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1 Bezpečnost

1.1 Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si, dodržujte a pro pozdější potřebu uchovejte všechny následující bezpečnostní 
pokyny. Před uvedením jednotky do provozu věnujte pozornost všem výstrahám na jednotce a 
v návodu k obsluze.
1. Čištění – Před čistěním odpojte jednotku od zásuvky elektrické sítě. Dodržujte veškeré 

pokyny dodané s jednotkou. Obvykle k čištění postačí suchá tkanina, ale lze také použít 
zvlhčenou tkaninu, která nepouští vlákna nebo jelenici. Nepoužívejte tekuté ani 
aerosolové čisticí prostředky.

2. Zdroje tepla – Neinstalujte jednotku v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory, topná tělesa, kamna nebo další zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí 
teplo.

3. Ventilace – Veškeré otvory v krytu jednotky jsou určeny pro ventilaci, aby nedošlo 
k přehřátí a byla zajištěna spolehlivá činnost jednotky. Neucpávejte ani nezakrývejte tyto 
otvory. Neumisťujte jednotku do krytu, dokud není zajištěna řádná ventilace a nejsou 
dodrženy pokyny od výrobce.

4. Voda – Nepoužívejte tuto jednotku v blízkosti vody, například u vany, umývadla, dřezu, 
koše na prádlo, ve vlhkém sklepu, v blízkosti plaveckého bazénu, mimo budovy nebo 
v jiné oblasti, která je klasifikována jako vlhké místo. Nevystavujte jednotku dešti ani 
vlhkosti, aby se zmenšilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

5. Vniknutí předmětů a tekutin – Do jednotky nikdy nevsouvejte větracími otvory předměty 
jakéhokoliv druhu. Mohly by se dotknout míst pod nebezpečným napětím nebo zkratovat 
součásti, což by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na jednotku nikdy 
nelijte tekutinu jakéhokoliv druhu. Na jednotku nikdy neumisťujte předměty naplněné 
tekutinami, jako jsou vázy nebo hrnky.

6. Blesk – Při bouřce nebo v případě, že tato jednotka nebude dlouhou dobu používána a 
zůstane bez dozoru, zvyšte její ochranu odpojením od zásuvky elektrické sítě a odpojením 
kabelového systému. Tím zabráníte poškození jednotky bleskem a nárazy linkového 
proudu.

7. Nastavení ovládacích prvků – Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny 
v provozních pokynech. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit 
poškození jednotky. Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění operací, 
které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému 
záření.

8. Přetížení – Nepřetěžujte zásuvky elektrické sítě a prodlužovací šňůry. Mohlo by dojít 
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

9. Ochrana síťové napájecí šňůry a zástrčky – Síťovou napájecí šňůru a zástrčku chraňte 
před pošlapáním a přiskřípnutím způsobeným předměty, které se mohou nacházet 
v blízkosti zásuvky elektrické sítě a výstupů z jednotky. U jednotek určených pro střídavé 
napětí 230 V/50 Hz musí síťová napájecí šňůra vyhovovat nejnovější verzi normy IEC 
60227. U jednotek určených pro střídavé napětí 120 V/60 Hz musí síťová napájecí šňůra 
vyhovovat nejnovějším verzím norem UL 62 a CSA 22.2 No.49.

10. Odpojení napájení – Pokud je síťová napájecí šňůra zapojena do napájecího zdroje, je 
jednotka pod napětím. Hlavním prostředkem pro odpojení napájení jednotky je zástrčka 
síťové šňůry.

11. Napájení – Napájejte jednotku pouze z typu napájecího zdroje, který je uveden na štítku. 
Před instalací kabelu do jednotky se ujistěte, zda je kabel odpojen od napájení.
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12. Opravy – Nepokoušejte se sami opravit tuto jednotku. Po otevření nebo odstranění krytů 
můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškeré opravy 
svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

13. Poškození vyžadující opravu – Odpojte jednotku od hlavního zdroje střídavého napájení 
a svěřte opravu kvalifikovaným servisním pracovníkům, když dojde k jakémukoliv 
poškození zařízení, jako např.:
– je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka,
– jednotka byla vystavena vlhku, vodě nebo nevlídnému počasí (déšť, sníh atd.),
– do jednotky nebo na jednotku se vylila tekutina,
– do jednotky spadl nějaký předmět,
– jednotka spadla nebo je poškozen její kryt,
– jednotka vykazuje jednoznačnou změnu výkonu,
– jednotka nepracuje normálně, když uživatel postupuje správně podle návodu 

k obsluze.
14. Náhradní díly – Přesvědčte se, zda servisní technik používá náhradní díly stanovené 

výrobcem nebo díly, které mají stejné parametry jako originální díly. Neschválené 
náhradní díly mohou vést ke ztrátě záruky a způsobit požár, úraz elektrickým proudem 
nebo jiná rizika.

15. Bezpečnostní zkouška – Po dokončení jakýchkoliv servisních zásahů nebo oprav jednotky 
by měly být provedeny bezpečnostní zkoušky pro ověření, zda je jednotka v řádném 
provozuschopném stavu.

16. Instalace – Instalaci proveďte v souladu s pokyny od výrobce a platnými místními 
předpisy.

17. Doplňky, změny nebo úpravy – Používejte pouze doplňky nebo příslušenství stanovené 
výrobcem. Jakákoli změna nebo úprava zařízení, která nebyla výslovně schválena 
společností Bosch, může vést ke ztrátě záruky nebo (v případě autorizační dohody) 
oprávnění k provozování zařízení.

1.2 Bezpečnostní opatření

NEBEZPEČÍ! 
Vysoké riziko: Tento symbol označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, například 
„Nebezpečné napětí“ uvnitř produktu.
Pokud se jí nevyvarujete, dojde k úrazu elektrickým proudem, k vážnému nebo smrtelnému 
zranění.

VAROVÁNÍ! 
Střední riziko: Označuje potenciální nebezpečí.
Při jeho zanedbání by mohlo dojít k lehkému nebo středně těžkému fyzickému zranění.

POZOR! 
Nízké riziko: Označuje potenciální nebezpečí.
Při jeho zanedbání by mohlo dojít ke škodám na majetku nebo nebezpečí poškození jednotky.
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1.3 Důležitá upozornění

Vypínač odpojující všechny póly – Začleňte do vnitřní elektroinstalace budovy vypínač, jenž 
zajišťuje odpojení všech pólů, se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm pro každý pól. Pokud 
je potřebné otevřít kryt při servisním zásahu nebo jiných činnostech, použijte tento vypínač 
všech pólů jako hlavní prostředek pro odpojení napájecího napětí od jednotky.
Výměna baterie – pouze pro kvalifikovaný servis – Lithiová baterie je umístěna uvnitř krytu 
zařízení. Baterii vyměňte podle pokynů, abyste omezili nebezpečí výbuchu. Vyměňte ji pouze 
za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. Vyměněnou baterii zlikvidujte 
způsobem, který nepoškozuje životní prostředí, a nikoli s ostatním pevným odpadem. Veškeré 
opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Uzemnění koaxiálního kabelu:
– Pokud je k jednotce připojen kabelový systém vedený mimo budovu, uzemněte jej.
– Venkovní zařízení připojte ke vstupům jednotky až po připojení uzemňovací zástrčky 

jednotky do uzemněné zásuvky nebo po řádném propojení uzemňovací svorky jednotky se 
zemí.

– Před odpojením uzemňovací zástrčky nebo uzemňovací svorky odpojte vstupní konektory 
jednotky od venkovního zařízení.

– Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření, jako je uzemnění pro libovolné venkovní 
zařízení připojené k této jednotce.

Pouze pro modely určené pro USA – Část 810 předpisů National Electrical Code, ANSI/NFPA 
č. 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění držáku a nosné konstrukce, 
uzemnění koaxiálního kabelu připojením k jednotce pro vybíjení, průřezu zemnicích vodičů, 
umístění jednotky pro vybíjení, připojení zemnicích elektrod a požadavků na zemnicí 
elektrody.

Příslušenství – Neumisťujte tuto jednotku na nestabilní podstavec, stativ, konzolu nebo 
držák. Jednotka může spadnout, následkem čehož může dojít k vážnému zranění nebo 
závažnému poškození jednotky. Používejte ji pouze s vozíkem, podstavcem, stativem, 
konzolou nebo stolem určeným výrobcem. Při použití vozíku pohybujte sestavou vozíku a 
přístroje obezřetně a opatrně, aby nedošlo ke zranění způsobenému převrhnutím vozíku. 
Převrácení sestavy vozíku a jednotky mohou způsobit rychlá zastavení, nepřiměřená síla nebo 
nerovné povrchy. Připevněte jednotku podle pokynů od výrobce.

POZOR! 
Laserový výrobek třídy I
Neviditelné laserové záření při otevření. Vyvarujte se vystavení paprsku.

POZOR! 
Toto zařízení je určeno pouze pro použití na veřejných místech.
Federální zákon USA striktně zakazuje tajné nahrávání ústní komunikace.

Likvidace – Tento výrobek společnosti Bosch byl vyvinut a vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že 
elektronické a elektrické přístroje, které dosáhly konec své životnosti, musí být shromážděny 
a odstraněny odděleně od domovního odpadu. Obvykle jsou k dispozici samostatné sběrné 
systémy pro nepoužívané elektronické a elektrické výrobky. Tyto jednotky likvidujte 
v ekologicky přijatelných recyklačních zařízeních podle evropské směrnice 2002/66/EC.
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Prohlášení týkající se životního prostředí – Společnost Bosch má silný závazek k životnímu 
prostředí. Tato jednotka byla navržena tak, aby byla v nejvyšší možné míře ohleduplná 
k životnímu prostředí.
Zařízení citlivé na elektrostatickou elektřinu – Dodržujte příslušná opatření pro manipulaci 
s obvody CMOS/MOS-FET, aby nedošlo k elektrostatickému výboji.
POZNÁMKA: Při manipulaci s deskami plošných spojů, které jsou citlivé na elektrostatickou 
elektřinu, noste požadované uzemněné zápěstní řemínky a dodržujte náležitá bezpečnostní 
opatření proti elektrostatickým výbojům.
Jmenovitý proud pojistek – Pro zabezpečení ochrany zařízení musí být odbočky vedení 
jištěny pojistkami s maximálním jmenovitým proudem 16 A. Ochrana odboček vedení musí být 
v souladu s normou NEC800 (CEC část 60).
Uzemnění a polarizace – Tato jednotka může být vybavena polarizovanou zástrčkou vedení 
střídavého proudu (zástrčka s různě širokými vývody). Tento bezpečnostní prvek umožňuje 
zasunout zástrčku do zásuvky elektrické sítě pouze jedním způsobem. Pokud nelze zástrčku 
zcela zasunout do zásuvky, obraťte se na místního autorizovaného elektrotechnika, aby 
vyměnil zastaralou zásuvku. Bezpečnostní účel polarizované zástrčky nesmí být narušen.
Tato jednotka může být také vybavena uzemňovací třípólovou zástrčkou (zástrčka se třetím 
kolíkem pro uzemnění). Tento bezpečnostní prvek umožňuje zasunout zástrčku pouze do 
uzemněné zásuvky elektrické sítě. Pokud nelze zástrčku zasunout do zásuvky, obraťte se na 
místního autorizovaného elektrotechnika, aby vyměnil zastaralou zásuvku. Bezpečnostní účel 
uzemňovací zástrčky nesmí být narušen.
Přemístění – Před přemístěním odpojte jednotku od napájení. Jednotku přemisťujte opatrně. 
Použitím nepřiměřené síly nebo nárazem může dojít k poškození jednotky a pevných disků.
Signály přenášené mimo budovu – Instalace pro signály přenášené mimo budovu, zejména 
pokud se týká bezpečné vzdálenosti od silových vodičů a bleskosvodů a ochrany proti 
přechodovým jevům, musí být v souladu s normami NEC725 a NEC800 (CEC směrnice 16-224 a 
CEC část 60).
Trvale připojené zařízení – Přičleňte k zařízení snadno přístupný externí prostředek pro 
odpojení.
Odpojitelné zařízení – Do blízkosti zařízení nainstalujte snadno přístupnou zásuvku elektrické 
sítě.
Obnovení napájení – Pokud je jednotku třeba vypnout z důvodu překročení stanovených 
provozních teplot, odpojte síťovou napájecí šňůru, počkejte nejméně 30 sekund a pak šňůru 
znovu připojte.
Montáž do skříně
– Zvýšená okolní provozní teplota – Pokud je jednotka instalována v uzavřené skříni nebo 

v sestavě skříně obsahující více jednotek, okolní provozní teplota prostředí skříně může 
být vyšší než teplota okolního prostoru. Z tohoto důvodu je nutné posoudit, zda bude 
zařízení instalováno v prostředí, které je slučitelné s maximální okolní teplotou (Tma) 
stanovenou výrobcem.

– Omezené proudění vzduchu – Zařízení by mělo být instalováno do skříně takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno proudění vzduchu vyžadované pro bezpečnou činnost 
zařízení.

– Mechanické zatížení – Zařízení by mělo být připevněno do skříně takovým způsobem, aby 
nedošlo k nebezpečnému stavu z důvodu nerovnoměrného mechanického zatížení.

– Přetížení okruhu – Je nutné zvážit připojení zařízení k napájecímu okruhu a účinek, který 
může mít přetížení okruhů na nadproudovou ochranu a napájecí kabeláž. Při řešení této 
záležitosti by měly být příslušným způsobem brány v úvahu jmenovité hodnoty uvedené 
na výrobním štítku zařízení.
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– Spolehlivé uzemnění – Je nutné zajistit spolehlivé uzemnění zařízení připevněného do 
skříně. Kromě přímých připojení k vedlejšímu okruhu je nutné věnovat zvláštní pozornost 
také ostatním připojením napájení (např. použití připojovacích pásků napájení).
Podrobné pokyny naleznete v oddíle 4.2 Montáž do skříně.

SELV – Všechny vstupní a výstupní porty jsou bezpečnostní obvody s velmi nízkým napětím (Safety Extra Low 

Voltage, SELV). Tyto obvody lze připojovat pouze k jiným bezpečnostním obvodům s velmi nízkým napětím.

Ztráta videosignálu – Při digitálním nahrávání obrazu je přirozeným jevem ztráta videosignálu, 
proto společnost Bosch Security Systems nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv škody 
způsobené chybějícími obrazovými informacemi. Pro minimalizaci nebezpečí ztráty digitálních 
informací společnost Bosch Security Systems doporučuje používat vícenásobné zálohované 
nahrávací systémy a zálohovat všechny analogové a digitální informace.

1.4 Směrnice FCC a UL
Informace FCC a ICES
(pouze pro modely určené pro USA a Kanadu)
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle směrnic FCC, 
část 15. Účelem těchto limitů je zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení 
v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční 
energii, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit škodlivé 
rušení rádiové komunikace. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní 
situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze 
zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito 
způsoby:
– otočením nebo přemístěním přijímací antény,
– zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
– připojením zařízení do zásuvky elektrické sítě zapojené do jiného okruhu než přijímač,
– poradou s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
Není povoleno provádět úmyslné nebo neúmyslné úpravy, které nejsou výslovně odsouhlaseny 
stranou zodpovědnou za shodu s předpisy. Jakékoliv takové úpravy by mohly zrušit právo 
uživatele používat zařízení. Je-li to nutné, měl by uživatel konzultovat nápravné opatření 
s prodejcem nebo zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Užitečné informace může uživatel nalézt v následující brožuře, kterou připravila federální 
komunikační komise: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Jak 
identifikovat a řešit potíže s rušením rozhlasového a televizního vysílání). Tuto brožuru lze 
získat na adrese U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-
00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
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ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
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.

Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost Underwriter Laboratories Inc. (dále jen „UL“) netestovala výkon ani spolehlivost 
bezpečnostních nebo signálových aspektů tohoto produktu. Laboratoře UL testovaly pouze 
nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a smrtelných úrazů, jak je vymezeno 
v normě UL 60950-1 – Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment laboratoří 
UL. Osvědčení UL nezahrnuje výkon ani spolehlivost zabezpečení ani signalizační aspekty 
tohoto produktu.
LABORATOŘE UL NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ INFORMACE, ZÁRUKY ANI OSVĚDČENÍ JAKÉHOKOLIV 
DRUHU, KTERÉ SE TÝKAJÍ VÝKONU NEBO SPOLEHLIVOSTI ZABEZPEČENÍ NEBO FUNKCÍ 
SOUVISEJÍCÍCH SE SIGNALIZACÍ TOHOTO PRODUKTU.

1.5 Upozornění společnosti Bosch
Autorská práva
Tato příručka je duševním vlastnictvím společnosti Bosch Security Systems a je chráněna 
autorským zákonem.
Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky
Všechny názvy hardwarových a softwarových produktů použité v tomto dokumentu jsou 
pravděpodobně registrovanými ochrannými známkami a musí být s nimi podle toho 
zacházeno.

POZNÁMKA
Tato příručka byla svědomitě sestavena a informace, které obsahuje, byly důkladně ověřeny. 
V době tisku byl text úplný a správný. Vzhledem k pokračujícímu vývoji produktů může dojít ke 
změně obsahu uživatelské příručky bez upozornění.  Společnost Bosch Security Systems 
nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození způsobené přímo nebo nepřímo chybami, 
neúplnými informacemi nebo nesrovnalostmi mezi uživatelskou příručkou a popisovaným 
produktem.

