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1 Sikkerhed

1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere brug. Overhold alle 
advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen, når du betjener enheden.
1. Rengøring - Tag enheden ud af stikkontakten inden rengøring. Følg de anvisninger, der 

følger med enheden. Normalt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til rengøring, men 
en fugtig, fnugfri klud eller et vaskeskind kan også bruges. Brug ikke rengøringsmidler i 
flydende form eller på spray.

2. Varmekilder - Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, 
varmeapparater, komfurer eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme.

3. Ventilation - Eventuelle åbninger i enheden er anbragt af ventilationshensyn for at 
forhindre overophedning og sikre pålidelig drift. Åbningerne må ikke blokeres eller 
tildækkes. Anbring ikke enheden i et kabinet, medmindre der sørges for rigelig 
ventilation, eller producentens anvisninger er fulgt.

4. Vand - Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af badekar, håndvask, 
vasketøjskurv, i en fugtig eller våd kælder, i nærheden af en swimmingpool, udendørs 
eller et sted, der regnes som vådområde. Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt 
for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

5. Indføring af genstande eller væsker - Skub aldrig genstande af nogen art gennem 
åbninger, da de kan røre ved områder med farlig spænding eller risiko for kortslutning, 
som kan medføre brand eller elektrisk stød. Spild ikke væske af nogen art på enheden. 
Placer ikke genstande indeholdende væske, f.eks. vaser eller kopper, på enheden.

6. Lyn - Tag kablerne ud af enheden og stikkontakten for at øge sikkerheden i tordenvejr, 
eller når enheden ikke bruges eller tilses i længere tid. Det forhindrer, at enheden 
beskadiges på grund af lyn og spændingsbølger.

7. Regulering af betjeningselementer - Reguler kun de betjeningselementer, der er angivet i 
betjeningsvejledningen. Forkert regulering af andre betjeningselementer kan beskadige 
enheden. Brugeren kan blive udsat for farlige stråler, hvis der bruges andre 
betjeningselementer eller reguleringer eller udføres andre fremgangsmåder end de 
anviste.

8. Overbelastning - Undgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger. Det kan 
medføre brand eller elektrisk stød.

9. Beskyttelse af strømforsyningsledning og -stik - Beskyt strømforsyningsledningen og -
stikket mod at blive trådt på eller klemt af genstande, der placeres på eller tæt ved dem 
ved stikkontakter og tilslutningspunktet på enheden. Strømforsyningsledningen til 
enheder, der skal bruges med 230 VAC, 50 Hz, skal overholde de nyeste udgaver af IEC 
60227. Strømforsyningsledningen til enheder, der skal bruges med 120 VAC, 60 Hz, skal 
overholde de nyeste udgaver af UL 62 og CSA 22.2 No.49.

10. Frakobling af strøm - Enheder tilføres strøm, når netledningen sættes i strømkilden. 
Netledningen er den primære metode til afbrydelse af strømmen til alle enheder.

11. Strømkilder - Brug kun enheden med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. 
Inden du fortsætter, skal du sørge for at afbryde strømmen til det kabel, der skal sættes i 
enheden.

12. Servicearbejde - Forsøg ikke selv at udføre servicearbejde på enheden. Åbning eller 
fjernelse af dækslerne udsætter brugeren for farlig spænding og andre risici. Overlad alt 
servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere.
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13. Skade, der kræver afhjælpning på værksted - Fjern strømforsyningen til enheden, og 
overlad alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere, hvis udstyret er beskadiget, 
f.eks. i følgende situationer:
– strømforsyningsledningen eller -stikket er beskadiget,
– enheden har været udsat for fugt eller vand, herunder regn, sne osv.,
– der er spildt væske i eller på udstyret,
– en genstand er faldet ned i enheden,
– enheden er blevet tabt, eller enhedens kabinet er beskadiget,
– enheden har en markant ændret ydelse,
– enheden fungerer ikke normalt, når brugeren følger betjeningsanvisningerne korrekt.

14. Reservedele - Sørg for, at serviceteknikeren anvender reservedele, der er specificeret af 
producenten, eller som har samme egenskaber som de originale dele. Ikke-godkendte 
erstatningsdele kan gøre garantien ugyldig og medføre brand, elektrisk stød og andre 
risici.

15. Sikkerhedskontrol - Når der er foretaget servicearbejde eller reparation af enheden, skal 
der udføres sikkerhedskontrol for at sikre, at enheden fungerer rigtigt.

