji
parametrów dla każdej strefy detekcji ruchu, tzw. ramki, należy wykonać poniższe czynności.
W sumie można ustawić cztery ramki. Wybrać numer ramki przy użyciu klawiszy W LEWO/W
PRAWO i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby przejść do podmenu USTAW RAMKĘ.

USTAW RAMKĘ

Położenie w
poziomie

L/P

Położenie w
pionie

G/D

Szerokość +/-

Wysokość +/-

Tryb Zaprogramowane
położenie

Zaprogramowan
e położenie

001

Czas
oczekiwania

003 s

Wyjdź Tak

– Położenie w poziomie
Przesunąć ramkę w lewo/w prawo, używając klawiszy W LEWO/W PRAWO.

– Położenie w pionie
Przesunąć ramkę w górę/w dół, używając klawiszy W LEWO/W PRAWO.

– Szerokość / Wysokość
Dostosować rozmiar ramki poprzez zmianę wartości szerokości/wysokości, używając
klawiszy W LEWO/W PRAWO.

– Tryb
Przypisać wyzwalane działanie do ramki detekcji ruchu. Dostępne opcje to
ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE, ZAPROGRAMOWANA TRASA, AUTOMATYCZNY OBRÓT i
TRASA. Gdy w ramce zostanie wykryty ruch, kamera wykona wybrane działanie.

– Pozycja trybu
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Po wybraniu wyzwalanego działania w pozycji TRYB można określić POZYCJĘ TRYBU
wybranego działania. Opcje ustawienia POZYCJA TRYBU są różne dla poszczególnych
działań.

– Czas oczekiwania
Czas oczekiwania to czas trwania wybranego działania. Jeśli wybrano tryb
ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE, gdy zostanie wykryty ruch, kamera przejdzie do
wybranego położenia zaprogramowanego i pozostanie w tym położeniu przez czas
określony przez użytkownika (1–127 sekund / Zawsze), do czasu gdy stan alarmowy
zostanie zwolniony lub użytkownik obróci dżojstik, aby zmienić status kamery.
W przypadku wybrania innego trybu (ZAPROGRAMOWANA TRASA / AUTOMATYCZNY
OBRÓT / TRASA) kamera będzie wykonywać ten tryb (CZAS OCZEKIWANIA: ZAWSZE) do
czasu gdy stan alarmowy zostanie zwolniony lub użytkownik obróci dżojstik, aby zmienić
status kamery.

Uwaga!

Czas oczekiwania można ustawić tylko wtedy, gdy jako działanie alarmowe wybrano

ZAPROGRAMOWANE POŁOŻENIE. Po zakończeniu czasu oczekiwania kamera powróci do

położenia, w którym znajdowała się w momencie wyzwolenia alarmu i ponownie sprawdzi

status styku alarmowego.

Wyłącz ramkę
Wybrać ramkę, która ma zostać wyłączona, i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>. Wybrana
ramka zostanie usunięta.

Próg
Dla parametru Próg dostępne są wartości od <1> do <255>. Im mniejsza wartość, tym większa
czułość wykrywania ruchu przez funkcję analizy obrazu. Na przykład, wartość 1 oznacza
największą czułość, a wartość 255 — najmniejszą.

Język
Użytkownik może wybrać język, w którym ma być wyświetlane menu OSD.
EN - angielski
DE - niemiecki
FR - francuski
ES - hiszpański
NL - holenderski
IT - włoski
PL - polski
PT - portugalski
RU - rosyjski
ZH – chiński uproszczony

Konfiguracja instalatora
Poniżej przedstawiono opcje menu Konfiguracja instalatora.

KONFIGURACJA INSTALATORA

KONFIGURACJA SYSTEMU

USTAWIENIA ID KAMERY

WYJDŹ
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Konfiguracja systemu
W menu Konfiguracja systemu można skonfigurować parametry systemowe, które są
przedstawione poniżej.