Další informace
Další informace získáte v nejbližší pobočce společnosti Bosch Security Systems nebo na 
našem webu na adrese: www.boschsecurity.cz
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2 Úvod

2.1 Digitální videorekordér pro bezpečnostní aplikace
Divar XF je systém pro nahrávání obrazu a zvuku, který nahrává několik obrazových a 
zvukových signálů a současně umožňuje sledování živého obrazu a přehrávání na více 
obrazovkách.
Jednotka je vybavena komplexními vyhledávacími a přehrávacími funkcemi pro sledování 
uložených videozáznamů. Po konfiguraci probíhá veškeré nahrávání na pozadí bez zásahu 
obsluhy. Je zaručena maximální rychlost nahrávání 30 (NTSC) a 25 (PAL) snímků za sekundu 
pro každý kanál. Rychlost a kvalita nahrávání je volitelná pro každou kameru. Potřebnou 
úložnou kapacitu pro nahrávání zajišťují až čtyři interní pevné disky.
Všechny modely jsou vybaveny rozsáhlými funkcemi pro zpracování poplachů a dálkovým 
ovládáním. Mezi funkce poplachu patří detekce pohybu v uživatelem definovaných oblastech 
obrazu na libovolném kamerovém vstupu.
Jednotku lze snadno obsluhovat a programovat prostřednictvím ovládacích tlačítek na 
předním panelu, myši a systému nabídek na obrazovce. Dva výstupy na monitor zajišťují 
zobrazení na celé obrazovce, zobrazení v kvadrantech a vícenásobné zobrazení. Pro ovládání 
PTZ a snadnější používání lze připojit klávesnici (Intuikey).
Zadní panel je vybaven průchozími videovstupy a videovýstupy s automatickým zakončením, 
audiovstupy a audiovýstupy, poplachovými vstupy a výstupy a konektory pro dálkové ovládání. 
Dva konektory VGA zajišťují výstupy na monitor A a B. K dispozici jsou rovněž videovýstupy 
CVBS a Y/C v normě NTSC nebo PAL. Monitor A zobrazuje digitální obraz na celé obrazovce 
nebo na více obrazovkách, který lze zastavit a zvětšit. Monitor B zobrazuje živý obraz na celé 
obrazovce nebo na více obrazovkách.
Pro sledování živého obrazu, přehrávání a konfiguraci prostřednictvím sítě slouží softwarová 
aplikace Control Center. Pět uživatelů může současně ovládat několik jednotek Divar XF. 
Jednotka Divar XF umožňuje kontrolu pravosti při místním i vzdáleném přehrávání. 
K přehrávání zabezpečených videosouborů se dodává vyhrazený softwarový přehrávač. 
K instalaci jednotky slouží softwarový nástroj Configuration Tool.
K integraci jednotky Divar XF se softwarem pro správu od jiných výrobců je určena sada SDK 
(Software Development Kit).

2.1.1 Verze
K dispozici jsou různé modely Divar XF, a to 8kanálové a 16kanálové s možností vypalovačky 
disků DVD, každý s různými úložnými kapacitami. Jak 8kanálové, tak 16kanálové verze fungují 
stejně, až na menší počet kamerových vstupů, audiovstupů a poplachových vstupů a rozdílný 
počet dostupných vícenásobných zobrazení.
Volitelně může být připojeno až 8 kamer IP (navíc k 8 nebo 16 analogovým vstupním kanálům). 

2.1.2 Příručky
Součástí dodávky jsou čtyři příručky:
– Instalační příručka – podrobný popis pro osoby, které provádějí instalaci tohoto výrobku.
– Průvodce rychlou instalací – stručný přehled nastavení a instalace výrobku.
– Návod k obsluze – podrobný popis obsluhy jednotky určený pro koncové uživatele.
– Návod k obsluze aplikací Control Center a Archive Player – podrobný popis instalace a 

ovládání softwaru Control Center a Archive Player určený pro koncové uživatele a 
administrátory.

2.1.3 Vlastnosti
Jednotka Divar XF má následující funkce:
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– 8 nebo 16 průchozích kamerových vstupů s automatickým zakončením
– 8 nebo 16 audiovstupů
– Podpora až osmi kamer IP (volitelné)
– Současné nahrávání a přehrávání
– Interní pevný disk pro ukládání videa (vyměnitelný zepředu)
– Vestavěné diskové pole RAID4 (volitelné)
– Port 10/100Base-T pro připojení do sítě Ethernet
– Dva sériové porty RS232 pro komunikaci přes sériové rozhraní
– Vstup pro externí klávesnici
– Výstupy na dva monitory
– Možnost zobrazení na celé obrazovce a v různých režimech vícenásobného zobrazení při 

sledování živého obrazu a přehrávání
– Monitor pro sledování podrobností se sekvenčním přepínáním, vícenásobným zobrazením 

a nabídkou na obrazovce (OSD)
– Dva audiovýstupy (duální mono)
– Detekce pohybu
– 8 nebo 16 spínacích (poplachových) vstupů a 4 poplachové výstupy
– Detekce ztráty videosignálu
– Akustická výstraha
– Otáčení, naklánění a transfokace kamery prostřednictvím rozhraní RS485 a Biphase
– Místní archivace přes rozhraní USB
– Místní archivace přes vestavěnou vypalovačku disků DVD (volitelné)

2.1.4 Nápověda na obrazovce
Pro některá témata je na obrazovce dostupná kontextová nápověda. Při stisknutí tlačítka 

nápovědy  se zobrazí nápovědný text související s aktuální aktivitou. Nápověda se ukončí 

stisknutím tlačítka Escape .

2.2 Vybalení
Zkontrolujte, zda balení není viditelně poškozeno. Pokud se jakákoli položka v dodávce zdá 
poškozená, uvědomte přepravní společnost. Opatrně zařízení vybalte. Jedná se o elektronické 
zařízení, s kterým je třeba zacházet opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Nepokoušejte se 
jednotku použít, je-li některá součást poškozena. V případě chybějících položek se obraťte na 
zástupce oddělení služeb zákazníkům nebo prodejce společnosti Bosch Security Systems. Pro 
převoz jednotky je nejbezpečnější přepravní karton. Uschovejte proto karton a všechny balicí 
materiály pro pozdější potřebu. Pokud jednotka musí být vrácena, použijte originální balicí 
materiály.

2.2.1 Obsah balení
Zkontrolujte následující položky:
– Digitální videorekordér (jednotka Divar XF 16 nebo Divar XF 8)
– Myš s rozhraním USB
– Průvodce rychlou instalací
– Návod k obsluze jednotky Divar XF
– Návod k obsluze aplikací Divar XF Control Center a Archive Player
– Instalační příručka (tato příručka)
– Deska s 25pólovým konektorem typu D pro přepínání a poplachy
– Deska s 15pólovým konektorem typu D (používá se pro připojení ovládání PTZ 

prostřednictvím Biphase)
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– Konektor s 3pólovou šroubovací svorkou (používá se pro připojení ovládání PTZ 
prostřednictvím RS485)

– Síťová napájecí šňůra
– Stíněný síťový překřížený kabel (pro účely servisu a testování)
– Sada pro montáž do skříně (racku)
– Disk CD-ROM obsahující software a příručky

2.3 Instalační prostředí

2.3.1 Montáž
Jednotka Divar XF se dodává ve stolním provedení. Pomocí sady pro montáž do skříně 
dodávané s jednotkou lze v případě potřeby jednotku namontovat do skříně.

2.3.2 Větrání
Zajistěte, aby místo, kam bude jednotka instalována, bylo dobře větrané. Zjistěte umístění 
větracích otvorů v krytu jednotky a zajistěte, aby nebyly zablokovány.

2.3.3 Teplota
Při výběru místa pro instalaci dodržujte předepsanou okolní teplotu jednotky. Přílišné 
odchylky od předepsaných limitů provozní teploty mohou způsobit selhání jednotky. 
Neumísťujte jednotku na horké zařízení.

2.3.4 Napájecí zdroj
Zajistěte, aby bylo střídavé napájecí napětí v místě instalace stabilní a v toleranci jmenovitého 
napětí jednotky. Jestliže se střídavé napájecí napětí vyznačuje špičkami či poklesy, použijte 
stabilizátor nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS).

2.4 Související zařízení
Typický systém obsahuje následující součásti (které se nedodávají s jednotkou):
– Primární monitor pro sledování vícenásobného zobrazení (monitor A)
– Druhý monitor pro sledování podrobností/poplachů (monitor B)
– Kamery s kompozitním videovýstupem 1 Všš
– Kamery IP (informace o podporovaných modelech v katalogovém listu)
– Mikrofon(y) se zesilovačem
– Zesilovač zvuku s reproduktory
– Koaxiální videokabel s konektory BNC pro připojení videosignálů

Audiokabel s konektory RCA pro připojení audiosignálů

– Zásuvku střídavé elektrické sítě pro připojení jednotky, která umožňuje bezpečné 
odpojení (z bezpečnostních důvodů nemá jednotka žádný vypínač)

– Klávesnice
– Počítač pro aplikaci Control Center a nástroj Configuration Tool
– Řídicí jednotky pro ovládání otáčení, naklánění a transfokace (PTZ)
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3 Rychlá instalace
Chcete-li jednotku rychle uvést do provozu, proveďte níže popsané připojení a zadejte 
příslušné údaje do nabídky Rychlá instalace. Nabídka Rychlá instalace se zobrazí při prvním 
zapnutí jednotky. Po zadání příslušných informací bude jednotka připravena k provozu.

3.1 Připojení

Obrázek 3.1 Připojení na zadním panelu

3.1.1 Primární připojení
1. Připojte kamery k (automaticky zakončeným) kamerovým vstupům BNC.
2. Připojte monitor A k výstupu BNC, Y/C nebo VGA (s podporou rozlišení 1280×1024) 

s označením MON A.
3. Připojte (dodanou) myš USB k portu USB.

3.1.2 Volitelná připojení
4. Připojte monitor B k výstupu BNC, Y/C nebo VGA (s podporou rozlišení 1024×768) 

s označením MON B.
5. Připojte až 16 audiosignálů k audiovstupům RCA.
6. Připojte audiovýstupy RCA k monitoru nebo zesilovači zvuku.
7. Připojte až 16 (poplachových) vstupů (prostřednictvím dodávané desky s 25pólovým 

konektorem typu D).
8. Připojte až 4 poplachové výstupy (prostřednictvím dodávané desky s 25pólovým 

konektorem typu D).
9. Připojte poruchový výstup (prostřednictvím dodávaného adaptéru se šroubovacími 

svorkami).
10. Připojte klávesnici Intuikey k zásuvce KBD In a zakončovací člen (dodávaný s klávesnicí) 

k zásuvce KBD Out.
11. Připojte řídicí jednotku pro ovládání otáčení, naklánění a transfokace Bosch k portu 

Biphase (prostřednictvím dodávané desky s 15pólovým konektorem typu D).
12. Připojte řídicí jednotku pro ovládání otáčení, naklánění a transfokace od jiného výrobce 

k portu RS485 (prostřednictvím dodávaného adaptéru se šroubovacími svorkami).
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13. Připojte síť prostřednictvím portu Ethernet.

3.1.3 Zapnutí
Zapněte všechna připojená zařízení.
14. Zapojte do jednotky síťovou napájecí šňůru.

3.2 První použití
Jednotka se zapne v režimu vícenásobného zobrazení. Při prvním použití jednotky se otevře 
nabídka Rychlá instalace. Zadáním základních nastavení na čtyřech kartách uveďte jednotku 
do provozu. Jednotka začne automaticky nahrávat po zavření nabídky Rychlá instalace.
Chcete-li kdykoli vyvolat nabídku Rychlá instalace, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko nabídky .
2. Na monitoru A se zobrazí hlavní nabídka.
3. Klikněte na položku Konfigurace a poté Rychlá instalace.

Navigace
Použijte dodanou myš USB. Alternativně můžete použít tlačítka na předním panelu:

– Tlačítkem Enter  vyberete podnabídku nebo položku.

– Tlačítka se šipkami     slouží k procházení nabídky nebo seznamu.

– Tlačítkem Escape  se vrátíte zpět nebo vypnete nabídku.

3.3 Nabídka Rychlá instalace
Nabídka Rychlá instalace obsahuje čtyři karty: Mezinárodní, Plán, Nahrávání a Sítě. Tyto karty 
můžete procházet pomocí tlačítek Zpět a Další. Tlačítkem Zpět zrušíte změny provedené na 
aktivní kartě. Tlačítkem Zavřít ukončíte nabídku Rychlá instalace. Změna nastavení Rychlé 
instalace přepíše uživatelská nastavení. 
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3.3.1 Mezinárodní

Obrázek 3.2 Nabídka Rychlá instalace – karta Mezinárodní

Kliknutím na tlačítko Další se přesuňte na následující kartu.

Jazyk Ze seznamu vyberte jazyk nabídky.

Časové pásmo Ze seznamu vyberte jedno z časových pásem.

Formát času Vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

Čas Zadejte aktuální čas.

Formát data Vyberte jeden ze tří formátů kalendářního data, kdy je jako první 
zobrazen měsíc (MM), den (DD) nebo rok (RRRR).

Datum Zadejte aktuální datum.
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3.3.2 Plán

Obrázek 3.3 Nabídka Rychlá instalace – karta Plán

Zobrazí se grafické znázornění právě aktivního týdenního plánu. Každá barva představuje 
jeden z dostupných profilů:
– Žlutá – profil 1
– Tmavě modrá – profil 2
– Zelená – profil 3
– Růžová – profil 4
– Světle modrá – profil 5
– Hnědá – profil 6
Kliknutím na tlačítko Přepsat začněte provádět změny.
– Vyberte, kterým dnem má začínat a končit týden.
– Vyberte začátek a konec dne během pracovních dnů.
– Vyberte začátek a konec dne během víkendu.
Při změně nastavení se grafické znázornění automaticky aktualizuje.
Kliknutím na tlačítko Další se přesuňte na následující kartu.
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3.3.3 Nahrávání

Obrázek 3.4 Nabídka Rychlá instalace – karta Nahrávání

Pro jednotlivé profily v tabulce nastavte volby Rozlišení, Kvalita a Snímkový kmitočet pro 
normální nahrávání. Nastavte volby Rozlišení, Kvalita a Snímkový kmitočet pro nahrávání 
poplachů a pohybů. Tato nastavení jsou nastavena pro všechny profily. Pokud byla předtím 
provedena pokročilá nastavení, nahraďte je nastaveními pro rychlou instalaci kliknutím na 
tlačítko Přepsat.
Kliknutím na tlačítko Další se přesuňte na následující kartu.
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3.3.4 Sítě

Obrázek 3.5 Nabídka Rychlá instalace – karta Sítě

Zadejte nastavení určující chování jednotky vzhledem k síti.

Jméno DVR Zadejte název digitálního videorekordéru, který se má používat v síti.

DHCP Při povolení protokolu DHCP bude IP adresa, maska podsítě a výchozí 
brána automaticky přiřazena síťovým serverem. Jsou zobrazeny 
aktuální hodnoty.

IP adresa, Maska 
podsítě, Výchozí 
brána a Server 
DNS

Pokud je protokol DHCP zakázán, zadejte IP adresu, masku podsítě, 
adresu výchozí brány a adresu serveru DNS.

Omezení přenos. 
rychlosti

Zadáním hodnoty mezi 0,1 a 100 Mbit/s můžete omezit šířku pásma.

Adresa MAC Adresa MAC je určena jen pro čtení.

Byl připojen kabel Zobrazuje stav kabelu.
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4 Instalace hardwaru
Tato kapitola obsahuje podrobné informace o instalaci hardwaru a připojení externích zařízení 
k jednotce. Jsou zde popsány typy konektorů a signály na jejich vývodech. Většina konektorů 
je umístěna na zadním panelu jednotky. Pro snadné připojení myši nebo paměťového zařízení 
je jeden port USB umístěn v přední části jednotky.
Všechny vstupní a výstupní porty jsou obvody s bezpečným velmi nízkým napětím (SELV). Tyto 
obvody lze připojovat pouze k jiným bezpečnostním obvodům s velmi nízkým napětím.

4.1 Instalace na stole
Umístěte jednotku na stabilní rovný povrch. Nasaďte dva dodávané stříbrné postranní kryty:
1. nasaďte je na obě strany,
2. přesuňte je směrem k přední části jednotky.

Obrázek 4.1 Nasazení postranního krytu

4.2 Montáž do skříně
Jednotku lze namontovat do 19palcové skříně. Součástí dodávky je sada pro montáž do 
skříně, která obsahuje dva skříňové montážní držáky.

Montáž
1. Vyšroubujte čtyři křížové šrouby (dva na každé straně) umístěné na pravé a levé straně 

poblíž předního panelu jednotky.
2. Pomocí stejných čtyř křížových šroubů (dva na každé straně), které jste právě 

vyšroubovali, připevněte k oběma stranám dodávané držáky.
3. Chcete-li namontovat několik jednotek nad sebe, pomocí malého šroubováku uvolněte 

gumové nožky na spodní straně jednotky.
4. Namontujte jednotku do skříně pomocí nářadí dodaného ke skříni a dodržujte přitom 

pokyny výrobce skříně.

Obrázek 4.2 Připevnění skříňového montážního držáku
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4.3 Instalace pevného disku
Do digitálního videorekordéru lze namontovat až čtyři pevné disky. Všechny pevné disky lze 
zpřístupnit z přední části jednotky po sejmutí předního panelu. Neotevírejte horní kryt ani se 
nesnažte jednotku opravovat. Uvnitř jednotky nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit. 
Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Nesprávné zacházení nebo 
instalace může vést ke ztrátě záruky pevného disku i digitálního videorekordéru.
Poznámka! V jednotce Divar XF budou fungovat pouze originální pevné disky Bosch. 
Informace o dostupných pevných discích získáte na webu společnosti Bosch nebo u místního 
zástupce společnosti Bosch.

4.3.1 Pokyny k montáži

Sejmutí předního panelu

Obrázek 4.3 Sejmutí předního panelu

1. Uvolněte dva upevňovací křížové šrouby v dolní části předního panelu.
2. Vysunutím směrem doprava přední panel uvolněte.
3. Položte přední panel na jednotku a dávejte přitom pozor, aby plochý kabel nebyl napnutý. 

Pokud na jednotce není místo, odpojte plochý kabel a odložte přední panel stranou.

POZOR! 
Při montáži sestavy do skříně dbejte na to, aby nebylo omezeno proudění vzduchu kolem 
větracích otvorů na bočních panelech a aby nedošlo k překročení doporučené provozní 
teploty.
Připojovací kabely připevněte ke skříni, aby zadní strana jednotky nebyla nadměrně zatížena.

POZOR! 
Elektrostatické výboje
Jakákoli elektrostatická energie, která přijde do kontaktu s pevným diskem nebo jinými 
citlivými vnitřními součástmi, je může trvale zničit. Nesprávné zacházení může vést ke ztrátě 
záruky pevného disku.
Při manipulaci se zařízeními citlivými na elektrostatický výboj, jako je například pevný disk 
nebo jednotka Divar, použijte elektrostaticky ošetřené pracoviště.

NEBEZPEČÍ! 
Elektrické napětí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před instalací pevného disku odpojte síťovou napájecí šňůru digitálního videorekordéru a 
počkejte nejméně 30 sekund.

Divar
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Vložení pevného disku

Obrázek 4.4 Vložení pevného disku

1. Vyhledejte první prázdnou šachtu na pevný disk. Pevné disky je doporučeno instalovat 
podle vyznačeného pořadí, od prvního po čtvrtý. (Disky 3 a 4 se montují do dvojité 
šachty.)

2. Vyšroubujte dva imbusové šrouby T10, které přidržují vybranou šachtu. Vytažením 
směrem dopředu vysuňte šachtu z jednotky.