16. Installation - Skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger og 
lokale bestemmelser.

17. Udvidelsesenheder, ændringer eller modifikationer - Brug kun udvidelsesenheder/
tilbehør, som er anført af producenten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, 
som Bosch ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan gøre garantien ugyldig eller, i 
tilfælde af en autorisationsaftale, ophæve tilladelsen til at betjene udstyret.

1.2 Sikkerhedsforanstaltninger

FARE! Høj risiko:
Dette symbol angiver en umiddelbart farlig situation, f.eks. farlig spænding i produktet.
Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, alvorlig personskade eller død.

!
FORSIGTIG! Middelhøj risiko:
Angiver en situation, der kan være farlig.
Manglende overholdelse kan medføre mindre alvorlig personskade.
Henleder brugerens opmærksomhed på vigtige anvisninger, der følger med enheden.

!
FORSIGTIG! Middelhøj risiko:
Angiver en situation, der kan være farlig.
Manglende overholdelse kan medføre mindre alvorlig personskade.
Henleder brugerens opmærksomhed på vigtige anvisninger, der følger med enheden.

FORSIGTIG! Lav risiko: (uden sikkerhedsvarselssymbol)
Angiver en situation, der kan være farlig.
Manglende overholdelse kan medføre tingskade eller beskadigelse af enheden.

i
OPLYSNING! 
Angiver oplysninger eller en firmapolitik, der direkte eller indirekte vedrører personalets 
sikkerhed eller beskyttelse af ejendele.
Manglende overholdelse kan medføre tingskade eller beskadigelse af enheden.
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1.3 Vigtige bemærkninger
Tilbehør - Anbring ikke enheden på et bord, et stativ, en skinne eller et beslag, der er ustabilt. 
Enheden kan falde ned og blive alvorligt beskadiget eller medføre alvorlig personskade. Brug 
kun det underlag (vogn, stativ, skinne, bord), som producenten har anvist. Vær forsigtig, hvis 
der bruges en vogn, og vognen skal flyttes sammen med apparatet, for at undgå, at den vælter 
og medfører skade. Hurtige opbremsninger, kraftige skub eller ujævne flader kan få vognen 
med enheden til at vælte. Monter enheden ifølge producentens vejledning.
Tænd/slukkontakt med alle ledere - Installer en tænd/slukkontakt med alle ledere, hvor der 
er mindst 3 mm kontaktadskillelse i hver leder, i bygningens el-installation. Brug denne tænd/
slukkontakt med alle ledere som den primære metode til afbrydelse af strømmen til enheden, 
hvis det er nødvendigt at åbne kabinettet med henblik på servicearbejde og/eller andre 
aktiviteter.
Udskiftning af batteri - kun for kvalificerede serviceteknikere - Bag enhedens kabinet findes 
et litiumbatteri. Udskift batteriet ifølge anvisningerne for at undgå eksplosionsfare. Må kun 
udskiftes med samme eller en tilsvarende type, der anbefales af producenten. Det udskiftede 
batteri skal bortskaffes på en miljøvenlig måde. Overlad alt servicearbejde til kvalificerede 
serviceteknikere.
Koaksial jordforbindelse:
– Hvis et udendørs ledningssystem sluttes til enheden, kræves jordforbindelse.
– Udendørs udstyr må kun sluttes til enhedens indgange, efter at enhedens jordstik er sat i 

en stikkontakt med jordforbindelse, eller dens jordterminal er sluttet korrekt til en kilde 
med jordforbindelse.

– Fjern enhedens indgangsstik fra udendørs udstyr, før jordstikket eller jordterminalen 
frakobles.

– Overhold de korrekte sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. vedrørende jordforbindelse, for 
alle udendørs enheder, der er sluttet til denne enhed.

Kun amerikanske modeller - Afsnit 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, giver 
information vedrørende korrekt jordforbindelse for monteringen og støttestrukturen, coaxens 
jordforbindelse til en afladningsenhed, størrelsen på jordforbindelsesledere, placering af 
afladningsenhed, forbindelse til jordforbindelseselektroder og krav til 
jordforbindelseselektroden.

Dit Bosch-produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, 
som kan genbruges. Dette symbol angiver, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr skal 
indsamles separat og ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Der er normalt 
etableret særskilte indsamlingsordninger for elektroniske og elektriske produkter, der ikke 
længere skal bruges. Disse enheder skal bortskaffes på et miljøvenligt genbrugsanlæg i 
henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF.
Miljøerklæring - Bosch er stærkt engageret i at beskytte miljøet. Denne enhed er konstrueret 
således, at miljøet respekteres mest muligt.
Enhed følsom over for elektrostatik - Brug korrekte forholdsregler til håndtering af CMOS/
MOS-FET for at undgå elektrostatisk elektricitet.
BEMÆRK: Bær de påkrævede jordende plastbånd, og følg de korrekte forholdsregler for ESD-
sikkerhed ved håndtering af de kredsløbskort uden kabinet, der er følsomme overfor 
elektrostatik.