KONFIGURACJA SYSTEMU

Resetuj system Enter
(Zatwierdź)

Hasło Wył.

Odwracanie obrazu Wył.

Obrót Enter
(Zatwierdź)

Automatyczne
zamykanie menu
OSD

20 s

Wyjdź TAK

Resetuj system
W tym podmenu dostępne są dwa typy resetu systemu.
– Resetuj system

Wybrać tę funkcję, aby ponownie uruchomić system. Po naciśnięciu klawisza <MENU
KAMERY> zostanie zainicjowany ponowny rozruch systemu.

– Inicjuj kamerę
Ta funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Po naciśnięciu klawisza
<MENU KAMERY> rozpocznie się przywracanie ustawień fabrycznych.

Hasło
W tym menu można ustawić hasło w celu ochrony dostępu do menu OSD. Po włączeniu tej
funkcji należy wprowadzić hasło, aby uzyskać dostęp do menu OSD. Poniżej przedstawiono
menu Ustawianie hasła.

W celu ustawienia hasła należy wykonać następujące czynności.
1. Za pomocą klawiszy kierunkowych wybrać liczbę, a następnie nacisnąć klawisz <MENU

KAMERY>, aby ją wprowadzić. Na przykład: <0> <MENU KAMERY>, <1> <MENU
KAMERY>, <2> <MENU KAMERY>, <3> <MENU KAMERY>. Wprowadzone hasło to 0123.

2. W drugim wierszu należy ponownie wprowadzić to samo hasło w celu potwierdzenia
ustawienia.

3. Przesunąć kursor do pozycji <ZAPISZ> i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby zapisać
ustawienie.

4. Przesunąć kursor do pozycji <WYJDŹ> i nacisnąć klawisz <MENU KAMERY>, aby opuścić
stronę ustawiania hasła.

6.16.1
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Jeśli funkcja Hasło jest włączona, po naciśnięciu klawisza <MENU KAMERY> w celu przejścia
do menu OSD zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła. Aby uzyskać dostęp do
menu głównego należy wprowadzić hasło.

Uwaga!

Jeśli funkcja Hasło jest aktywowana po raz pierwszy, w celu skonfigurowania nowego hasła

należy wprowadzić Hasło nadrzędne (9527).

Odwracanie obrazu
Włącza funkcję Odwracanie obrazu.
Można wybrać opcję <WŁ.>, aby wyświetlany obraz był odwrócony w osi pionowej i poziomej
(patrz ilustracje poniżej). Funkcja ta może być przydatna podczas konferencji, demonstracji,
testowania itp. Ustawieniem domyślnym jest <WYŁ.>.
Zastosowanie: Obrazy takie, jak przedstawione poniżej można oglądać, gdy kamera kopułkowa
jest ustawiona na biurku, na przykład podczas konferencji.

Odwracanie obrazu WYŁ. Odwracanie obrazu WŁ.

 

Uwaga!

Gdy funkcja Odwracanie obrazu jest włączona, funkcja Maskowanie stref prywatności

zostanie automatycznie wyłączona. Patrz część Image Inverse Off.

Obrót
Ta funkcja umożliwia śledzenie w sposób ciągły, gdy obiekt przechodzi przez dozorowaną
scenę. Dostępne opcje w tym menu to OBRAZ (obrót cyfrowy) i Obrót mechaniczny .
– Obraz

Opcja OBRAZ oznacza cyfrowy OBRÓT OBRAZU, który umożliwia płynne śledzenie
obiektów. W tym trybie nie występuje prawie żadne opóźnienie w porównaniu z
opóźnieniem w trybie Obrót mechaniczny.
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Uwaga!

Gdy funkcja Obrót jest włączona, funkcja Maskowanie stref prywatności zostanie

automatycznie wyłączona, a na ekranie będzie wyświetlany komunikat „MASKA ZOSTANIE

WYŁĄCZONA”. Patrz część Image Inverse Off.