3. Chcete-li vyměnit nainstalovaný pevný disk, uvolněte čtyři montážní šrouby (dva na každé 
straně) po stranách šachty. Vyjměte pevný disk.
Pomocí čtyř šroubů (dva na každé straně) namontujte do šachty nový pevný disk (viz 
dokumentace k pevnému disku).

4. Nasaďte šachtu do slotu v jednotce a zcela ji zasuňte.
5. Připevněte šachtu pomocí dvou dříve uvolněných imbusových šroubů T10 (krok 2).
6. Další pevné disky namontujte podle kroků 1 až 5.

Nasazení předního panelu
1. Po dokončení instalace disku připojte v případě potřeby plochý kabel k přednímu panelu.
2. Nasaďte přední panel a zasunujte ho směrem doleva, dokud nebude na svém místě.
3. Do předního panelu znovu zašroubujte dva upevňovací křížové šrouby.

4.4 Připojení kamer
Kamery připojte ke konektorům Video in na zadní straně jednotky pomocí koaxiálního 
videokabelu o impedanci 75 Ω opatřeného konektory BNC. Prostřednictvím odpovídajícího 
konektoru Video out může tento signál procházet do dalšího zařízení. Kamerové vstupní 
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konektory jsou automaticky zakončeny. Pokud není připojeno další zařízení, není nutné na 
výstupní konektor přidat zakončovací prvek.
Jestliže signál z kamery prochází do dalšího zařízení, zajistěte, aby byl konec videolinky 
zakončen zakončovacím prvkem o impedanci 75 Ω.
Jednotka Divar XF se automaticky nakonfiguruje na normu PAL nebo NTSC. Jednotka určí 
příslušnou normu detekcí formátu signálu první připojené kamery (kamerový vstup s nejnižším 
číslem).

Technické údaje
Vstupní signál: kompozitní video1 Všš, 75 Ω
Barevná norma: PAL/NTSC, automatická detekce
Řízení zisku: automatické nebo manuální řízení zisku pro každý videovstup
Typ konektoru: průchozí BNC s automatickým zakončením

Obrázek 4.5 Osm videovstupů s průchozími výstupy

4.5 Připojení zvuku
Jednotka DivarXF podporuje až 16 audiovstupů a 4 audiovýstupy. K připojení použijte 
audiokabel s kompatibilními konektory RCA.

Technické údaje
Vstupní signál: mono RCA, 1 Všš, 10 kΩ

Výstupní signál: duální mono RCA, 1 Všš, 10 kΩ

Obrázek 4.6 Vstupní audiokonektory

Obrázek 4.7 Výstupní audiokonektory

4.6 Připojení monitorů
Prostřednictvím konektorů VGA, CVBS nebo Y/C lze připojit až dva monitory.

4.6.1 VGA
Jednotku lze připojit k jednomu nebo dvěma monitorům VGA pomocí standardního kabelu 
VGA. Při použití monitorů LCD je doporučena úhlopříčka 17 palců nebo větší.

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

Audio in

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

Audio out
A B

L

R
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Technické údaje
Výstupní signál: VGA
Rozlišení: 1280 × 1024 (monitor A), 1024 × 768 (monitor B)
Barvy: True color (32 bitů)
Typ konektoru: DE-15

Obrázek 4.8 Konektory VGA pro monitory

4.6.2 CVBS
Jednotku lze připojit k monitorům průmyslové televize pomocí koaxiálního videokabelu o 
impedanci 75 Ω opatřeného konektory BNC. Jednotka poskytuje signál CVBS 1 Všš.
Pokud je monitor vybaven průchozím připojením, ale průchozí výstup se nepoužívá, nastavte 
na monitoru impedanci 75 Ω. Jestliže je průchozí výstup monitoru připojen k dalšímu zařízení, 
nastavte zakončení na tomto zařízení na 75 Ω a zakončení monitoru na vysokou impedanci. 
(To není zapotřebí u zařízení s automatickým zakončením.)

Technické údaje
Výstupní signál: kompozitní video 1 Všš, 75 Ω, synchronizace 0,3 Všš ±10 %
Rozlišení: 720 × 576 (PAL), 720 × 484 (NTSC)
Typ konektoru: BNC

Obrázek 4.9 Konektory CVBS pro monitory

4.6.3 Y/C
Jednotku lze připojit k monitoru průmyslové televize se vstupem Y/C pomocí standardního 
propojovacího kabelu Y/C.

Obrázek 4.10 Konektory Y/C pro monitory

4.7 Připojení streamingu monitoru
Chcete-li zapojit monitor do konfigurace vzdáleného streamingu, připojte výstup monitoru 
CVBS k videovstupu. Poté monitor připojte k odpovídajícímu průchozímu konektoru.

VGA

A

B

CVBS

A

B

Y/C

A

B
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Obrázek 4.11 Typické připojení streamingu monitoru

4.8 Připojení portu COM RS232
Porty COM RS232 slouží k propojení počítače a jednotky pro účely servisu. Pro připojení 
sériového portu počítače k jednotce použijte překřížený kabel (null-modem). Přenosovou 
rychlost lze vybrat v systému nabídek.

Technické údaje
Typ konektoru: 9pólová zástrčka typu D
Maximální vstupní napětí: ±25 V
Komunikační protokol: výstupní signály dle normy EIA/TIA-232-F

Obrázek 4.12 Konektory portu COM RS232

Tabulka 4.1 Zásuvka portu RS232

4.9 Připojení klávesnice
Vstupní a výstupní konektory klávesnice se používají k připojení klávesnice Bosch Intuikey 
k jedné nebo více jednotkám Divar XF. Při použití pro jednu jednotku připojte klávesnici ke 
konektoru KBD in. Při použití pro více jednotek propojte kabelem konektor KBD out první 
jednotky s konektorem KBD in následující jednotky Divar XF. Tímto způsobem lze propojit a 
pomocí jedné klávesnice ovládat až 16 jednotek Divar XF.
Pro krátké vzdálenosti (do 30 m) lze k napájení a přenosu signálů klávesnice použít standardní 
plochý šestižilový telefonní kabel (LTC 8558/00).
Pro vzdálenosti přesahující 30 m mezi klávesnicí a digitálním videorekordérem je nutné použít 
sadu pro vzdálené připojení klávesnice (LTC 8557). Tato sada obsahuje rozvodné skříně, 

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O

A

B

A A

B B
- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

AC

USBUSB

Ethernet

Audio out Audio in
A B

L

R

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16
Monitor out

BA

Název signálu Číslo vývodu Popis
DCD_vst 1 Signál Carrier Detection (nepoužito)
RX 2 Přijímací signál RS232
TX 3 Vysílací signál RS232
N/C 4 Nezapojeno
Systémová zem 5 Systémová zem
N/C 6 Nezapojeno
RTS 7 Signál Request to Send RS232
CTS 8 Signál Clear to Send RS232
N/C 9 Nezapojeno

COM 1 COM 2
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kabely a vhodný zdroj napájení pro externí klávesnici. Doporučujeme použít kabel typu 
Belden 8760 nebo ekvivalentní.

zakončení
Ke konektoru KBD out připojte zakončovací člen klávesnice (dodávaný s klávesnicí Intuikey). 
Pokud je více jednotek Divar XF ovládáno prostřednictvím jedné klávesnice, musí být konektor 
KBD out poslední jednotky Divar XF zakončen.

Technické údaje
Komunikační protokol: RS485
Maximální napětí signálu: ±12 V
Zdroj napájení: 11 - 12,6 Vss, max. 400 mA
Maximální délka kabelu: 30 m (při použití standardního plochého šestižilového telefonního 
kabelu) nebo 1,5 km (při použití kabelu Belden 8760 nebo ekvivalentního společně se sadou 
LTC 8557).
Typ kabelu: černý (překřížený) kabel (dodán s klávesnicí)
Zakončení: zakončovací prvek o impedanci 390 Ω

Obrázek 4.13 Vstupní a výstupní konektory klávesnice

Tabulka 4.2 Vstup klávesnice – zásuvka RJ11 (KBD in)

Tabulka 4.3 Výstup klávesnice – zásuvka RJ11 (KBD out)

4.10 Připojení sítě Ethernet
Pro přímé připojení jednotky k počítači, kameře IP nebo síti se používá standardní zásuvka RJ-
45 Ethernet. Pro připojení k síťovému rozbočovači nebo přepínači použijte nekřížený síťový 
kabel. Pro přímé připojení k počítači nebo kameře IP použijte dodaný křížený síťový kabel. 
Konkrétní typ potřebného kabelu vám sdělí místní pracovník oddělení IT. Maximální délka 
kabelu mezi dvěma uzly je omezena na 100 metrů.

Technické údaje
Připojení: 10/100 BaseT, IEEE 802.3
Diferenciální napětí signálu: max. ±2,8 V, vstupy mají ochranu proti přechodnému přepětí
Podrobnosti portu Ethernet: EEE 802.3/802.3u – fyzická vrstva 100Base-TX/10Base-T

Číslo vývodu Signál
1 +12 Vss (min. 11 V až max. 12,6 V, max. 400 mA)
2 Systémová zem
3 Kladná linka klávesnice
4 Záporná linka klávesnice
5 Systémová zem
6 Systémová zem

Číslo vývodu Signál
1 Nezapojeno
2 Systémová zem
3 Záporná linka klávesnice
4 Kladná linka klávesnice
5 Systémová zem
6 Nezapojeno

KBD IN

KBD OUT
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Automatické vyjednávání: 10/100, plný/poloviční duplex
Délka kabelu: 100 m (nestíněná kroucená dvojlinka o impedanci 100 Ω nebo stíněná kroucená 
dvojlinka o impedanci 150 Ω, kategorie 5 nebo vyšší).
Impedance: integrovaná kompenzace pro přizpůsobení impedance
Indikátory: ACT, 10/100

Obrázek 4.14 Konektor Ethernet

Tabulka 4.4 Síť LAN – zásuvka RJ-45 Ethernet

4.11 Port RS485
K jednotce lze připojit ovladatelné kamery jiných výrobců a ovládat jejich otáčení, naklánění a 
transfokaci.
Protokol Pelco D je podporován s následujícím nastavením přenosové rychlosti:
2 400 baudů
1 start bit
8 datových bitů
1 stop bit
Bez parity

Obrázek 4.15 Konektor RS485

Tabulka 4.5 Popis vývodů konektoru RS485

Doporučený průřez kabelu je 28 až 16 AWG (0,08 až 1,5 mm2).
Pro komunikaci s ovladatelnou kamerou zvolte číslo portu, které je shodné s číslem vstupu, 
k němuž je kamera připojena (např. ovladatelnou kameru připojenou ke kanálu 16 
nakonfigurujte na port 16).

4.12 Port Biphase
Port Biphase lze použít k připojení ovladatelných kamer kompatibilních s rozhraním Biphase. 
Pět výstupů Biphase slouží k ovládání kamer s kopulovitým krytem a otáčení, naklánění a 
transfokace. Připojovací deska se šroubovacími svorkami dodávaná s jednotkou zjednodušuje 
připojení Biphase k jednotce a chrání port před přechodným přepětím.

Název signálu Číslo vývodu Popis
LAN_TX + 1 Kladná vysílací linka Ethernet
LAN_TX - 2 Záporná vysílací linka Ethernet
LAN_RX + 3 Kladná přijímací linka Ethernet
N/C 4 Nezapojeno
N/C 5 Nezapojeno
LAN_RX - 6 Záporná přijímací linka Ethernet
N/C 7 Nezapojeno
N/C 8 Nezapojeno

ETHERNET

Název signálu Číslo vývodu Popis
TX - 1 Přenos dat
TX + 2 Přenos dat
Zem 3 Stínění

- | + | G
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Technické údaje
Výstupní impedance: 128 Ω
Přepěťová ochrana: max. ±40 V
Diferenciální amplituda napětí: min. 1 V, max. 2 V při charakteristické zátěži 220 Ω připojené 
na diferenciální výstup
Délka kabelu: max. 1,5 km
Doporučený kabel: Belden 8760
Průměr kabelu: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Počet zátěží na výstup: max. 4

Obrázek 4.16 Konektor portu Biphase a připojovací deska

Tabulka 4.6 Řídicí port – 15pólový konektor typu D

Název signálu Číslo vývodu Popis
Kód 1 - 1 Ovládací kanál Biphase 1 (záporný)
Kód 1 + 2 Ovládací kanál Biphase 1 (kladný)
Stínění 3 Systémová zem/stínění kabelu
Kód 2 - 4 Ovládací kanál Biphase 2 (záporný)
Kód 2 + 5 Ovládací kanál Biphase 2 (kladný)
Stínění 6 Systémová zem/stínění kabelu
Kód 3 - 7 Ovládací kanál Biphase 3 (záporný)
Kód 3 + 8 Ovládací kanál Biphase 3 (kladný)
Stínění 9 Systémová zem/stínění kabelu
Kód 4 - 10 Ovládací kanál Biphase 4 (záporný)
Kód 4 + 11 Ovládací kanál Biphase 4 (kladný)
Stínění 12 Systémová zem/stínění kabelu
Kód 5 - 13 Ovládací kanál Biphase 5 (záporný)
Kód 5 + 14 Ovládací kanál Biphase 5 (kladný)
Stínění 15 Systémová zem/stínění kabelu

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
-

SHIELD

CTRL 3

+
-

SHIELD

CTRL 4

+
-

SHIELD

CTRL 5

8 1

915
BIPHASE
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Pro komunikaci s ovladatelnou kamerou zvolte číslo portu, které je shodné s číslem vstupu, 
k němuž je kamera připojena (např. ovladatelnou kameru připojenou ke kanálu 16 
nakonfigurujte na port 16).

4.13 Konektory USB
Čtyři konektory USB jsou umístěny na zadním panelu jednotky. Pro snadné připojení myši 
nebo paměťového zařízení je jeden port USB umístěn v přední části jednotky.

Obrázek 4.17 Porty USB

4.14 Připojení vstupů a výstupů externího poplachu
Poplachové vstupy a výstupy jsou zajištěny prostřednictvím 25pólového konektoru typu D. 
Dodávaná připojovací deska se šroubovacími svorkami vstupů a výstupů zjednodušuje 
připojení poplachových signálů k jednotce.

Připojení vstupů
Jednotlivé (poplachové) vstupní linky mohou být sepnuty pomocí kontaktu různých zařízení, 
jako jsou tlakové podložky, pasivní infračervené detektory, hlásiče ohně a podobná zařízení. 
Zapojte je v režimu N/O (normálně rozepnuto) nebo N/C (normálně sepnuto). Režim N/O 
nebo N/C poplachových vstupů lze nakonfigurovat v systému nabídek. Výchozí režim je N/O. 
Vstupy 9–16 nebudou u 8kanálového modelu Divar XF využity.

Technické údaje
Impedance poplachového vstupu: vnitřní zvedací odpor 10 kΩ při +5 V
Rozsah vstupního napětí: min. -5 Vss až max. 40 Vss
Práh vstupního napětí: nízké napětí max. 0,8 V, vysoké napětí min. 2,4 V
Průměr kabelu: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Připojení poplachových výstupů
Čtyři poplachová výstupní relé reagují na poplachy na vstupech a spouštěcí události. Režim N/
O nebo N/C poplachových výstupů lze nakonfigurovat v systému nabídek. Relé jsou aktivní po 
dobu trvání budicí události. Aplikace připojte k poplachovým výstupním relé (pouze odporové 
zátěže). Na kontaktech poplachového výstupního relé nesmí být překročeny hodnoty 30 Vst, 
40 Vss, 500 mA (trvale) nebo 10 VA.

Tabulka 4.7 Vstupy a výstupy externího poplachu

Technické údaje
Spínací proud (odporová zátěž): max. 500 mA

USBUSB

Číslo výstupu Funkce
1 poplach
2 Ztráta videosignálu
3 Ovladatelné pomocí aplikace Control Center
4 Ovladatelné pomocí aplikace Control Center

NEBEZPEČÍ! 
Elektrické napětí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození jednotky.
Kontakty nesmí být použity ke spínání napětí elektrické sítě.
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Spínaný výkon: max. 10 VA
Spínací napětí (odporová zátěž): max. 30 Vst / 40 Vss
Průměr kabelu: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Obrázek 4.18 Vstupní a výstupní konektor externího poplachu a připojovací deska
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Tabulka 4.8 Externí vstupy a výstupy – 25pólová zásuvka typu D

4.15 Poruchové relé
Poruchové relé bude aktivováno při závadě systému. Připojení proveďte pomocí dodávaného 
adaptéru se šroubovacími svorkami. Doporučený průměr kabelu je AWG 28-16 (0,08-
1,5 mm2).

Obrázek 4.19 Výstup poruchového relé

4.16 Napájení
Napájení je do jednotky přiváděno prostřednictvím zásuvky typu IEC. Z bezpečnostních 
důvodů nemá jednotka vypínač. To znamená, že jednotka je napájena, pokud je síťová napájecí 
šňůra zapojena do funkční zásuvky elektrické sítě.

Technické údaje:
Vstupní napětí: 100 - 240 Vst ±10 %
Proud: 0,7 - 0,3 A
Vstupní kmitočet: 50/60 Hz

Název signálu Číslo vývodu Popis
Poplach_vst_1 1 Poplachový vstup 1
Poplach_vst_2 2 Poplachový vstup 2
Poplach_vst_3 3 Poplachový vstup 3
Poplach_vst_4 4 Poplachový vstup 4
Poplach_vst_5 5 Poplachový vstup 5
Poplach_vst_6 6 Poplachový vstup 6
Poplach_vst_7 7 Poplachový vstup 7
Poplach_vst_8 8 Poplachový vstup 8
Poplach_vst_9 9 Poplachový vstup 9
Poplach_vst_10 10 Poplachový vstup 10
Poplach_vst_11 11 Poplachový vstup 11
Poplach_vst_12 12 Poplachový vstup 12
Poplach_vst_13 13 Poplachový vstup 13
Poplach_vst_14 14 Poplachový vstup 14
Poplach_vst_15 15 Poplachový vstup 15
Poplach_vst_16 16 Poplachový vstup 16
Relé1_A 17 Relé 1, výstupní pól 1
Relé1_B 18 Relé 1, výstupní pól 2
Relé2_A 19 Relé 2, výstupní pól 1
Relé2_B 20 Relé 2, výstupní pól 2
Relé3_A 21 Relé 3, výstupní pól 1
Relé3_B 22 Relé 3, výstupní pól 2
Relé4_A 23 Relé 4, výstupní pól 1
Relé4_B 24 Relé 4, výstupní pól 2
Systémová zem 25 Kostra
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Obrázek 4.20 Zásuvka zdroje napájení

Tabulka 4.9 Zásuvka zdroje napájení

4.17 Údržba - Revize
Údržba této jednotky je omezena na čištění a prohlídku zevnějšku. Veškeré opravy svěřte 
kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Název signálu Vývod Popis
FÁZE Nahoře Fázový vodič
NULA Dole Nulový vodič
PE Uprostřed Ochranný zemnicí vodič

AC

NEBEZPEČÍ! 
Elektrické napětí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte horní kryt ani se nesnažte jednotku opravovat. Uvnitř jednotky nejsou žádné díly, 
které by mohl uživatel opravit. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. 
Otevření horního krytu bude mít za následek ztrátu záruky!
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5 Návod k obsluze 
Tyto pokyny vysvětlují účel tlačítek na předním panelu. Dostupné funkce lze omezit 
nastavením hesel. Některé funkce mohou rovněž vyžadovat softwarovou licenci.
Správce má přístup k mnoha dalším funkcím v nabídce.

5.1 Ovládací prvky na předním panelu

Obrázek 5.1 Ovládací prvky na předním panelu

5.1.1 Tlačítka
Pomocí tlačítek na předním panelu lze ovládat všechny funkce. Funkce jsou znázorněny 
symboly na tlačítkách. Neaktivní klávesy při stisknutí pípnou.

Tlačítka se šipkami:

Nahoru Dolů Vlevo Vpravo
– v režimu nabídky umožňují procházet položky nabídky nebo hodnoty,
– v režimu PTZ lze pomocí tlačítek se šipkami ovládat otáčení, naklánění nebo 

transfokaci vybrané kamery,
– v režimu digitálního zvětšení umožňují posunovat viditelnou oblast vybraného 

obrazu.

 Tlačítko Enter
– umožňuje vybrat nabídku či podnabídku nebo potvrdit výběr provedený v nabídce,
– při sledování videa v režimu vícenásobného zobrazení umožňuje zobrazit vybraný 

obrazový panel (cameo) na celou obrazovku.

 Tlačítko ESC
– umožňuje návrat k předchozí úrovni nebo ukončení systému nabídek bez uložení.

 Tlačítko Celá obrazovka
– umožňuje přechod do režimu celé obrazovky.

 Tlačítko Kvadranty
– umožňuje přechod do kvadrantového režimu,
– v kvadrantovém režimu lze jeho stisknutím přepínat mezi aktivními obrazovkami 

v kvadrantech.

 Tlačítko Vícenásobné zobrazení
– umožňuje přechod do režimu vícenásobného zobrazení,
– v režimu vícenásobného zobrazení lze jeho stisknutím přepínat mezi povolenými 

obrazovkami 3×3 a 4×4.

Divar
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 Tlačítko Digitální zvětšení
– umožňuje přiblížit aktivní obraz kamery na celé obrazovce.

 Tlačítko Sekvence
– umožňuje sekvenční přepínání kamer na celé obrazovce nebo v kvadrantech.

 Tlačítko OSD
– stisknutím zobrazíte datum a čas a informace o kameře, pouze datum a čas nebo 

žádné údaje.

 Tlačítko Vyhledat
– stisknutím otevřete nabídku pro hledání podle data a času nebo hledání nahraného 

obrazu.

 Tlačítko PTZ
– aktivuje režimy otáčení/naklánění nebo otáčení/transfokace.

 Tlačítko Pozastavit
– v režimu živého obrazu lze jeho stisknutím zastavit vybraný obraz.

 Tlačítko Nabídka
– otevře systém nabídek.

 Tlačítko Nápověda
– stisknutím zobrazíte nápovědu.

 Tlačítko Ztlumit
– stisknutím ztišíte odposlech zvuku.

 Tlačítko Otevřít/Zavřít
– stisknutím otevřete nebo zavřete zásuvku DVD.

 Tlačítko Export
– stisknutím otevřete nabídku exportu; tlačítko je opatřeno světelným indikátorem.

 Tlačítko Monitor
– přepíná ovládání mezi monitorem A nebo B.

 Tlačítko Potvrdit
– stisknutím potvrdíte poplach; tlačítko je opatřeno světelným indikátorem.

 Kamerová tlačítka (1-16)
– stisknutím zobrazíte analogový videovstup na celou obrazovku.
– opětovným stisknutím zobrazíte obraz z kamery IP (pokud je připojena) na celou 

obrazovku.

 Tlačítko Pauza
– stisknutím v režimu přehrávání zastavíte přehrávaný obraz.
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 Tlačítko Pozpátku
– stisknutím v režimu živého obrazu se začnou nahrávky zobrazených kamer přehrávat 

dozadu,
– stisknutím v režimu přehrávání umožňuje spustit nebo zrychlit přehrávání dozadu,
– stisknutím v režimu pauzy umožňuje přejít o jeden snímek dozadu.

 Tlačítko Přehrávat
– stisknutím v režimu živého obrazu umožňuje pokračovat v přehrávání od poslední 

vybrané pozice,
– stisknutím v režimu pauzy nebo rychlého přetáčení dopředu/dozadu umožňuje 

pokračovat v přehrávání.

 Tlačítko Přetočit dopředu
– stisknutím v režimu živého obrazu umožňuje spustit přehrávání obrazu nahraného 

před jednou minutou,
– stisknutím v režimu přehrávání umožňuje zrychlit rychlost přehrávání dopředu,
– stisknutím v režimu pauzy umožňuje přejít o jeden snímek dopředu.

 Tlačítko Stop
– stisknutím v režimu přehrávání umožňuje návrat k živému obrazu.

Poznámka:
Číslování kamer IP začíná u 8kanálového modelu číslem 9 a u 16kanálového modelu číslem 17. 
Takže u 16kanálové jednotky s kamerami IP zvolí kamerové tlačítko 1 analogovu kameru 1 a 
kameru IP 17.

5.1.2 Indikátory
Indikátory na displeji na předním panelu vás svícením nebo blikáním upozorňují na různé 
provozní podmínky.

 Napájení – svítí, je-li jednotka napájena.

 DVD – svítí, je-li v jednotce disk DVD.

 USB – svítí, je-li k jednotce připojeno paměťové zařízení USB.

 Síť – svítí, je-li k jednotce připojen vzdálený uživatel.

 Nahrávání – svítí, pokud jednotka nahrává video.

 Přehrávání – svítí, pokud se jednotka nachází v režimu přehrávání.

 Monitor A – indikuje, že je ovládán monitor A.

 Monitor B – indikuje, že je ovládán monitor B.

 Teplota – bliká, je-li vnitřní teplota mimo provozní rozsah.

 Poplach – bliká, je-li detekován poplach.

 Pohyb – bliká, pokud je ve videosignálu detekován pohyb.
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 Ztráta videosignálu – bliká, pokud je u některého videovstupu detekována ztráta 

videosignálu.

 Závada systému – bliká, pokud je detekována závada systému.

5.2 Ovládání pomocí myši
Všechny funkce ovládané z předního panelu lze alternativně ovládat pomocí dodávané myši 
s rozhraním USB. Všechny hlavní funkce digitálního videorekordéru jsou přístupné 
prostřednictvím panelu tlačítek na obrazovce. Chcete-li tento panel zobrazit (pouze na 
monitoru A), přesuňte ukazatel myši do levého dolního rohu obrazovky. Chcete-li panel 
z obrazovky odstranit, stiskněte klávesu ESC.

Obrázek 5.2 Panel tlačítek na obrazovce

Tlačítka a indikátory na panelu tlačítek na obrazovce fungují stejně jako tlačítka a indikátory na 
předním panelu.

5.3 Sledování obrazu
Jednotka je opatřena dvěma výstupy na monitor, A a B. Způsob, jakým tyto monitory zobrazují 
obraz, závisí na konfiguraci systému. Při detekci poplachu nebo pohybu na některém vstupu 
lze na monitoru A nebo B či na obou monitorech zobrazit obraz z kamery s indikátorem 
poplachu nebo pohybu. Pokud dojde současně k více poplachům nebo je detekováno více 
pohybů, budou obrazy z kamer zkombinovány do okna vícenásobného zobrazení na 
monitoru A nebo B či na obou monitorech.

5.3.1 Monitor A
Monitor A je hlavní monitor. Zobrazuje živý nebo přehrávaný obraz z analogových kamer i 
kamer IP na celé obrazovce nebo v režimu kvadrantového či vícenásobného zobrazení. Na 
tomto monitoru se zobrazují rovněž stavové zprávy a upozornění na poplach, pohyb a ztrátu 
videosignálu. Systém nabídek je při aktivaci zobrazen na tomto monitoru.

5.3.2 Monitor B
Monitor B zobrazuje živý obraz z analogových kamer na celé obrazovce nebo v režimu 
kvadrantového či vícenásobného zobrazení.

Výběr ovládaného monitoru
Ovládání obrazu na monitoru A:

1. Zkontrolujte, zda na předním panelu svítí indikátor .

2. Pokud indikátor  nesvítí, stiskněte tlačítko monitoru .
Ovládání obrazu na monitoru B:

1. Zkontrolujte, zda na předním panelu svítí indikátor .

2. Pokud indikátor  nesvítí, stiskněte tlačítko monitoru .
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5.3.3 Sledování
Na obrázku jsou znázorněna všechna možná zobrazení pro monitory A a B. Některá 
vícenásobná zobrazení mohla být zakázána během nastavení. Dostupná vícenásobná zobrazení 
závisejí také na modelu jednotky Divar a počtu připojených kamer.

Obrázek 5.3 Jednotka Divar XF podporuje sledování na jedné obrazovce, v kvadrantech, 3×3 a 4×4

V režimech vícenásobného zobrazení mohou být postupně použita různá uspořádání 
vícenásobných obrazovek, aby se zobrazil obraz ze všech kamer.

Vícenásobné zobrazení
Sledování různých vícenásobných zobrazení na monitoru A nebo B:

1. Stiskněte tlačítko vícenásobného zobrazení .
– Na aktivním monitoru se objeví vícenásobné zobrazení obrazů z kamer.
– Kamerová tlačítka vybraných kamer se rozsvítí (zeleně).

2. Opětovným stisknutím tlačítka vícenásobného zobrazení  přejdete k dalšímu 
naprogramovanému vícenásobnému zobrazení.

– Při opakovaném stisknutí tlačítka vícenásobného zobrazení  bude jednotky 
cyklicky přepínat mezi všemi povolenými vícenásobnými zobrazeními.

Celá obrazovka
Zobrazení záběru kamery na celé obrazovce:
1. Stiskněte některé kamerové tlačítko.

– Záběr vybrané analogové kamery se zobrazí na celé obrazovce.
– Kamerové tlačítko vybrané analogové kamery se rozsvítí (zeleně).
– Opětovným stisknutím tlačítka kamery zobrazíte propojené kamery IP.
– Kamerové tlačítko vybrané kamery IP se rozsvítí (oranžově).

2. V režimu vícenásobného zobrazení můžete stisknutím tlačítka Enter  zobrazit aktivní 
obrazový panel na celou obrazovku.

Poznámka:
Číslování kamer IP začíná u 8kanálového modelu číslem 9 a u 16kanálového modelu číslem 17. 
Takže u 16kanálové jednotky s kamerami IP zvolí kamerové tlačítko 1 analogovu kameru 1 a 
kameru IP 17.
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Sekvence
Sekvenční přepínání živého obrazu vybraných kamer:

1. Stiskněte tlačítko sekvence .
– Zobrazí se sekvenčně přepínané obrazy z kamer, přičemž každý obraz bude zobrazen 

s předem naprogramovanou prodlevou.

2. Stisknutím tlačítka sekvence  sekvenční přepínání zastavíte.
– Při zvětšení obrazu, stisknutí tlačítka vícenásobného zobrazení nebo výběru jedné 

kamery se sekvenční přepínání rovněž zastaví.

Přiřazení obrazového panelu (cameo)
Přiřazení kamer k obrazovým panelům při vícenásobném zobrazení:
1. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte obrazový panel.
2. Stisknutím a podržením kamerového tlačítka zobrazíte a přiřadíte obraz z této kamery 

k aktivnímu obrazovému panelu.
3. Alternativně klepněte na obrazový panel pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte 

některý videovstup.
Provedené přiřazení bude použito v režimu přehrávání i v režimu živého obrazu.

Zmrazení obrazu
Zmrazení záběru kamery na monitoru A:

1. Stisknutím tlačítka Pozastavit  zmrazíte obraz v aktivním obrazovém panelu (cameo).

2. Opětovným stisknutím tlačítka Pozastavit  se vrátíte ke sledování živého obrazu.
Alternativně můžete klepnout pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybrat příkaz 
Pozastavit nebo Uvolnit.

Pokud sledujete obraz z kamery na celé obrazovce, zmrazí se tento obraz. U zmrazeného 
obrazu lze použít funkci zvětšení. Při změně režimu zobrazení se zmrazený obraz uvolní.

Zoom (transfokace)
Zvětšení obrazu videa:

1. Stiskněte tlačítko zvětšení .
– Obraz se 2× zvětší.

2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte oblast obrazu, která má být zobrazena.

3. Opětovným stisknutím tlačítka zvětšení  můžete obraz dále přiblížit.
– Obraz se 4× zvětší.

4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte oblast obrazu, která má být zobrazena.

5. Dalším stisknutím tlačítka zvětšení  se vrátíte k celému obrazu a opustíte režim 
zvětšení.
Alternativně můžete klepnout pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu Zvětšit nebo 
Ukončit povolit nebo zakázat režim zvětšení. V režimu zvětšení klepněte na oblast 
obrazovky, kterou chcete přiblížit. Pomocí kolečka myši můžete obraz přiblížit nebo 
vzdálit.

5.4 Živý obraz a přehrávání

5.4.1 Režim živého obrazu
Režim živého obrazu je normální provozní režim jednotky, při kterém je zobrazen živý obraz 
z kamer. Z režimu živého obrazu můžete přepnout do režimu přehrávání nebo systémové 
nabídky.
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5.4.2 Přístup k funkcím přehrávání
Při přístupu k funkcím přehrávání může být vyžadováno heslo. Poraďte se s administrátorem.
1. Chcete-li provést vyhledávání, použijte nabídku nejvyšší úrovně a klikněte na ikonu 

vyhledávání.
2. Z rozevírací nabídky zvolte, zda chcete vyhledat Událost nebo Datum/čas.

Alternativně můžete stisknutím tlačítka vyhledání  přejít přímo k vyhledávání data a času.
Pro aktivaci režimu přehrávání použijte jedno z následujících tlačítek:

– Stisknutím tlačítka přetáčení dozadu  začnete přehrávat nahrávky zobrazených kamer 
směrem dozadu.

– Stisknutím tlačítka přetáčení dopředu  začnete přehrávat obraz nahraný před jednou 
minutou.

– Stisknutím tlačítka přehrávání  můžete pokračovat v přehrávání od poslední vybrané 
pozice.

Stisknutím tlačítka zastavení  se vrátíte ke sledování živého obrazu. Rovněž poplach 
přepne jednotku zpět na živý obraz.

5.4.3 Režim přehrávání
V režimu přehrávání fungují tlačítka pro ovládání videa takto:

– Stisknutím tlačítka přetáčení dozadu  začnete nahrávky přehrávat směrem dozadu. 
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka budete zvyšovat rychlost přehrávání až na 

maximum, poté se vrátíte na normální rychlost. Stisknutím tlačítka přetáčení dozadu  
v režimu pauzy můžete obraz posunout o jeden snímek dozadu.

– Stisknutím tlačítka pauzy  obraz pozastavíte.

– Stisknutím tlačítka přetáčení dopředu  začnete přehrávat nahrávky. Opakovaným 
stisknutím tohoto tlačítka budete zvyšovat rychlost přehrávání až na maximum, poté se 

vrátíte na normální rychlost. Stisknutím tlačítka přetáčení dopředu  v režimu pauzy 
můžete obraz posunout o jeden snímek dozadu.

– Stisknutím tlačítka přehrávání  budete pokračovat v přehrávání.

Stisknutím tlačítka zastavení  se vrátíte ke sledování živého obrazu. Rovněž poplach 
přepne jednotku zpět na živý obraz.

5.5 Přehled systému nabídek
Nabídka poskytuje přístup k několika funkcím, které usnadňují používání jednotky. Přístup 
k některým položkám nabídky je chráněn heslem. Systém nabídek lze zpřístupnit třemi 
způsoby:
– prostřednictvím tlačítek na předním panelu,
– pomocí myši s rozhraním USB,
– pomocí klávesnice Intuikey.
Vzhledem k rozdílům mezi tlačítky na jednotce, klávesnici a myši se navigace a výběr mírně 
odlišují. Struktura nabídek je však ve všech případech stejná.
Nejvyšší nabídka obsahuje čtyři hlavní nabídky s rozevíracími podnabídkami a tlačítko pro 
nápovědu a ukončení.
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Obrázek 5.4 Nabídka nejvyšší úrovně

Vyhledat

Nabídka Vyhledat obsahuje dvě podnabídky:
– Datum/čas – umožňuje přehrát video nahrané v určité datum a čas.
– Vyhledávání událostí – vyhledává události v určeném časovém úseku.

Tyto podnabídky jsou přístupné pouze v případě, že máte práva k přehrávání.

Export

Nabídka Export slouží k archivaci videoklipu na paměťové zařízení USB nebo disk DVD.
Tato podnabídka je přístupná pouze v případě, že máte práva k exportu.

Konfigurace

Nabídka Konfigurace obsahuje tři podnabídky:
– Rychlá instalace – otevře průvodce pro konfiguraci základních nastavení digitálního 

videorekordéru.
– Rozšířená konfigurace – otevře konfigurační nabídku pro konfiguraci všech nastavení 

digitálního videorekordéru.
– Nastavení monitoru – otevře nabídku pro konfiguraci nastavení výstupu na monitor.
Tyto podnabídky jsou přístupné pouze v případě, že máte konfigurační práva.

Systémové informace

Nabídka Systémové informace obsahuje dvě podnabídky:
– Stav – otevře nabídku pro zobrazení informací o stavu.
– Deník – otevře nabídku pro zobrazení systémového deníku.

Nápověda

Funkce Nápověda zobrazí text nápovědy. 
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Opuštění

Kliknutím se odhlásíte. 

5.5.1 Přístup pomocí tlačítek na předním panelu
Nabídku otevřete stisknutím tlačítka nabídky .

– Na monitoru A se zobrazí nabídka nejvyšší úrovně.

K procházení nabídky nebo seznamu slouží tlačítka se šipkami     na 
předním panelu.

Tlačítkem Enter  vyberete podnabídku nebo položku.

Pomocí tlačítka Escape  se můžete vrátit zpět.

Stisknutím tlačítka nápovědy  otevřete text nápovědy.

Stisknutím tlačítka Escape  nabídku zavřete.