– Obrót mechaniczny
Obrót mechaniczny to standardowa operacja mechaniczna. Gdy podczas śledzenia
obiektów kamera zostanie pochylona do maksymalnego kąta, urządzenie obróci się o 180°
i nadal będzie się pochylać.

Uwaga!

Ustawienie Obrót jest sterowane tylko ręcznie. Jeśli zaprogramowane położenie lub punkt

innej funkcji (np. Zaprogramowana trasa) jest ustawiony w położeniu, które kamera może

osiągnąć tylko przez ruch OBRÓT, położenie to będzie niedostępne, gdy funkcja OBRÓT

zostanie wyłączona.

– Wył.
Wybrać tę pozycję, aby wyłączyć funkcję Obrót.

Uwaga!

Informacje na temat ustawiania zakresu kąta pochylania kamery (od -10° do 100°), patrz

część Ustawienie kąta. W przeciwnym wypadku kamera będzie się pochylała o 90°,

(ustawienie domyślne).

Automatyczne zamykanie menu OSD
Określa czas, przez jaki menu OSD jest wyświetlane na ekranie. Dostępne wartości to 10, 15,
20, 25, 30, 60, 90 i 120 sekund. 
Aby menu OSD nie zamykało się automatycznie, należy wybrać opcję <WYŁ.>.

Ustawienia kamery
W menu konfiguracji numeru ID kamery można skonfigurować parametry związane z
identyfikatorem kamery, które są przedstawione poniżej.

KONFIGURACJA KAMERY

Ustawienia ID  

Informacje o
numerze ID

 

Przywróć ustawienia
domyślne

 

Wyjdź TAK

 

Ustawienia ID
Umożliwia ustawienie numeru ID kamery.

USTAWIENIA ID

Typ ustawienia OSD

Numer ID 001

Ustawienie nazwy Enter (Zatwierdź)
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USTAWIENIA ID

Protokół OSRD

Prędkość
transmisji

9600 b/s

Wyjdź TAK

– Typ ustawienia
Wybrać typ ustawienia dla numeru ID kamery. Dostępne opcje to: OSD (w przypadku
ustawienia numeru ID przy użyciu menu OSD), 
HW (w przypadku ustawienia numeru ID przy użyciu mikroprzełącznika).
Ustawić OSD jako priorytet. Jeśli instalatorzy ustawiają numer ID kamery, używając
mikroprzełącznika, aby włączyć obsługę mikroprzełącznika należy w menu OSD wybrać
opcję „HW” (ustawienie sprzętowe). Jeśli nie zostanie wybrane ustawienie „HW”, kamera
automatycznie używa ustawienia OSD.

– Numer ID
Wybrać numer ID. Ustawienie domyślne to 001.

– Ustawienie nazwy
Ustawić nazwę kamery.

– Protokół
Wybrać OSRD, Pelco D, Pelco P.

– Prędkość transmisji
Wybrać właściwą prędkość transmisji: 2400, 4800 lub 9600.

Informacje o numerze ID
Umożliwia wyświetlanie informacji o ID kamery, takich jak numer ID, nazwa, protokół i
prędkość transmisji.

INFORMACJE O NUMERZE ID

Numer ID 001

Nazwa ABC

Protokół OSRD

Prędkość
transmisji

9600 b/s

Wyjdź TAK
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Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie
W przypadku wystąpienia problemów należy sprawdzić instalację kamery w oparciu o
instrukcje zawarte w tym podręczniku. Więcej informacji można znaleźć w niniejszej instrukcji.

Nieprawidłowość Rozwiązanie

Brak obrazu na
ekranie.

- Sprawdzić, czy do wszystkich komponentów w systemie jest
podłączone zasilanie.
- Sprawdzić, czy przełącznik zasilania jest w pozycji WŁ.
- Sprawdzić stan kabli i połączenia kabli.