5.5.2 Přístup pomocí myši
Chcete-li otevřít nabídku, přesuňte ukazatel myši do horní části obrazovky.

– Na monitoru A se zobrazí nabídka nejvyšší úrovně.
Položku nabídky vyberete tak, že na ni přesunete ukazatel myši a stisknete levé tlačítko.

5.5.3 Přístup pomocí klávesnice Intuikey
Stisknutím tlačítka Nabídka zpřístupněte nabídku nejvyšší úrovně. Pomocí pákového ovladače 
klávesnice můžete procházet položky nabídky.

K výběru položky nabídky použijte klávesu Enter  na klávesnici.

5.6 Vyhledat

Obrázek 5.5 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Vyhledat

1. Chcete-li provést vyhledávání, aktivujte nabídku nejvyšší úrovně a klikněte na položku 
Vyhledat.

2. Z rozevírací nabídky zvolte, zda chcete vyhledat Datum/čas nebo Událost.

Alternativně můžete stisknutím tlačítka vyhledání  přejít přímo k vyhledávání Datum/čas.

5.6.1 Vyhledání data a času

Zadejte počáteční datum a čas a kliknutím na tlačítko OK spusťte přehrávání.
Spustí se přehrávání zobrazených obrazových panelů.
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Obrázek 5.6 Hledání podle data a času

5.6.2 Vyhledání události

Obrázek 5.7 Nabídka Vyhledat události – položka Vyhledat možnosti

Vyhledávací kritéria
– U možnosti Kanály zaškrtněte vstupy z kamer, které chcete prohledat (všechny vstupy 

zvolíte zvýrazněním políčka bez čísla). Vybrané vstupy se zvýrazní.
– Nastavte, zda při možnosti Vyhledávat mají být vyhledávány poplachy, pohyby nebo obojí. 

Při nastavení možnosti Všechny události nebude vyhledávání omezeno typem události.
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– Nastavte Směr vyhledávání; chcete-li hledat od počátečního ke koncovému času, vyberte 
možnost Dopředu, chcete-li hledat od koncového k počátečnímu času, vyberte možnost 
Dozadu.

– Do polí Počát. čas a Koncový čas zadejte datum a čas určující prohledávaný časový úsek.
– Výběrem tlačítka Vyhledat spusťte vyhledávání.

Obrázek 5.8 Nabídka Vyhledat události – položka Výsledky vyhl.

Výsledky vyhledávání
– Nahrávky vyhovující filtru, které jsou nejblíže vybranému datu a času, jsou zobrazeny jako 

první.
– Seznam můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů. Vybraná nahrávka se 

zobrazí v náhledovém okně.

– Stisknutím tlačítka Enter  zahájíte přehrávání vybrané nahrávky na celé obrazovce.

– Stisknutím klávesy Escape  se vrátíte do nabídky pro vyhledávání.

5.7 Export

Obrázek 5.9 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Exportovat videodata

Nabídku exportu lze zpřístupnit z nejvyšší nabídky. Umožňuje zapsat segmenty nahraného 
obrazu a zvuku na úložné zařízení USB nebo zapisovatelný disk DVD. Na hlavní obrazovce 
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exportu jsou uvedeny informace o připojeném médiu a seznam videosegmentů, které mají být 
archivovány.

Obrázek 5.10 Nabídka Exportovat videodata

– Z políčka pro výběr Cíl vyberte paměťové zařízení. Položka Stav médií zobrazuje stav 
vybraného paměťového zařízení a položka Volné místo zobrazuje dostupné místo pro 
archivaci.
Výběrem možnosti Smazat můžete vybrané paměťové zařízení vyprázdnit.

– Zobrazí se seznam videosegmentů, které mají být archivovány.
– Chcete-li do tohoto seznamu přidat videosegment, klepněte na tlačítko Přidat.
– Zadejte Počát. čas a Koncový čas videosegmentů, které chcete archivovat.

Vyberte čísla kamer, jejichž videodata chcete archivovat (všechny kamery zvolíte 
zvýrazněním políčka bez čísla).

Klepnutím na tlačítko OK zařaďte segment do seznamu.

1. Chcete-li do tohoto seznamu přidat další videosegment, klepněte na tlačítko Přidat.
1. Pokud chcete změnit některý videosegment v seznamu, vyberte jej a klepněte na tlačítko 

Změnit.
1. Jestliže chcete některý videosegment ze seznamu odebrat, vyberte jej a klepněte na 

tlačítko Odebrat.
Archivovaný seznam bude uložen, dokud nebude archivace provedena. Videosegmenty, které 
byly částečně přepsány nebo smazány z interních pevných disků jednotky Divar, budou ze 
seznamu odebrány.
– Chcete-li před archivací ověřit pravost videosegmentů, zaškrtněte políčko Kontrola 

pravosti.
– Zaškrtnutím políčka Finalizovat média zajistíte, že média DVD budou moci číst i jiné 

přehrávače.
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– Výběrem tlačítka Spustit export zapíšete videosegmenty na cílové zařízení.
– Pomocí tlačítka Zastavit export můžete proces archivace zrušit.
– Pokud kontrola pravosti nebo archivace nebyla úspěšná, můžete výběrem tlačítka 

Podrobnosti zobrazit zprávu o chybách.
Pokud je celková velikost videosegmentů větší než volné místo na paměťovém zařízení, budou 
archivovány pouze první segmenty, které se do tohoto místa vejdou. Nearchivované segmenty 
zůstanou v seznamu, takže je bude možné archivovat na nové zařízení.

5.8 Konfigurace

Obrázek 5.11 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Konfigurace

Nabídku Konfigurace lze zpřístupnit z nabídky nejvyšší úrovně. Nabídka Konfigurace obsahuje 
tři podnabídky:
– Rychlá instalace – otevře průvodce pro konfiguraci základních nastavení. Další informace 

obsahuje Oddíl 3 Rychlá instalace, Strana 17.
– Rozšířená konfigurace – otevře rozšířenou konfigurační nabídku pro konfiguraci všech 

nastavení. Další informace obsahuje Oddíl 6 Nabídka rozšířené konfigurace, Strana 57.
– Nastavení monitoru – otevře nabídku pro konfiguraci nastavení monitoru.

5.8.1 Nastavení monitoru

Podnabídka Nastavení monitoru obsahuje nastavení zobrazení pro monitory A a B.

Možnosti zobrazení
Chcete-li za nabídkami vidět obraz z kamery, zvolte průhledné pozadí. 
Vyberte barvu pro okraje obrazových panelů (černou, bílou nebo šedou).

Více obrazovek
Vyberte požadovaná vícenásobná zobrazení.
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Obrázek 5.12 Nabídka Konfigurace monitoru – položka Sekvence

Sekvence
V poli Prodleva sekvence zvolte dobu, po kterou zůstane obraz z kamery zobrazen na 
obrazovce. 
K přesunutí vstupů z kamer ze seznamu vstupů do seznamu sekvence použijte tlačítko Přidat. 
K uspořádání vstupů z kamer do požadovaného pořadí použijte tlačítka Posunout nahoru a 
Posunout dolů. K odstranění jedné položky ze seznamu sekvence použijte tlačítko Odebrat. 
K odstranění všech položek ze seznamu sekvence použijte tlačítko Smazat.

Zobrazení události
Zaškrtnutím políček Události kontaktních vstupů, Poplachy při ztrátě videosignálu a 
Události detekce pohybu zvolte, které události se budou zobrazovat na obrazovce.
V poli Trvání zobrazení nastavte dobu, po kterou zůstanou tyto události zobrazeny na 
obrazovce (jen nepoplachové události).

5.9 Systémové informace

Obrázek 5.13 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Systémové informace
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Nabídku Systémové informace lze zpřístupnit z nejvyšší nabídky. Nabídka Systémové 
informace obsahuje dvě podnabídky:
– Stav – otevře nabídku pro zobrazení informací o stavu.
– Deník – otevře nabídku pro zobrazení systémového deníku.

5.9.1 Stav

Podnabídka Stav obsahuje pět karet, na nichž se zobrazují informace o stavu.

Informace o verzi
Na kartě Informace o verzi se zobrazují verze instalovaného firmwaru, sériové číslo a další 
informace týkající se verze, které jsou určeny pro servisní účely.

Stav ukládání dat
Na kartě Stav ukládání dat se zobrazují informace o velikosti a obsahu disku.

Obrázek 5.14 Nabídka Stav – Stav ukládání dat

– Nejstarší nahrávka – zobrazuje datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– Nejnovější nahrávka – zobrazuje datum a čas nejnovější nahrávky na disku.
– Celková velikost disku – zobrazuje celkový prostor na instalovaných discích.
– Stav diskového pole RAID – pokud jsou disky používány jako diskové pole RAID, zobrazí 

se stav Aktivována.
– Čas do přepsání přibližně – odhadovaný čas zachování videa do jeho přepsání.
– Kontrola pravosti... – kliknutím zkontrolujete pravost nahraného zvuku a obrazu.
– Instalované pevné disky – poskytuje přehled stavu instalovaných pevných disků.
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Videosignály
Na kartě Videosignály se zobrazují videorežim systému (PAL/NTSC) a stav videovstupů.

stav nahrávání
Aktuální profil nahrávání – zobrazuje aktuální profil.
Poplach na vstupu - zobrazuje, které vstupy jsou v režimu nahrávání poplachů.
Pohybu na vstupu - zobrazuje, které vstupy jsou v režimu nahrávání pohybu.
Stav aktuálního nahrávání – zobrazuje stav nahrávání obrazu a zvuku a režim jednotlivých 
vstupů.

Senzory
Zobrazuje aktuální hodnoty teplotních a napěťových senzorů. Pokud úrovně teploty přesahují 
normální rozsah, mají zobrazené hodnoty žlutou barvu. Jestliže k tomu dojde, zkontrolujte, 
zda okolní teplota odpovídá doporučeným specifikacím a zda je zajištěno řádné větrání. Pokud 
teplota dosáhne kritické úrovně, jednotka se automaticky vypne. Jednotku restartujete tak, že 
odpojíte síťovou napájecí šňůru, počkáte alespoň 30 sekund, a pak šňůru znovu připojíte.

Tabulka 5.1 Teplotní senzory

Tabulka 5.2 Úrovně zdroje napájení

5.9.2 Deník

Nabídku Deník lze použít k zobrazení filtrované historie událostí systému.

Filtr deníku
Nastavením různých kritérií filtru můžete vyhledávat různé události systému v zadaném 
časovém období.

Název senzoru Dolní limit Horní limit

Procesor 5 °C 100 °C

Přívod vzduchu 5 °C 45 °C

Odvod vzduchu 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 1 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 2 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 3 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 4 5 °C 55 °C

Úroveň napětí Dolní limit Horní limit

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Obrázek 5.15 Nabídka Deník – Filtr deníku

– Zadejte počáteční a koncový čas.
– Vyberte, jaké události systému mají být zobrazeny.
– Obsah deníku – zobrazuje nejstarší a nejnovější dostupný obsah deníku.
– Ukázat – klepnutím zobrazíte výsledky.

Výsledky deníku
Zobrazuje Datum, Čas a typ pro Událost různých událostí systému. Pokud je to možné, zobrazí 
se obrazovka s náhledem vybrané události.

5.10 Zpracování událostí
Funkci jednotky mohou změnit různé typy událostí. Mezi tyto události patří:
– vstupní signál kontaktu přivedený do jednotky,
– detekce pohybu v signálu kamery,
– ztráta videosignálu jedné z kamer,
– interní poplach vlastní jednotky (například závada disku, teplotní výstraha).
Způsob, jakým jednotka reaguje na tyto události, lze naprogramovat.
Událost může změnit způsob, jakým jednotka pracuje, a pokud se jedná o poplach, může 
vyžadovat odezvu od uživatele.

Události na pozadí
Události mohou změnit úlohy probíhající na pozadí, které uživatel nemusí postřehnout. Mezi 
reakce jednotky, které uživatel nevidí, patří například změna rychlosti nahrávání, aktivace 
výstupního relé nebo protokolování událostí. Jednotku lze také nakonfigurovat tak, aby 
spustila nahrávání při aktivaci události, nebo aby mohla změnit způsob, jakým je obraz z kamer 
zobrazen na monitorech, aniž by byl vyžadován zásah uživatele.



54 cs | Návod k obsluze Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Instalační příručka Bosch Security Systems

5.10.1 Poplachy
Poplach může způsobit následující reakce jednotky:
– ozve se bzučák,
– zobrazí se stavová zpráva,
– zobrazí se ikona poplachu,
– rámeček kolem obrazového panelu (cameo) zčervená,

– začne blikat indikátor poplachu , indikátor pohybu  nebo indikátor ztráty 

videosignálu ,

– začne blikat indikátor v tlačítku ,
– aktivuje se výstupní relé.
– změní se režimy zobrazení na monitorech,
– ovladatelná kamera může být nasměrována do předem definované polohy.
– změní se způsob nahrávání,
– jednotka změní provozní režim na základě předem definovaných profilů.

Potvrzení poplachu

Stisknutím potvrzovacího tlačítka  potvrďte poplach:
– bzučák utichne,

– indikátor poplachu a indikátor tlačítka  přestane svítit,
– poplachová stavová zpráva zmizí,
– obnoví se naposledy použitý režim zobrazení.

Ikona poplachu zůstane zobrazena tak dlouho, dokud je aktivní vstup způsobující poplach.
Není-li poplach potvrzen, po uplynutí prodlevy bzučák utichne, ale poplach je stále nutné 
potvrdit.

Pokud je povoleno automatické potvrzení, bzučák, indikátor poplachu  a indikátor tlačítka 

 se po uplynutí prodlevy vypnou.
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5.10.2 Vstupy kontaktů

Pokud vstup kontaktu způsobí poplach:
– na monitorech A a B se může zobrazit pole předvolených kamer,
– monitor A: rámeček kolem zobrazených obrazových panelů bude červený, v odpovídajícím 

obrazovém panelu se zobrazí ikona poplachu, zobrazí se poplachová stavová zpráva,

– ozve se poplachový bzučák, začne blikat indikátor poplachu  a tlačítko ,
– ovladatelné kamery mohou být přesunuty do předdefinovaných poloh.

5.10.3 Pohyby

Pokud signál detekce pohybu spustí událost, dojde k následující reakci:
– monitory A a B lze přepnout pro zobrazení pohybu,
– v odpovídajícím obrazovém panelu se zobrazí ikona pohybu, zobrazí se poplachová 

stavová zpráva,

– indikátor pohybu  na předním panelu bliká.

5.10.4 Poplach způsobený ztrátou videosignálu

Jestliže ztráta videosignálu spustí poplach, dojde k následující reakci:
Monitor A nebo B lze nakonfigurovat tak, aby zobrazoval zprávu o ztrátě videosignálu.
– Jeden nebo oba monitory se mohou přepnout do vícenásobného zobrazení; ztracený 

signál kamery se zobrazí jako černý obrazový panel (cameo) se zprávou o ztrátě 
videosignálu; rámeček kolem kamery se ztraceným videosignálem na monitoru A bude 
červený; zobrazí se poplachová stavová zpráva,

– ozve se poplachový bzučák;

– začne blikat indikátor ztráty videosignálu  a tlačítko .

Potvrzení poplachu způsobeného ztrátou videosignálu

Stisknutím potvrzovacího tlačítka  potvrďte poplach způsobený ztrátou 
videosignálu

– bzučák utichne,

– indikátor ztráty videosignálu  a tlačítko  přestanou svítit,
– poplachová stavová zpráva zmizí,
– obnoví se naposledy použitý režim zobrazení.

Pokud je vidět kamera se ztraceným videosignálem, budou černý obrazový panel (cameo) a 
zpráva o ztrátě videosignálu zobrazeny tak dlouho, dokud bude trvat výpadek videosignálu.
Není-li poplach potvrzen, po uplynutí prodlevy bzučák utichne, ale poplach je stále nutné 
potvrdit.

Pokud je povoleno automatické potvrzení, bzučák, indikátor ztráty videosignálu  a tlačítko 

 se po uplynutí prodlevy vypnou.
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6 Nabídka rozšířené konfigurace
Poskytuje přístup ke všem parametrům, které se používají ke konfiguraci jednotky 
prostřednictvím položky Konfigurace nabídky nejvyšší úrovně. Velký počet parametrů 
umožňuje komplexní naprogramování funkčnosti jednotky. Pro přístup ke konfiguračním 
nabídkám musíte mít práva administrátora.

Nabídka rozšířené konfigurace se zpřístupňuje z nabídky nejvyšší úrovně prostřednictvím 
položky nabídky Konfigurace a poskytuje přístup ke všem konfigurovatelným položkám 
jednotky. 

Tato nabídka obsahuje 11 hlavních skupin položek, které jsou uvedeny na levé straně. Skupiny 
jsou opatřeny záložkami u horního okraje nabídky poskytujícími přístup ke stránkám, na nichž 
lze vybrat a změnit hodnoty a funkce.

Karty vlevo Karty nahoře

Mezinárodní Jazyk
Čas/datum
Server času

Video a audio Kanály 1 až 24 (v závislosti na modelu)

Plán PlánVýjimečné dny

Nahrávání Profily 1 až 6
Kanály 1 až 24 (v závislosti na modelu)
– Normální
– Kontakt
– Pohyb

Kontakty —

Pohyb Kanály 1 až 8 (nebo 1 až 16 v závislosti na modelu)

Událost Profily 1 až 6
– Obecné
– Kontakt
– Pohyb
– Ztráta Videosignálu

Síť Nastavit
Rozsah IP
Streaming monitoru

Ukládání Stav
Nastavení
Servis

Uživatelé Obecné
Administrátor
Uživatelé 1 až 7

Systém Servis
Sériové porty
Licence
Zápis dat
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6.1 Mezinárodní

6.1.1 Language (Jazyk)

Obrázek 6.1 Nabídka Mezinárodní – karta Jazyk

– Vyberte požadovaný Jazyk z rozevíracího seznamu.
– Vyberte upřednostňovanou hodnotu Jednotka teploty.
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6.1.2 Čas/datum

Obrázek 6.2 Nabídka Mezinárodní – karta Čas/datum

– Vyberte ze seznamu příslušné Časové pásmo (letní čas bude správně nastaven).
– Vyberte 12 nebo 24hodinový Formát času.
– Zadejte aktuální Čas.
– Vyberte Formát data, u kterého bude jako první zobrazen měsíc (MM), den (DD) nebo rok 

(RRRR).
– Zadejte aktuální Datum.
– Chcete-li povolit letní čas, nastavte možnost Letní čas na hodnotu Automatický. Nastavte 

možnost Manuální a zadejte den, měsíc a čas pro Počát. i Koncový čas a také Posun, 
pokud se odlišuje od údajů souvisejících s vaším časovým pásmem.
Při zpětném posunu aktuálního času a data o více než 10 minut se odstraní veškerý 
videoobsah na pevném disku (zobrazí se výzva). Při zpětném posunu menším než 
10 minut se hodiny na tento vyhrazený čas zastaví. Tím se zabrání přepisu videodat 
z důvodu překrývajících se časových značek. Při posunu aktuálního času a data vpřed se 
hodiny posunou dopředu na zadanou hodnotu bez dalších následků.

6.1.3 Server času
– Funkce Použít server času synchronizuje čas jednotky s časem síťového serveru času 

nebo s další jednotkou Divar XF. Zadejte hodnotu IP adresa síťového serveru času. Pokud 
se server času nenachází ve stejné podsíti, jednotka Divar XF vyhledá vhodný server času 
mimo svou vlastní síť. Ověřte, zda je brána jednotky Divar XF správně nastavena, aby bylo 
možné server času najít. Zkontrolujte, zda brána firewall neblokuje komunikaci protokolu 
NTP přes port 123.

– Kliknutím na tlačítko Synchronizovat zahájíte synchronizaci času.
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Automatická synchronizace času (prováděná každé čtyři dny) může posunout hodiny nejvýše 
o 10 minut.

Poznámka:
Při zpětném posunu aktuálního času během manuální synchronizace o více než 10 minut se 
odstraní veškerý videoobsah na pevném disku (zobrazí se výzva). Při zpětném posunu menším 
než 10 minut se hodiny na tento vyhrazený čas zastaví. Tím se zabrání přepisu videodat 
z důvodu překrývajících se časových značek. Při posunu aktuálního času a data vpřed se 
hodiny posunou dopředu na zadanou hodnotu bez dalších následků.

6.2 Video a audio
Tato nabídka slouží ke konfiguraci videovstupů a audiovstupů. Nezapomeňte, že kamery IP 
8kanálových jednotek jsou očíslovány od 9 do 16 a kamery IP 16kanálových jednotek od 17 do 
24.

Obrázek 6.3 Nabídka Video a audio

6.2.1 Kanály 1 až 8 (nebo 1 až 16)
Karty 1 až 8 nebo 1 až 16, jejichž záložky se nacházejí u horního okraje nabídky, obsahují 
nastavení pro jednotlivé analogové vstupy.

Jméno vstupu
Zadejte jméno vybraného vstupu. Jméno může být dlouhé až 16 znaků.

Povolit videovstup
Toto nastavení umožňuje povolit (výchozí nastavení) nebo zakázat videovstupy a odpovídající 
audiovstupy.
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PTZ
– Umožňuje povolit PTZ (ovládání otočení, naklonění a transfokace), je-li připojena 

ovladatelná kamera.
– Ve výchozím nastavení je PTZ na všech vstupech zakázáno.

kontrast
– Automatický kontrast – umožňuje, aby systém automaticky upravil kontrast videovstupu.
– Kontrast – pokud je automatický kontrast zakázán, lze kontrast nastavit manuálně 

pomocí posuvného ovladače.

Povolit audiovstup
– Volbu Povolit audiovstup použijte, je-li připojen zdroj zvuku.
– Měřidlo Úroveň indikuje sílu vstupního audiosignálu.
– Pomocí posuvného ovladače Zisk nastavte citlivost vstupu.

6.2.2 Kanály 9 až 16 (nebo 17 až 24)
Karty 9 až 16 nebo 17 až 24, jejichž záložky se nacházejí u horního okraje nabídky, obsahují 
nastavení pro jednotlivé kamery IP.

Poznámka:
Tok IP smí být připojen pouze k jednomu kanálu jedné jednotky Divar. Neměla by být 
provedena žádná připojení k jakýmkoliv jiným zařízením, která by mohla ovlivnit nastavení 
zařízení IP.

Kamera IP
Pokud je připojení IP již nakonfigurováno, zobrazí se adresa IP, typ vstupu a číslo toku. Pokud 
již bylo navázáno spojení, zobrazí se náhled obrazu.
1. Chcete-li konfigurovat nebo změnit nastavení připojení kamery IP, klikněte na tlačítko 

Nastavit.
– Adresa IP – zadejte adresu IP kamery IP.
– Vstup – pokud je kanál připojen ke kameře nebo jednokanálovému kodéru, zvolte 

možnost Kamera. Pokud je kanál připojen k vícekanálovému kodéru, zvolte možnost 
Videolinka 1 až 4.

– Tok – zadejte počet toků dat.
– Profil kodéru – zobrazuje profil kodéru zařízení IP použitého jednotkou Divar XF.
– Uživatelské jméno/Heslo – zadejte uživatelské jméno a heslo, pokud je to možné

2. Kliknutím na tlačítka OK potvrďte nastavení.
Úspěšné navázání spojení může trvat několik sekund, po kterých se zobrazí náhled obrazu.

Jméno vstupu
Zadejte název vybraného vstupu. Název může být dlouhý až 16 znaků.

Povolit videovstup
Toto nastavení povoluje (výchozí hodnota) nebo zakazuje použití videovstupu.

PTZ
– Umožňuje povolit PTZ (ovládání otočení, naklonění a transfokace), je-li připojena 

ovladatelná kamera.
– Ve výchozím nastavení je PTZ na všech vstupech zakázáno.

Poznámka:
Seznam podporovaných kamer IP a kodérů naleznete na katalogovém listu.
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6.3 Plán

6.3.1 Nastavení dynamických charakteristik
Nastavení v nabídce Plán umožňují aktivovat výkonné funkce jednotky. Pokud věnujete určitý 
čas plánování a nastavení dostupných profilů, můžete zajistit efektivní využití prostředků a 
současně zachovat účinné zvládnutí většiny typů pracovních situací.
Profily se plánují v týdenním kalendáři a umožňují měnit nahrávání a reakce na události pro 
konkrétní datum nebo čas (například pro víkendy nebo noci).
V této nabídce se zobrazí šest profilů, které jsou nadefinovány v nabídce Nahrávání.

Obrázek 6.4 Nabídka Plán – karta Plán

Jednotlivé profily jsou v graficky znázorněném týdenním plánu zastoupeny odlišnými barvami. 
Plán lze změnit výběrem čísla profilu a vyznačením aktivní oblasti v grafickém plánu.

6.3.2 Plán

Konfigurace
– Použití profilů je definováno v kalendáři, který pokrývá jeden týden. Tento kalendář se 

v následujících týdnech opakuje.
– Profil se určuje pomocí 15minutových intervalů pro každý den v týdnu.
– Změny profilů ve zvláštní dny a svátky lze dosáhnout naprogramováním výjimečných dnů.

1. Vyberte číslo profilu. Vybraný profil se zvýrazní.
2. Chcete-li upravit název zvoleného profilu, klikněte na tlačítko Upravit název vybraného 

profilu.
3. Procházejte plán. Pomocí tlačítek se šipkami a tlačítka Enter nebo pomocí myši vyznačte 

aktivní oblast.
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4. Jakmile budete hotovi, aktivujte výběrem tlačítka Uložit aktualizovaný plán.

6.3.3 Výjimečné dny
– Je možné nastavit až 32 výjimečných dnů, které mají přednost před plánem.
– Výjimečný den přidáte výběrem tlačítka Přidat. Zadejte hodnoty pro položky Datum, Čas, 

Trvání a Profil.
– Chcete-li upravit výjimku, vyberte ji a klikněte na tlačítko Změnit....
– Chcete-li odebrat výjimku, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odebrat.

6.4 Nahrávání
Pomocí nabídky Nahrávání lze konfigurovat nastavení nahrávání pro každý ze šesti profilů.

Poznámka:
Nastavení pro zvuk a obraz platí také pro dálkový síťový tok živého obrazu.

Obrázek 6.5 Nabídka Nahrávání – karta Normální

Reakce nahrávání pro každý z šesti profilů se zadává ve třech podnabídkách a poté pro každý 
jednotlivý kanál. 
1. Vyberte profil.
2. Vyberte podnabídku pro nahrávání – Normální, Kontakt nebo Pohyb.

– Normální nahrávání – výchozí režim nahrávání
– Nahrávání kontaktu – aktivuje se při události na vstupu kontaktu
– Nahrávání pohybu – aktivováno při pohybu

3. Zvolte jednotlivý vstupní kanál, pro nějž chcete konfigurovat nastavení pro nahrávání 
obrazu a zvuku.
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6.4.1 Normal
Nastavte hodnoty pro všechna následující pole:
– Normální režim nahrávání:

– Nepřetržité nahr. – nastavte, má-li nahrávání probíhat nepřetržitě.
– Pouze událost – nastavte, mají-li být nahrávány pouze události.
– Bez nahrávání – nastavte, chcete-li nahrávání zakázat.

– Čas před událostí:
– nastavte hodnotu v rozsahu od 1 do 120 sekund (lze použít pouze pro režim 

nahrávání Pouze události).
– Rozlišení:

– nastavte rozlišení obrazu na hodnotu 4CIF (704 × 576/480 PAL/NTSC), 2CIF 
(704 × 288/240 PAL/NTSC) nebo CIF (352 × 288/240 PAL/NTSC).

– Kvalita:
– nastavte kvalitu obrazu na hodnotu Vysoká, Střední nebo Standardní.

– Snímkový kmitočet:
– nastavte snímkový kmitočet obrazu na hodnotu 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 

nebo 1/1 ips (počty snímků za sekundu v normách PAL/NTSC).
– Nahrát zvuk:

– políčko zaškrtněte, chcete-li povolit nahrávání zvuku.
– Kvalita zvuku:

– nastavte kvalitu zvuku na hodnotu Vysoká, Střední nebo Standardní.

Poznámka:
Informace o přenosových rychlostech obsahuje .......

6.4.2 Kontakt
Pole na této kartě obsahují stejné parametry jako odpovídající pole na kartě Normální. 
Uvedená doplňková pole jsou určena pro nahrávání kontaktu.
– Nahrávání kontaktu:

– Pevná doba – nahrávání se aktivuje na nastavenou dobu od zahájení události.
– Při + po události – nahrávání je aktivováno po celou dobu trvání události a po 

ukončení události pokračuje po dobu nastavenou v poli Trvání.
– Sleduj – nahrávání je aktivováno pouze po dobu trvání události.
– Bez nahrávání

– Nastavte dobu trvání v minutách a sekundách.

6.4.3 Pohyb
Pole na této kartě obsahují stejné parametry jako odpovídající pole na kartě Normální. 
Uvedená doplňková pole jsou určena pro nahrávání pohybu.
– Nahrávání pohybu:

– Pevná doba – nahrávání se aktivuje na nastavenou dobu od zahájení události.
– Bez nahrávání

– Nastavte dobu trvání v minutách a sekundách.

6.4.4 Kopírovat
Funkce kopírování nastavení nahrávání usnadňuje nastavení nahrávání pro všechny profily a 
všechny kamery. Funkce kopírování kopíruje obsah z jednoho profilu do dalších profilů. 
V každém z těchto profilů lze vybrat vstupy z kamer a režimy nahrávání.
Kopírování nastavení nahrávání:
1. Chcete-li kopírovat více vstupů z kamer zvolených v profilu Z, zaškrtněte políčko 

Kopírovat více kamer. 
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2. Vyberte číslo profilu, z kterého budete kopírovat.
3. Zvýrazněte profily, do kterých chcete kopírovat (všechny profily zvolíte zvýrazněním 

políčka bez čísla).
4. V kopírovaném profilu vyberte vstupy z kamer, které mají být zkopírovány.
5. Vyberte vstupy z kamer, do nichž má být provedeno kopírování (všechny vstupy zvolíte 

zvýrazněním políčka bez čísla).
6. Zaškrtněte pouze ty režimy nahrávání (Normální, Poplach nebo Pohyb), které chcete 

zkopírovat.
7. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

6.5 Kontakty
Nabídku Kontakty použijte k nastavení poplachových vstupů a reléových výstupů. 

Obrázek 6.6 Nabídka Kontakty

6.5.1 Vstupy kontaktů
Při výchozím nastavení jsou všechny vstupy kontaktů normálně rozpojené (NO). Zvýrazněte 
vstupy kontaktů, které mají pracovat jako normálně sepnuté (NC) kontakty (všechny vstupy 
zvolíte zvýrazněním políčka bez čísla).

6.5.2 Reléové výstupy
Při výchozím nastavení jsou všechny kontakty reléových výstupů normálně rozpojené (NO). 
Zvýrazněte reléové výstupy, které mají pracovat jako normálně sepnuté (NC) kontakty.

6.5.3 Vlastnosti vstupů kontaktů
Každému z 16 vstupů kontaktů lze přiřadit název a režim přenastavení profilu.
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Přenastavení profilu
Poplachový vstup může aktivovat přenastavení profilu. K dispozici jsou tři režimy:
– Bez přenastavení (výchozí)
– Sleduj: profil se přenastaví pouze po dobu, kdy je vstup aktivní (nelze nastavit dobu 

přenastavení).
– Pevná doba: přenastavení profilu se zahájí při aktivaci vstupu a pokračuje po dobu 

nastavenou v poli Doba přenastavení.
Po zvolení přenastavení profilu vyberte, který z šesti profilů bude použit, a nastavte dobu 
přenastavení.

6.6 Pohyb
Funkce detekce pohybu se konfiguruje výběrem karet pro každý jednotlivý analogový 
videovstup. Detekce pohybu v kanálech IP je sice možná, ale měla by být konfigurována 
v kameře IP nebo kodéru (je-li k dispozici).

Obrázek 6.7 Nabídka Pohyb

1. Chcete-li vyznačit nebo smazat aktivní oblast detekce pohybu:
– Klikněte na šipku v poli Uprav: a vyberte oblast sledování pohybu. Pro detekci 

pohybu lze zakreslit čtyři oblasti v různých částech obrazu z kamery.
– Klepnutím na položku Výchozí nastavíte vybranou oblast na výchozí hodnotu.
– Klepnutím na tlačítka Poloha, Šířka a Výška nastavíte polohu a velikost oblasti 

detekce pohybu. 
– Klepnutím na tlačítko Smazat vybranou oblast smažete.
– Vyberte a nadefinujte až čtyři oblasti.
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2. Indikátor pohybu ukazuje celkovou úroveň detekovaného pohybu v aktivních oblastech 
sledování pohybu. Červený ukazatel označuje špičkovou úroveň. Výběrem tlačítka 
Indikátor mazání můžete špičkovou úroveň vynulovat.

3. Nastavením posuvného ovladače Spouštěcí úroveň nastavte citlivost na pohyb. Pokud 
indikátor pohybu překročí spouštěcí úroveň, bude generována událost detekce pohybu.

Poznámka:
Tipy pro bezproblémovou detekci pohybu: 
– Velikost oblasti sledování pohybu ovlivňuje citlivost v této oblasti. Malá oblast sledování 

pohybu by měla být používána k detekci malých objektů (vysoká citlivost), velká oblast by 
měla být používána k detekci velkých objektů (nízká citlivost). 

– Šum obrazu kamery může způsobit zejména při detekci malých objektů vznik chybných 
událostí detekce pohybu. Přesvědčte se, zda je kamera správně nastavená a má 
k dispozici dostatečné osvětlení pro poskytování obrazu bez šumu. 

– Zajistěte takové připevnění kamery, aby se nechvěla působením větru nebo jiných vlivů.

6.7 Událost
Pomocí nabídky Událost můžete určit požadovanou reakci při aktivaci vstupu kontaktu, 
detekci pohybu nebo ztrátě videosignálu. V této nabídce lze také nastavit obecnou reakci pro 
události. Každý z šesti profilů má karty Obecné, Kontakt, Pohyb a Ztráta Videosignálu.

Obrázek 6.8 Nabídka Událost – karta Obecné
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6.7.1 Obecné

Automatické potvrzování poplachů
– Povolte, kdy mají být poplachy automaticky potvrzovány. Ve výchozím nastavení musí být 

poplach potvrzen manuálně.

Trvání poplachu
– Nastavením hodnoty v rozsahu od 1 do 59 sekund zvolte dobu, po kterou zůstanou 

výstupní relé a bzučák po aktivaci aktivní.
– Sleduj – aktivuje bzučák, relé a zobrazení pouze po dobu trvání události.

Zapnout bzučák při poplachu
– Povoluje akustické varování při poplachu.

Zapnout bzučák při ztrátě videosignálu
– Povoluje akustické varování při ztrátě videosignálu.

Akce při zadávání tohoto profilu
Klikněte na tlačítko Uprav... a určete přednastavené polohy pro kamery PTZ po spuštění 
tohoto profilu. 
– Zadejte číslo přednastavené polohy v rozsahu 1 až 1 023 pro všechny kamery PTZ, které 

se mají přesunout (pro odpovídající vstup z kamery musí být povoleno ovládání PTZ).
Všechny nakonfigurované akce jsou uvedeny v seznamu. 

6.7.2 Kontakt
Reakci při události lze postupně nakonfigurovat pro všech 16 vstupních kontaktů.
– Pokud má vstupní kontakt aktivovat událost, zaškrtněte políčko Aktivována.
– Pokud má vstupní kontakt aktivovat poplach, zaškrtněte políčko Poplach.

Akce
Klikněte na tlačítko Uprav... a nastavte akce Nahrávání, Monitor a PTZ, které mají být 
provedeny, pokud je tento kontakt aktivní. 
– Nahrávání: v nastaveních nahrávání kontaktu zvýrazněte videokanály, které se mají 

nahrávat, pokud je tento vstupní kontakt aktivní (všechny videokanály zvolíte zvýrazněním 
políčka bez čísla). Zobrazí se seznam vybraných kanálů a jejich vlastností pro nahrávání.

– Monitor: zvýrazněte videokanály, které mají být zobrazeny na monitorech A a B, pokud je 
tento vstupní kontakt aktivní (všechny videokanály zvolíte zvýrazněním políčka bez čísla).

– PTZ: zadejte číslo přednastavené polohy v rozsahu 1 až 1 023 pro všechny kamery PTZ, 
které se mají přesunout (pro odpovídající vstup z kamery musí být povoleno ovládání 
PTZ).

Všechny nakonfigurované akce jsou uvedeny v seznamu. 

6.7.3 Pohyb
Reakci při události detekce pohybu lze postupně nakonfigurovat pro všechny videokanály.
– Pokud má detekce pohybu aktivovat spouštěcí událost, zaškrtněte políčko Aktivována.
– Pokud má detekce pohybu aktivovat poplach, zaškrtněte políčko Poplach.