Słaba jakość obrazu. - Sprawdzić napięcie zasilania (normalne 24 VAC) bezpośrednio przy
kamerze.
- Sprawdzić ustawienia kamery.
- Sprawdzić jakość obrazu bezpośrednio przy kamerze za pomocą
monitora serwisowego.
- Sprawdzić jakość i długość kabli wizyjnych i możliwe zakłócenia
elektromagnetyczne.
- Sprawdzić jakość złączy oraz czy złącza nie są narażone na działanie
wilgoci/korozję.
- Jeśli na obiektywie lub oknie kopułki widoczne są zabrudzenia,
wyczyścić je, używając czystej ściereczki.

Kamera nie działa
prawidłowo (w tym
położenie kamery
jest nieprawidłowe).

- Wyłączyć i ponownie włączyć kamerę i źródło zasilania lub
zresetować kamerę przy użyciu menu konfiguracyjnego [Menu główne
> System > Uruchom ponownie].
- Sprawdzić podłączenie kabla zasilającego i stan pracy kamery.
- Przeprowadzić inicjalizację kamery [Menu główne > System > Inicjuj].
- Sprawdzić moc znamionową źródła zasilania.
- Zmierzyć napięcie przy kamerze (ponieważ może występować
spadek napięcia spowodowany długością kabla). Zużycie energii
wzrasta, gdy kamera się porusza (szczególnie z dużą prędkością) i gdy
grzejnik jest włączony. Napięcie przy kamerze powinno zawsze
wynosić 24 VAC (+/- 10%).

Komunikacja
pomiędzy
kontrolerem a
kamerą (poprzez
kabel RS-485) nie
działa prawidłowo.

- Sprawdzić, czy kabel RS-485 jest podłączony prawidłowo.
- Sprawdzić ID/protokół/prędkość transmisji/ustawienie zacisków.

Chcę ustawić numer
ID kamery poprzez
mikroprzełącznik z
tyłu kamery, ale
mikroprzełącznik nie
jest włączony.

W menu Typ ustawienia (Konfiguracja instalatora > Konfiguracja
numeru ID kamery > Typ ustawienia) należy ustawić wartość HW
(Hardware). W przeciwnym wypadku mikroprzełącznik jest wyłączony.
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Nieprawidłowość Rozwiązanie

Powierzchnia
obudowy kamery
kopułkowej jest
gorąca.

- Sprawdzić poziom napięcia kamery kopułkowej i stan pracy kamery.
- Sprawdzić, czy kamera jest podłączona do odpowiedniego zasilania.

Obraz na ekranie
miga.

- Sprawdzić, czy kamera jest wystawiona bezpośrednio na działanie
słońca lub oświetlenia fluorescencyjnego. Jeśli tak, zmienić położenie
kamery. - Sprawdzić, czy ekran nadal miga.

Kamera obsługuje 20
stref maskowania
prywatności, ale
mogę ustawić tylko
16.

Włączona jest funkcja Detekcja ruchu. Gdy ta funkcja jest włączona,
może być wyświetlanych tylko 16 stref.

Chcę ustawić funkcję
Obrót, ale jest
wyłączona.

Włączona jest funkcja Maskowanie stref prywatności. Gdy ta funkcja
jest włączona, funkcja Obrót jest wyłączona. Obie te funkcje nie mogą
być włączone jednocześnie.

Chcę ustawić funkcję
Odwracanie obrazu,
ale jest wyłączona.

Włączona jest funkcja Maskowanie stref prywatności. Gdy ta funkcja
jest włączona, funkcja Odwracanie obrazu jest wyłączona. Obie te
funkcje nie mogą być włączone jednocześnie.

Chcę użyć funkcji
Maskowanie stref
prywatności, ale jest
wyłączona.

Sprawdzić, czy włączona jest funkcja Obrót lub funkcja Odwracanie
obrazu. Gdy którakolwiek z tych funkcji jest włączona, funkcja
Maskowanie stref prywatności jest automatycznie wyłączona.