Akce
Klikněte na tlačítko Uprav... a nastavte akce Nahrávání, Monitor a PTZ, které mají být 
provedeny, pokud je detekován pohyb. 
– Nahrávání: v nastaveních nahrávání pohybu zvýrazněte videokanály, které se mají 

nahrávat, pokud je detekován pohyb (všechny videokanály zvolíte zvýrazněním políčka 
bez čísla). Zobrazí se seznam vybraných kanálů a jejich vlastností pro nahrávání.
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– Monitor: zvýrazněte videokanály, které mají být zobrazeny na monitorech A a B, pokud je 
detekován pohyb (všechny videokanály zvolíte zvýrazněním políčka bez čísla).

– PTZ: zadejte číslo přednastavené polohy v rozsahu 1 až 1 023 pro všechny kamery PTZ, 
které se mají přesunout (pro odpovídající vstup z kamery musí být povoleno ovládání 
PTZ).

Všechny nakonfigurované akce jsou uvedeny v seznamu. 

6.7.4 Ztráta Videosignálu
Reakci při události ztráty videosignálu lze postupně nakonfigurovat pro všechny videokanály.
– Pokud má ztráta videosignálu aktivovat spouštěcí událost, zaškrtněte pro jednotlivé 

videokanály políčko Aktivována.

6.7.5 Kopírovat
Funkce pro kopírování nastavení události usnadňuje nastavení velkého počtu událostí pro 
všechny profily a všechny kamery. Funkce kopírování kopíruje obsah z jednoho profilu do 
dalších profilů. V každém z těchto profilů lze vybrat vstupy z kamer a typy akcí.
Kopírování nastavení události:
1. Chcete-li kopírovat více vstupů z kamer zvolených v profilu Z, zaškrtněte políčko 

Kopírovat více kamer. 
2. Vyberte číslo profilu, z kterého budete kopírovat.
3. Zvýrazněte profily, do kterých chcete kopírovat (všechny profily zvolíte zvýrazněním 

políčka bez čísla).
4. V kopírovaném profilu vyberte vstupy z kamer, které mají být zkopírovány.
5. Vyberte vstupy z kamer, do nichž má být provedeno kopírování (všechny vstupy zvolíte 

zvýrazněním políčka bez čísla).
6. Zaškrtněte pouze ty akce (Obecné, Kontakt, Pohyb nebo Ztráta Videosignálu), které 

chcete kopírovat.
7. Klikněte na tlačítko Kopírovat.
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6.8 Síť

Obrázek 6.9 Nabídka Sítě – karta Nastavit

6.8.1 Nastavení
– Zadejte Jméno DVR, které se má používat v síti.
– Při povolení funkce Viditelnost může aplikace Control Center automaticky zjistit a načíst 

IP adresu jednotky.
– Při povolení protokolu DHCP bude IP adresa, maska podsítě a výchozí brána automaticky 

přiřazena síťovým serverem. Jsou zobrazeny aktuální hodnoty.
– Je-li protokol DHCP zakázán, zadejte hodnoty do polí IP adresa, Maska podsítě, Výchozí 

brána a Server DNS. V případě potřeby změňte výchozí hodnotu pro HTTP port (80) na 
novou hodnotu.

– Zadáním hodnoty mezi 0,1 a 100 Mbit/s do pole Omezení přenos. rychlosti můžete 
omezit šířku pásma.

– Adresa MAC je určena jen pro čtení; zobrazuje adresu MAC digitálního videorekordéru.
– Položka Byl připojen kabel udává stav fyzického připojení k síti. 

6.8.2 Rozsah IP
– Pro umožnění přístupu lze zadat devět rozsahů IP.
– Chcete-li zadat jedinou IP adresu, zadejte stejnou počáteční a koncovou adresu. Pokud 

chcete určit rozsah IP adres, zadejte odlišnou počáteční a koncovou adresu.

6.8.3 Streaming monitoru
Funkce dálkového streamingu monitoru umožňuje dálkový tok výstupních dat pro monitory A 
anebo B přes jeden nebo více analogových videovstupů. Hlavní výhodou využití této funkce je, 
že snímky s vícenásobným zobrazením lze zobrazit vzdáleně pomocí pouze jednoho toku 
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videodat, využívá se tak pouze omezená šířka pásma a méně počítačových zdrojů.
Jednotlivé analogové videovstupy lze nakonfigurovat jako:
– kamerový vstup (výchozí),
– streamingový výstup A (vstup je používán pro streamování výstupu monitoru A),
– streamingový výstup B (vstup je používán pro streamování výstupu monitoru B).

Poznámka:
Zakažte nahrávání kanálu použitého pro streaming monitoru na kartě Nahrávání.

Obrázek 6.10 Nabídka Sítě – karta Streaming monitoru

6.9 Ukládání
Nabídka Ukládání poskytuje přístup k informacím o interních pevných discích.

6.9.1 Stav
Zde naleznete přehled instalovaných pevných disků pro každý Slot:
– Zobrazí se ID disku.

Je uvedena Kapacita v gigabajtech.

– Stav udává: 
– OK – disk je připojený a funkční,
– Chyba – disk z nějakého důvodu nefunguje správně,
– Nenalezeno – disk není připojen,
– Nepoužíván – je nalezen platný disk, který se nepoužívá (je zakázán).

Všechny nové nalezené disky jsou ve výchozím nastavení zakázány.
Je zobrazen přehled chybějících pevných disků. Po odebrání některého z disků ze systému 
bude tento disk uveden v seznamu Chybí pevné disky.
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– Disky, které nebudou znovu nainstalovány, lze z tohoto seznamu odebrat klepnutím na 
položku Odebrat vybranou položku ze seznamu.

6.9.2 Nastavení
Vlastnosti sady aktivních disků se vztahují na kompletní sadu aktivních pevných disků.
– Čísla slotů zobrazují, které sloty pevných disků jsou aktivní.
– Režim informuje, zda je sada disků používána pro čtení a/nebo zápis. Chcete-li nastavit 

jiný režim než zobrazený, klepněte na tlačítko Změnit.
– Položka Diskové pole RAID (Redundant Array of Independent Disks – Redundantní pole 

nezávislých disků) aktivuje redundantní mechanizmus ukládání (RAID 4), který zajišťuje 
vyšší spolehlivost zaznamenaného obsahu. Chcete-li aktivovat funkci RAID, musíte 
nainstalovat čtyři pevné disky a aktivovat licenci RAID. Pokud je aktivní funkce RAID 4, 
odpovídá efektivní prostor pro ukládání dat trojnásobku kapacity nejmenšího disku. 
Čtvrtý disk se používá pro ukládání paritních informací. 
Při závadě jednoho ze čtyř disků nedojde ke ztrátě dat. Nahrávání pokračuje na tři disky 
bez ochrany poskytované mechanizmem RAID 4. Po výměně vadného disku se funkce 
sady disků RAID obnoví (tento proces trvá obvykle asi 24 hodin). Během výměny jednotka 
pokračuje v normální činnosti.

– Přepsat po – pokud dojde k zaplnění sady disků, automaticky se přepíše nejstarší 
videozáznam. Přepisování lze zkrátit na kratší dobu (např. ze zákonných důvodů).

Instalované pevné disky umožňují specifická nastavení pevného disku:
– Klepnutím zvolte konkrétní pevný disk ze seznamu.

– Klepněte na možnost podrobnosti S.M.A.R.T. a odečtěte stav S.M.A.R.T. zvoleného 
disku.

– Chcete-li chránit disk proti zápisu nebo přidat nebo odstranit disk ze sady aktivních 
disků, klepněte na možnost Nastavení.

6.9.3 Servis
– Smazat do... – otevře podnabídku pro smazání videa staršího než zadané datum.
– Odstranit všechny nahrávky – smaže všechna videa ze všech používaných pevných disků.
– Pozastavit přehrávání... – pozastaví veškeré nahrávání na stanovenou dobu.

6.10 Uživatelé

6.10.1 General (Obecné)
– Zadejte výchozího uživatele. Ve výchozím nastavení je přihlášen tento uživatel, např. po 

zapnutí jednotky.

6.10.2 Administrátor
– Zadejte až 16znakové Uživatelské jméno.
– Zadejte až 12znakové Heslo.
– Zaškrtnutím políčka Povolit místní přihlášení povolte místní přístup (bude povolen vždy).
– Zaškrtnutím možnosti Povolit vzdálené přihlášení aktivujete vzdálený přístup.
– Zaškrtnutím možnosti Automatické odhlášení aktivujete automatické odhlášení po 

3 minutách nečinnosti.

6.10.3 Uživatel 1 až 7
Pomocí sedmi karet lze definovat až sedm uživatelů.
– Zadejte až 16znakové Uživatelské jméno.
– Zadejte až 12znakové Heslo.
– Zaškrtnutím různých políček nastavíte různá uživatelská práva.



Divar XF  Nabídka rozšířené konfigurace | cs 73

Bosch Security Systems Instalační příručka F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08

– Na kartě Práva ovládání nastavíte práva pro zobrazení obrazu z kamery, ovládání kamery, 
přednastavení poloh kamery a ovládání relé.

6.11 Systém

6.11.1 Servis
– Výběrem možnosti Obnovit výchozí nastavení výrobce můžete obnovit nastavení položek 

systému nabídek na výchozí hodnoty.
– Exportovat diagnostické informace provede archivaci souboru s informacemi o systému 

na připojené paměťové zařízení USB. Tato funkce je určena pouze pro účely servisu.
– Exportovat konfiguraci systému uloží kopii nastavení systému na paměťové zařízení 

USB.
– Exportovat protokol pro export uloží na paměťové zařízení USB soubor protokolu 

obsahující seznam exportů videozáznamů.
– Importovat konfiguraci systému načte dříve uložená nastavení systému z paměťového 

zařízení USB.
– Smazat deník odstraní obsah deníku.

6.11.2 Sériové porty

KBD 
Položka KBD se používá pro: 
– nastavení jedinečného čísla ID v rozsahu od 1 do 16, pokud je pomocí klávesnice 

ovládáno více jednotek Divar XF,
– nastavení čísla první kamery při vytváření systému s více jednotkami Divar (například 

jednotka Divar 1 má kamery označené čísly 1 až 16, jednotka Divar 2 má kamery označené 
čísly 17 až 32),

– nastavení přístupových práv pro jednotlivé klávesnice, pokud je k ovládání jednotky 
Divar XF použito více klávesnic pomocí expandéru klávesnice.

Port COM
Port COM se používá pro servisní a integrační účely. 

6.11.3 licence
Některé volitelné funkce vyžadují před aktivací získání softwarové licence.
– Adresa MAC zobrazí adresu MAC digitálního videorekordéru. Adresa MAC je společně 

s platným číslem licence vyžadována k získání aktivačního klíče prostřednictvím webu:
https://activation.boschsecurity.cz

Číslo licence a pokyny pro získání aktivačního klíče naleznete v dopise, který je dodán při 
zakoupení licence pro jednotku Divar XF.

– Instalované klíče představují všechny licenční klíče, které již byly v systému instalovány.
– Klepnutím na položku Instalovat klíč zadáte aktivační klíč nové licence.
– Dostupné funkce obsahují všechny nainstalované volitelné funkce.

6.11.4 Zápis dat
Vyberte položky, které mají být protokolovány.
– Zaznamenávat kontakty 
– Zaznamenávat pohyby 
– Zaznamenávat vzdálený přístup 
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7 Použití nástroje Configuration Tool
Configuration Tool je softwarový nástroj, který umožňuje rychlejší a snadnější instalaci a 
konfiguraci jednotky. Nástroj Configuration Tool se spouští v počítači, který je připojen 
k jednotce Divar XF prostřednictvím připojení k síti Ethernet.
Ačkoli lze všechna nastavení konfigurovat rovněž pomocí nabídky na obrazovce samotné 
jednotky Divar XF, nabízí nástroj Configuration Tool alternativu s velmi přívětivým rozhraním. 
Umožňuje také uložení konfiguračních nastavení na pevný disk počítače. Tato nastavení lze 
později obnovit a použít ke konfiguraci jiných jednotek.

7.1 Úvod
Chcete-li použít nástroj Configuration Tool ke změně nastavení, připojte jednotku k počítači 
přes připojení k síti. V tomto počítači musí být nainstalován nástroj Configuration Tool.

7.1.1 Systémové požadavky
Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista.
Doporučené požadavky na počítač pro aplikaci Configuration Tool jsou:

– Procesor: Intel Pentium 4 nebo srovnatelný
– Paměť RAM: 512 MB
– Místo na pevném disku: 10 GB
– Grafická karta: NVIDIA GeForce 6200 nebo vyšší
– Síťové rozhraní: 10/100-BaseT

7.1.2 Instalace nástroje Configuration Tool
Nástroj Configuration Tool lze volitelně nainstalovat do počítače při instalaci aplikace Control 
Center. Samostatná instalace:
1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači.

– Automaticky se spustí instalační program.
2. Pokud se instalace nespustí automaticky, vyhledejte soubor Setup.exe na disku CD-ROM 

a poklepejte na něj.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a při žádosti o dokončení instalace vyberte 

instalaci nástroje Configuration Tool.

7.1.3 Spuštění nástroje Configuration Tool

Síťové připojení
Chcete-li spustit nástroj Configuration Tool bez použití aplikace Control Center, poklepejte na 
ikonu Configuration Tool na ploše. Nástroj Divar XF Configuration Tool můžete také vybrat 
prostřednictvím tlačítka Start na hlavním panelu v nabídce Programy. Poté se přihlaste.
Pokud chcete nástroj Configuration Tool spustit prostřednictvím aplikace Control Center, 
klepněte na tlačítko Konfigurace v okně aplikace Control Center. Zobrazí se dialogové okno 
pro přihlášení do nástroje Configuration Tool se všemi známými zařízeními Divar XF.

Konfigurace offline
Chcete-li se přihlásit ke konfiguraci offline, vyberte verzi jednotky Divar XF, model, obrazovou 
normu kódování barev a kamery, které jsou připojeny.

7.2 Jak se přihlásit
Při spuštění nástroje Configuration Tool přes síť se zobrazí okno Přihlásit. (Kliknutím na 
tlačítko Zrušit přerušíte přihlašování a ukončíte aplikaci.)
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Obrázek 7.1 Nástroj Configuration Tool – okno pro přihlášení přes síť

Při prvním spuštění nástroje Configuration Tool je seznam jednotek Divar XF prázdný. Nejprve 
je nutné přidat jednotku Divar XF do tohoto seznamu. Chcete-li přidat jednotku Divar XF do 
seznamu nebo upravit zadanou jednotku Divar XF, klikněte na tlačítko Uprav >>.

Úprava seznamu jednotek Divar XF
Okno Upravit seznam Divar XF umožňuje přidat jednotky Divar XF do seznamu nebo je ze 
seznamu odstranit.

Obrázek 7.2 Nástroj Configuration Tool – Upravit seznam Divar

Automatická detekce všech povolených jednotek Divar XF v síti:
1. Klepněte na tlačítko Detekovat.

– Jednotku Divar XF lze detekovat, pouze pokud je v této jednotce aktivována funkce 
Viditelnost.

2. Vyberte jednotku Divar XF a kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do seznamu.
Přidání jednotky Divar XF do seznamu:
1. Klepněte na tlačítko Přidat.
2. Zadejte IP adresu nebo název DNS nové jednotky Divar XF.

– IP adresa, kterou je potřebné zadat, je nastavena v nabídce Konfigurace/Sítě 
samotné jednotky Divar XF.

3. Zadejte název do pole Název nebo jej načtěte z jednotky Divar XF zaškrtnutím políčka 
Získat z jednotky Divar XF.

4. Klepněte na tlačítko Přidat.
Odstranění jednotky Divar XF ze seznamu:
1. V seznamu vyberte jednotku Divar XF, kterou chcete odstranit.
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2. Klepněte na tlačítko Smazat.
– Vybraná jednotka Divar XF bude odebrána ze seznamu.

Přihlášení
Při spuštění nástroje Configuration Tool se zobrazí okno Přihlásit. (Klepnutím na tlačítko 
Storno přerušíte přihlašování a ukončíte aplikaci.)

Obrázek 7.3 Nástroj Configuration Tool – okno Přihlásit se seznamem jednotek Divar

Ovládání určité jednotky Divar XF:
1. Zaškrtnutím políček u jednotek Divar XF vyberte jednotky, které chcete ovládat.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

– Požadované uživatelské jméno a heslo je nastavené v nabídce Konfigurace/Sítě 
samotné jednotky Divar XF. Pokud je přihlášení odepřeno, požádejte administrátora 
o kontrolu přístupových práv k jednotce.

– Pokud si má systém zapamatovat jména a hesla pro následná použití nástroje 
Configuration Tool, zaškrtněte políčko Uložit informace pro přihlášení.

3. Klepněte na tlačítko Přihlásit.

Maximální počet uživatelů
Při překročení maximálního počtu uživatelů (osmi) se zobrazí okno.

7.2.1 Rozdíly ve struktuře nabídky
Nástroj Configuration Tool umožňuje zpřístupnit a používat položky nabídky uvnitř jednotky. 
Popis těchto položek nabídky obsahuje Oddíl 6 Nabídka rozšířené konfigurace, Strana 57. 
Ačkoli jsou položky shodné, struktura nabídky v nástroji Configuration Tool je mírně odlišná.

7.3 Popis hlavního okna
Okno nástroje Configuration Tool je rozděleno na tři podokna. Tlačítka v levém podokně jsou 
neustále k dispozici. Při klepnutí na jedno z těchto tlačítek se změní obsah prostředního 
podokna. Tlačítka v horním podokně jsou ovládací tlačítka, která poskytují přímý přístup 
k různým úlohám.
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Obrázek 7.4 Nástroj Configuration Tool – okno Nastavení

7.3.1 Tlačítko Přehled

Klepnutím na tlačítko Přehled  získáte obecné informace o připojené jednotce Divar XF.

7.3.2 Tlačítko Deník

Klepnutím na tlačítko Deník  zobrazíte v prostředním podokně seznam událostí. 
Filtrováním tohoto seznamu můžete zobrazit pouze určité události.
– Zadáním data a času omezte časové období zobrazených událostí.
– Zrušte zaškrtnutí typů událostí, které mají být filtrovány (nezobrazeny).
Nejnovější události jsou zobrazeny jako první.

7.3.3 Tlačítko Nastavení

Kliknutím na tlačítko Nastavení  zobrazíte stránku pro konfiguraci jednotky Divar XF. 
V prostředním podokně se zobrazí stromová struktura nabídek a vybraná dílčí stránka.
Podrobnější informace o konfiguračních nastaveních naleznete v kapitole 6, Nabídka rozšířené 
konfigurace na stránce 53.

Použití stromové struktury nabídky

Po klepnutí na tlačítko Nastavení  se v levé části prostředního podokna zobrazí stromová 
struktura nabídky. Tato stromová struktura slouží k procházení systému nabídek.
– Klepnutím na znaménko + rozbalíte větev.
– Klepnutím na znaménko - ji sbalíte.
– Kliknutím na položku zobrazíte parametry příslušné položky stránky.
– Vyberte požadované hodnoty parametrů.
– Tyto hodnoty budou okamžitě aktualizovány.
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7.3.4 Tlačítko Servis

Klepnutím na tlačítko Servis  zobrazíte seznam diagnostických zpráv.

7.3.5 Tlačítko Nápověda

Klepnutím na tlačítko Nápověda  vyvoláte nápovědu. Zobrazí se dialogové okno 
nápovědy.

7.3.6 Tlačítko Odhlásit
Chcete-li se vrátit do aplikace Control Center nebo se přihlásit k jiné jednotce, klepněte na 

tlačítko Odhlásit .

7.4 Použití ovládacích tlačítek
V horním podokně hlavního okna se nachází několik tlačítek, která umožňují rychlé provádění 
běžných úloh:

Import / Export
Veškerá nastavení definovaná v nástroji Configuration Tool lze uložit do souboru na pevný disk 
počítače. Můžete uložit libovolný počet těchto souborů pod odlišnými názvy. Nastavení 
v těchto souborech lze načíst zpět do nástroje Configuration Tool, a to buď kompletně, nebo 
v podskupinách. Ačkoli jsou tyto soubory uloženy jako textové soubory, které lze zobrazit 
pomocí textového prohlížeče, neprovádějte v nich změny ani úpravy, nebo je znehodnotíte.

Import

1. Klepnutím na tlačítko Import  otevřete soubor s nastavením.
2. V dialogovém okně vyberte umístění a název otevíraného souboru.
3. Vyberte skupiny nastavení, které mají být načteny, a klepněte na tlačítko OK.
4. Vybraná nastavení budou okamžitě zapsána do jednotky.

Export

1. Klepnutím na tlačítko Export  uložíte aktuální nastavení do souboru v počítači.
2. V dialogovém okně vyberte umístění a zadejte název ukládaného souboru.
3. Vyberte skupiny nastavení, které mají být uloženy, a klepnutím na tlačítko OK tato 

nastavení uložte.

Tisk
Chcete-li vytisknout úplný obsah stránky nebo seznamu, pokud je aktivní stránka Přehled nebo 
Servis, postupujte následovně:

1. Klepnutím na tlačítko Tisk  vytiskněte aktuální nastavení.
2. Dokončete tisk klepnutím na tlačítko OK.

Uložit
Chcete-li uložit úplný obsah stránky nebo seznamu, pokud je aktivní stránka Přehled nebo 

Servis, klikněte na tlačítko Uložit .

Upřesnění nastavení
Při výběru tlačítka Import, Export nebo Stáhnout se zobrazí dialogové okno umožňující zvolit 
tři skupiny nastavení. Výběrem možností Všechna nastavení, Všechna nastavení kromě nebo 
Pouze můžete zjistit, jak je seznam sestaven.
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Zpět / Znovu

Poslední akci můžete vrátit zpět klepnutím na tlačítko  nebo znovu provést klepnutím na 

tlačítko . Je možné vrátit zpět až 100 akcí.

Výchozí nastavení

Klepnutím na tlačítko Výchozí nastavení  vrátíte všechna nastavení na aktivní stránce na 
výchozí hodnoty.

Obnovit

Klepnutím na tlačítko Obnovit  aktualizujete pouze obsah nastavení na aktuální stránce.
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8 Výchozí hodnoty nabídek
Následující tabulka obsahuje seznam položek systému nabídek jednotky. Ve sloupci Výchozí 
hodnota jsou uvedeny hodnoty, které se obnoví při výběru položky Výchozí nastavení 
v nabídce Systémová nastavení. Písmeno N ve sloupci Obnovení znamená, že tato hodnota 
není při vrácení výchozích nastavení obnovena. 

8.1 Výchozí nastavení nabídky Rychlá instalace
Tabulka 8.1 Výchozí hodnoty nabídky Rychlá instalace

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení

Mezinárodní Language (Jazyk) English N

časové pásmo GMT+1 Západní 
Evropa

N

Formát času 24Hodinový N

čas 0:00 N

formát data DD-MM-RRRR N

datum 1-1-2008 N

Adresa IP 0.0.0.0 N

Plán Týden Pondělí-Pátek A

Pracovní den 08.00-18.00 A

Den prac. volna 08.00-18.00 A

Nahrávání Profil 1 až 6 Normal Rozlišení 4CIF A

Kvalita videa Střední A

Snímkový kmitočet 6,25 IPS A

Kontakt Rozlišení 4CIF A

Kvalita Vysoká A

Snímkový kmitočet 25 IPS A

Pohyb Rozlišení 4CIF A

Kvalita Vysoká A

Snímkový kmitočet 25 IPS A

Síť Nastavení Jméno DVR DIVAR XF N

DHCP Enabled 
(Aktivováno)

N

Adresa IP 0.0.0.0 N

Maska podsítě 0.0.0.0 N

Výchozí brána 0.0.0.0 N

Server DNS 0.0.0.0 N

Omezení přenos. 
rychlosti

100 Mbit/s N
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8.2 Výchozí nastavení pro zobrazení na monitoru
Tabulka 8.2 Výchozí hodnoty nastavení pro zobrazení na monitoru

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení

Možnosti 
zobrazení

Monitor A, B Titulky na obrazovce Ano A

Zobrazení času/data Ano A

Průhledné pozadí Ano A

Okraje Obrazového 
panelu

Černá A

Více 
obrazovek

Monitor A, B 4×4 Ano A

3×3 (1) Ano A

3×3 (2) Ano A

Kvadrant 1 Ano A

Kvadrant 2 Ano A

Kvadrant 3 Ano A

Kvadrant 4 Ano A

Sekvence Monitor A, B Prodleva sekvence 5 s A

Seznam sekvencí Kamera 1..16 A

Zobrazení 
události

Monitor A, B Změnit zobrazení při 
ztrátě videosignálu

Ano A

Změnit zobrazení při 
pohybu

Ano A

Trvání zobrazení 5 s A
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8.3 Výchozí nastavení nabídky Konfigurace
Tabulka 8.3 Výchozí hodnoty nabídky Konfigurace

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení

Mezinárodní Language 
(Jazyk)

Language (Jazyk) English N

Jednotka teploty Celsius N

Čas/datum časové pásmo GMT+1 Západní 
Evropa

N

Formát času 24Hodinový N

čas 0:00 N

formát data DD-MM-RRRR N

datum 1-1-2008 N

Letní čas Automatické N

Počát. čas (DS) N

Koncový čas (DS) N

Posun (DS) N

server času Použít server času Disabled N

Adresa IP 0.0.0.0 N

Video a 
audio

1...16 Jméno vstupu Kamera 1..24 A

Povolit videovstup Enabled 
(Aktivováno)

A

PTZ Vypnuto A

Automatický kontrast Enabled 
(Aktivováno)

A

kontrast 50 % A

Povolit audiovstup Disabled A

Zisk 50 % A

17...24 Nastavit... IP adresa 0.0.0.0 N

Vstup Kamera 
(hodnota 0)

N

Tok 1 N

Profil kodéru 1 N

Uživatelské jméno Uživatel N

Heslo — N

Plán Plán Profil 1 Vždy aktivní A

Výjimečné dny Výjimečné dny Empty 
(Prázdné)

A
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Nahrávání Profil 1 až 6 1...24 Normal Režim nahrávání Nepřetržitý A

Čas před událostí 30 sekund A

Rozlišení 4CIF A

Kvalita videa Střední A

Snímkový kmitočet 6,25 IPS A

Nahrát zvuk Disabled A

Kvalita zvuku Střední A

1...24 Kontakt Nahrávání kontaktu Pevná doba A

Trvání 30 sekund A

Rozlišení 4CIF A

Kvalita Vysoká A

Snímkový kmitočet 25 IPS A

Nahrát zvuk Disabled A

Kvalita zvuku Střední A

1...24 Pohyb Nahrávání pohybu Pevná doba A

Trvání 30 sekund A

Rozlišení 4CIF A

Kvalita Vysoká A

Snímkový kmitočet 25 IPS A

Nahrát zvuk Disabled A

Kvalita zvuku Střední A

Kontakty Kontaktní vstupy NC Není A

Kontaktní vstupy NC Není A

1..24 Název vstupu kontaktu Vstup kontaktu 
1..24

A

Režim přenastavení 
profilu

Bez 
přenastavení

A

Profil Profil 1 A

Trvání 1 hodina A

Pohyb 1..16 Spouštěcí úroveň 50 % A

Oblasti sledování 
pohybu

Všechny 
smazané

A

Tabulka 8.3 Výchozí hodnoty nabídky Konfigurace

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení
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Událost Profil 1 až 6 Obecné Automatické 
potvrzování poplachu

Vypnuto A

Trvání poplachu 10 sekund A

Zapnout bzučák při 
poplachu

Enabled 
(Aktivováno)

A

Zapnout bzučák při 
ztrátě videosignálu

Enabled 
(Aktivováno)

A

Akce při zadávání 
tohoto profilu

Žádné akce A

Kontakt 1...24 Enabled (Aktivováno) 1..16 Aktivována A

Poplach Vypnuto A

Akce Použít nahrávání 
pro normální 
zobrazení na 
monitoru A

A

Pohyb 1...24 Enabled (Aktivováno) 1..16 A

Poplach Vypnuto A

Akce Použít nahrávání 
pro normální 
zobrazení na 
monitoru A

Ztráta 
Videosignálu

1...24 Enabled (Aktivováno) 1..16 Aktivována A

Síť Nastavení Jméno DVR Divar XF N

Viditelnost Enabled 
(Aktivováno)

N

DHCP Enabled 
(Aktivováno)

N

Adresa IP 0.0.0.0 N

Maska podsítě 0.0.0.0 N

Výchozí brána 0.0.0.0 N

port HTTP 80 N

Omezení přenos. 
rychlosti

100 Mbit/s N

Rozsah IP Počáteční adresa 0.0.0.0 N

Koncová adresa 255.255.255.25
5

N

Streaming monitoru Vstup 1..16 Vstup pro 
kameru

A

Tabulka 8.3 Výchozí hodnoty nabídky Konfigurace

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení
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Ukládání Stav Nepou
žito

Nastavení Přenastavit po Sada disků je 
plná

A

Servis Nepou
žito

Uživatelé Obecné Výchozí uživatel Administrátor A

Administrátor Uživatelské jméno Administrátor A

Heslo A

Povolit místní 
přihlášení

Aktivována Nepou
žito

Povolit vzdálené 
přihlášení

Aktivována A

Automatické odhlášení Vypnuto A

Uživatel 1..7 Přístupová práva Uživatelské jméno Uživatel 1..7 A

Heslo — A

Povolit místní 
přihlášení

Aktivována A

Povolit vzdálené 
přihlášení

Aktivována A

Automatické odhlášení Vypnuto A

Povolit změny 
konfigurace

Vypnuto A

Povolit přehrávání Aktivována A

Povolit export Aktivována A

Povolit odstranění 
nahrávek

Disabled A

Práva ovládání Práva k zobrazení 
kamer

Aktivována A

Práva ovládání kamer Enabled 
(Aktivováno)

A

Povolit přednastavení 
polohy kamery

Enabled 
(Aktivováno)

A

Povolit ovládání relé Enabled 
(Aktivováno)

A

Tabulka 8.3 Výchozí hodnoty nabídky Konfigurace

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení
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Systém Servis NA

Sériové porty ID 1 N

Číslo první kamery 1 N

Přístup ke 
klávesnici 1..4

Mon A + Mon B A

přenosová rychlost 38 400 N

Parita Žádná A

datové bity 8 A

stop bity 1 A

RTS/CTS Aktivována A

Licence Nepou
žito

Zápis dat Zaznamenávat 
kontakty

Aktivována A

Zapisovat pohyby Aktivována A

Zaznamenávat 
vzdálený přístup

Enabled 
(Aktivováno)

A

Tabulka 8.3 Výchozí hodnoty nabídky Konfigurace

Struktura Nastavení Výchozí 
hodnota

Obnov
ení
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9 Technické údaje
Na následujících stránkách jsou uvedeny technické údaje jednotky.

9.1 Elektrické hodnoty
Napětí a příkon

Obraz

Zvuk

Zpracování poplachů

Řízení

Všechny modely 100-240 Vst; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Vstupy Kompozitní videosignál 0,5-2 Všš, 75 Ω, 
automatické zakončení

výstupy 1 Všš, 75 Ω, synchronizace 0,3 V ±10 %

Kódování barev PAL/NTSC, automatická detekce

Rozlišení 720 × 576 (PAL) – 720 × 484 (NTSC)

Automatické řízení zisku Automatické nebo manuální nastavení zisku pro 
každý videovstup

Digitální zoom 1,5 - 6násobné

Komprese H.264

Vstupy Mono RCA, 1 Všš, 10 kΩ

výstupy Duální mono RCA, 1 Všš, 10 kΩ

Vzorkovací kmitočet 48 kHz na kanál

Komprese MPEG-1 vrstva II

Vstupy 8 nebo 16 s konfigurovatelným sepnutím/
rozepnutím
max. vstupní napětí 40 Vss

výstupy 4 výstupy relé, 1 výstup poruchového relé; 
konfigurovatelné sepnutí/rozepnutí, max. 30 Vst - 
40 Vss - 0,5 A trvale -10 VA

RS232 Výstupní signály dle normy EIA/TIA-232-F, max. 
vstupní napětí ±25 V

Vstup pro klávesnici Vyhovuje RS485
max. napětí signálu ±12 V,
napájení 11 V-12,6 V při max. 400 mA
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Konektory

Ukládání

Biphase Impedance 128 Ω,
ochrana před přepětím max. ±40 V, max. délka 
kabelu 1,5 km

RS485 Vyhovuje RS485
max. napětí signálu ±12 V

Videovstupy 8 nebo 16 průchozích konektorů BNC, automatické 
zakončení

Audiovstupy 8 nebo 16 konektorů RCA

Ethernet Stíněný konektor RJ45, 10/100 BaseT dle normy 
IEEE802.3

Monitory Konektory BNC (2), Y/C (2), VGA D-sub (2)

Audiovýstupy 4 konektory RCA

Poplachové konektory Šroubovací vstupní svorky na externí desce 
plošných spojů (součást dodávky), průměr kabelu 
AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Poruchové relé Šroubovací výstupní svorka na externím adaptéru 
(součást dodávky), průměr kabelu AWG 28-16 
(0,08-1,5 mm2)

Biphase Šroubovací výstupní svorka na externí desce 
plošných spojů (součást dodávky), průměr kabelu 
AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

RS232 Zásuvka s kolíky DB9 (2)

RS485 Šroubovací výstupní svorka na externím adaptéru 
(součást dodávky), průměr kabelu AWG 28-16 
(0,08-1,5 mm2)

Vstup pro klávesnici RJ11 (6pólový)

Výstup pro klávesnici RJ11 (4pólový), vyhovuje RS485, 
maximálně 16 jednotek

USB Konektor typu A (5)

Pevné disky 4 diskové jednotky SATA vyměnitelné zepředu

Rychlost nahrávání (IPS) PAL: celková 400, nastavitelná pro každou kameru: 
25, 12,5, 6,25, 3,125, 1
NTSC: celková 480, nastavitelná pro každou 
kameru: 30, 15, 7,5, 3,75, 1

Rozlišení nahrávky 704 × 576 (PAL), 704 × 480 (NTSC)
704 × 288 (PAL), 704 × 240 (NTSC)
352 × 288 (PAL), 352 × 240 (NTSC)
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Režimy zobrazení

9.1.1 Mechanické hodnoty

9.1.2 Prostředí

9.1.3 Elektromagnetická slučitelnost a bezpečnost

9.1.4 Příslušenství (volitelné)

Monitor A Obraz plné velikosti, obraz plné velikosti se 
sekvenčním přepínáním kamer, kvadrantové, 
vícenásobné, vyvolané poplachem (živý obraz a 
přehrávání, analogové kamery a kamery IP)

Monitor B Obraz plné velikosti, obraz plné velikosti se 
sekvenčním přepínáním kamer, kvadrantové, 
vícenásobné, vyvolané poplachem (živý obraz, 
pouze analogové kamery)

Rozměry (bez kabelů) 446 × 443 × 88 mm
(Š × H × V)

Hmotnost Přibližně 11 kg

Sada pro montáž do skříně (součást 
dodávky)

Pro montáž jedné jednotky do 19palcové skříně 
podle normy EIA.

Teplota Provozní: +5 °C až +45 °C
Skladovací: -25 °C až +70 °C

Relativní vlhkost Provozní: < 93 % bez kondenzace
Skladovací: < 95 % bez kondenzace

Požadavky na EMC

USA FCC část 15, třída B

EU Nařízení o EMC 89/336/EEC

Odolnost EN50130-4

Emise EN55022 třída B

Harmonické složky EN61000-3-2

Kolísání napětí EN61000-3-3

Bezpečnost

USA UL, 60950-1

EU CE, EN60950-1

Kanada CAN/CSA - C22.2 č. E60950-1

Digitální klávesnice / univerzální 
klávesnice

Klávesnice Intuikey s pákovým ovladačem

Sada pro vzdálené připojení klávesnice LTC 8557
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9.1.5 Rychlosti přenosu videodat (b/s)

Poznámka:
Výše uvedené přenosové rychlosti jsou teoretické. Ve skutečnosti mohou být přenosové 
rychlosti až o 50 % nižší v závislosti na obrazu z kamery. Chcete-li použít nejúčinnější 
kompresi obrazu, zabraňte tvorbě šumu obrazu správným nastavením kamery a dostatečným 
osvětlením. Kromě toho zajistěte takové připevnění kamery, aby se nechvěla působením větru 
nebo jiných vlivů.

Úložiště Sada pro rozšíření úložiště 500 GB 
Sada pro rozšíření úložiště 1 TB 
Licence pro úložiště RAID 4

Jednotka pro správu videodat LTC 2605/91 

Vstupy IP Licence pro 4 kamery IP
Licence pro 8 kamer IP

Překladače kódů Biphase LTC 8782

Snímkový kmitočet (IPS)

Rozlišení Kvalita 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF Standardní 225 124 73 48 30

CIF Střední 619 340 201 131 82

CIF Vysoká 1013 557 329 215 135

2CIF Standardní 317 174 103 67 42

2CIF Střední 871 479 283 185 116

2CIF Vysoká 1425 784 463 303 190

4CIF Standardní 500 275 163 106 67

4CIF Střední 1375 756 447 292 183

4CIF Vysoká 2250 1238 731 478 299
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