Nie mogę ustawić
nowego hasła.

Przed ustawieniem nowego hasła należy wprowadzić hasło nadrzędne
(9527).

Nie mogę zapisać
trasy.

Sprawdzić rozmiar bufora pamięci. Gdy wypełnienie bufora osiągnie
100%, trasa nie zostanie zapisana. Wyczyścić bufor, aby zwolnić
miejsce w pamięci.

Tryb Auto SensUp
maks. nie działa.

Sprawdzić, czy włączona jest funkcja poprawy jakości. Gdy ta funkcja
jest włączona, funkcja AutoSensUp maks. nie działa.

Chcę ustawić funkcję
WDR, ale jest
wyłączona.

Sprawdzić, czy włączona jest funkcja poprawy jakości. Gdy ta funkcja
jest włączona, funkcja WDR jest wyłączona.

Funkcja Zoom
cyfrowy jest
ograniczona.

Sprawdzić, czy włączona jest funkcja poprawy jakości. Gdy ta funkcja
jest włączona, funkcja Zoom cyfrowy jest ograniczona.

Ustawiam wiele
alarmów, ale tylko
jeden jest
wyzwalany.

Sprawdzić priorytety alarmów. Jeśli jednocześnie zostaną wyzwolone
co najmniej dwa styki alarmowe o tym samym numerze priorytetu,
system daje pierwszeństwo alarmowi o niższym numerze i obsługuje
tylko ten alarm.
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Dane techniczne
Wymiary kamery
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Rysunek 9.1: Wymiary kamery AUTODOME 5000 w do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych

1 Średnica bez osłony przeciwsłonecznej (modele zastosowań wewnętrznych)

2 Średnica z osłoną przeciwsłoneczną (do zastosowań zewnętrznych)
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Dodatki
W poniższych tabelach wymieniono ustawienia mikroprzełączników dla numerów ID kamery.

Numer ID SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

00 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

01 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

02 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

03 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

04 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

05 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

06 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

07 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

08 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

09 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

10 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

11 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

12 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

13 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

14 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

15 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

16 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

17 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

18 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

19 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

20 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

21 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

22 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

23 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

24 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

25 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

26 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

27 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

28 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

29 ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

30 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

10
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Numer ID SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

31 ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

32 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

33 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

34 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

35 ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

36 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

37 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

38 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

39 ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

40 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

41 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

42 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

43 ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

44 OFF OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

45 ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

46 OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

47 ON ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

48 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

49 ON OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

50 OFF ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

51 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

52 OFF OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

53 ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

54 OFF ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

55 ON ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

56 OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF

57 ON OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF

58 OFF ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF

59 ON ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF

60 OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF

61 ON OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF

62 OFF ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF

63 ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF
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Numer ID SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

64 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

65 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

66 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

67 ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

68 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

69 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

70 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

71 ON ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF

72 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

73 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

74 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

75 ON ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

76 OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

77 ON OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

78 OFF ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

79 ON ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF

80 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

81 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

82 OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

83 ON ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

84 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

85 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

86 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

87 ON ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF

88 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF

89 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF

90 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF

91 ON ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF

92 OFF OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF

93 ON OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF

94 OFF ON ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF

95 ON ON ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF

96 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
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Numer ID SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10

97 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF

98 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF

99 ON ON OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF

Tabela 10.1: Konfiguracja numeru ID kamery — ustawienia mikroprzełączników

 
 

Numer protokołu SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6

00 OFF OFF OFF OFF OFF OFF

01 ON OFF OFF OFF OFF OFF

02 OFF ON OFF OFF OFF OFF

04 OFF OFF ON OFF OFF OFF

05 ON OFF ON OFF OFF OFF

06 OFF ON ON OFF OFF OFF

10 OFF ON OFF ON OFF OFF

Tabela 10.2: Konfiguracja protokołu — ustawienia mikroprzełączników
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