!
FORSIGTIG! 
Denne enhed er kun beregnet til brug i offentlige områder.
Amerikansk føderal lovgivning forbyder fuldstændigt hemmelig optagelse af mundtlige 
samtaler.
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Sikringstype - Af hensyn til beskyttelse af enheden skal gruppekredsløbet sikres med en 
sikringstype på højst 16 A. Den skal overholde NEC800 (CEC Section 60).
Jording og polarisering - Denne enhed kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik 
(et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Sikkerhedsfunktionen betyder, at stikket 
kun kan sættes i stikkontakten på én måde. Hvis stikket ikke kan sættes helt ind i 
stikkontakten, skal du kontakte en lokal autoriseret el-installatør for at få udskiftet den 
forældede kontakt. Omgå ikke det polariserede stiks sikkerhedsfunktion.
Enheden kan i stedet være udstyret med et jordstik med tre ledere (et stik med et tredje ben 
til jordforbindelse). Denne sikkerhedsfunktion sikrer, at stikket kun passer i en stikkontakt 
med jord. Hvis stikket ikke kan sættes ind i stikkontakten, skal du kontakte en lokal autoriseret 
el-installatør for at få udskiftet den forældede kontakt. Omgå ikke sikkerhedsformålet med 
jordstikket.
Flytning - Afbryd strømmen, før enheden flyttes. Vær forsigtig, når enheden flyttes. Kraftige 
stød eller rystelser kan beskadige enheden og harddiskene.
Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især med hensyn til afstand til strøm- 
og lynafledere og overspændingsbeskyttelse, skal overholde NEC725 og NEC800 (CEC Rule 16-
224 og CEC Section 60).
Permanent tilsluttet udstyr - Installer en lettilgængelig afbryderenhed i bygningens 
ledningsnet.
Udstyr tilsluttet med ledning - Monter stikkontakten tæt på udstyret, så der er nem adgang til 
den.
Reetablering af strøm - Hvis enheden er nødt til at lukke ned, fordi de specificerede 
driftstemperaturer overstiges, skal brugeren frakoble netledningen, vente mindst 30 sekunder 
og derefter tilslutte netledningen igen.
Rackmontering
– Ventilation - Enheden må ikke indbygges eller placeres i et rack uden tilstrækkelig 

ventilation, eller uden at producentens anvisninger følges. Udstyret må ikke overstige den 
maksimale driftstemperatur.

– Mekanisk belastning - Fastgør udstyret korrekt i et rack for at forhindre farlige situationer 
på grund af ujævn mekanisk belastning.
Se afsnit 4.2 Rackmontering, hvis du har brug for en detaljeret vejledning.

SELV - Alle indgangs/udgangsportene er SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). SELV-kredsløb må kun 

sluttes til andre SELV-kredsløb.

Tab af videosignal - Tab af videosignal forekommer hyppigt i forbindelse med digital 
videooptagelse, og Bosch Security Systems kan derfor ikke gøres ansvarlig for skade, der 
opstår som følge af manglende videoinformation. For at minimere risikoen for at miste digital 
information anbefaler Bosch Security Systems flere, redundante optagesystemer og en 
procedure for sikkerhedskopiering af al analog og digital information.

FCC- og ICES-oplysninger
(Kun amerikanske og canadiske modeller)
Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til 
afsnit 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse grænser er at yde rimelig beskyttelse mod 
skadelig interferens ved brug i private hjem. Dette udstyr forårsager, bruger og kan udstråle 
radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med 
vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen 
garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager 
skadelig interferens i modtagelsen af radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at 
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slukke og tænde for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere 
af følgende måder:
– dreje eller flytte modtagerantennen
– øge afstanden mellem udstyret og modtageren
– slutte udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er 

tilsluttet
– kontakte forhandleren eller en uddannet radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Der må ikke foretages hverken bevidste eller ubevidste modifikationer, der ikke udtrykkeligt er 
godkendt af det organ, der er ansvarlig for overholdelse. Enhver modifikation kan ophæve 
brugerens tilladelse til at benytte udstyret. Brugeren skal om nødvendigt kontakte 
forhandleren eller en uddannet radio/tv-tekniker med henblik på afhjælpning.
Brugeren kan have gavn af følgende hæfte, der er udarbejdet af FCC (Federal Communications 
Commission): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Denne brochure er 
tilgængelig fra U.S.A. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-
00345-4.

jINFORMATIONS 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 
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.

Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har ikke afprøvet ydelsen eller pålideligheden i 
forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller signalegenskaber. UL har kun foretaget test 
vedrørende brand, stød og/eller risici, der medfører personskade, som beskrevet i UL's 
Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. UL-certificering 
dækker ikke ydelsen eller pålideligheden i forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller 
signalegenskaber.
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UL GIVER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER AF NOGEN ART 
VEDRØRENDE YDELSEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN I FORBINDELSE MED DETTE PRODUKTS 
EVENTUELLE SIKKERHEDS- ELLER PRODUKTEGENSKABER.

Copyright
Denne vejledning er en immateriel rettighed, som tilhører Bosch Security Systems og er 
ophavsretligt beskyttet.
Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker
Alle navne på hardware- og softwareprodukter i dette dokument er sandsynligvis registrerede 
varemærker og skal behandles herefter.

BEMÆRK!
Denne vejledning er skrevet med omhu, og dens indhold er blevet kontrolleret grundigt. 
Teksten var fuldstændig og korrekt, da den gik i trykken. Den konstante udvikling af 
produkterne betyder, at indholdet af brugervejledningen kan blive ændret uden varsel.  Bosch 
Security Systems kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge af fejl, 
ufuldstændighed eller uoverensstemmelser mellem brugervejledningen og det beskrevne 
produkt.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte den nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller 
besøge vores hjemmeside på www.boschsecurity.com
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2 Indledning

2.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer
Divar XF er et video- og lydoptagersystem, der kan optage flere kamera- og audiosignaler 
samtidig med livevisning og afspilning på flere skærme.
Enheden har omfattende søge- og afspilningsfunktioner, der kan bruges til at få vist gemt 
video. Når enheden er konfigureret, foregår al optagelse i baggrunden, uden at brugeren 
behøver at gribe ind. Optagelseshastigheder på op til 30 (NTSC) og 25 (PAL) billeder pr. 
sekund pr. kanal garanteres. Optagelseshastighed og optagelseskvalitet kan vælges særskilt 
for hvert kamera. Der kan bruges op til fire interne harddiske med forskellig lagerkapacitet til 
optagelse.
Alle modeller har omfattende alarmhåndteringsfunktioner og telemetristyring. En af 
alarmfunktionerne er bevægelsesdetektering i brugerdefinerede områder af billedet fra en 
hvilken som helst kameraindgang.
Enheden betjenes og programmeres let via frontpanelets kontrolknapper, musen og 
menusystemet, der vises på skærmen. To skærmudgange giver mulighed for 
fuldskærmsvisning, quad-visning og multiskærmvisning. Et (Intuikey) betjeningspanel kan 
tilsluttes med henblik på PTZ-styring og øget brugervenlighed.
På bagpanelet findes autoterminerende videoindgange og -udgange med gennemsløjfning, 
audioindgange og -udgange, alarmindgange og -udgange og stik til fjernbetjening. To VGA-stik 
leverer udgange til en A-skærm og en B-skærm. Desuden findes CVBS- og Y/C-videoudgange i 
enten NTSC eller PAL. På skærm A vises digitale fuldskærms- eller multiskærmbilleder, der 
kan fryses og zoomes. På skærm B vises livebilleder i fuldskærms- eller multiskærmvisning.
Pc-programmet Control Center kan bruges til livevisning, afspilning og konfiguration via et 
netværk. Fem samtidige brugere kan styre flere Divar XF'er. Divar XF har ægthedskontrol ved 
både lokal afspilning og fjernafspilning. En dedikeret pc-afspiller medfølger til afspilning af 
sikre videofiler. Installation af enheden foretages nemt via det pc-baserede 
konfigurationsværktøj.
Der kan fås en softwareudviklingspakke (SDK), som kan bruges til at integrere Divar XF i 
styringssoftware fra tredjeparter.

2.1.1 Versioner
Der findes forskellige Divar XF-modeller, med 8 kanaler eller 16 kanaler og med forskellig 
lagerkapacitet. 8-kanals og 16-kanals modeller fungerer på nøjagtig samme måde, men har 
forskelligt antal multiskærmvisninger og kamera-, audio- og alarmindgange.

2.1.2 Vejledninger
Fire vejledninger medfølger:
– Installationsvejledning - en detaljeret beskrivelse til installationspersonale af, hvordan 

produktet installeres.
– Lyninstallationsvejledning - indeholder en kort oversigt over opsætning og installation af 

produktet.
– Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til slutbrugere af, hvordan enheden betjenes.
– Control Center og Archive Player Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til 

slutbrugere og administratorer af, hvordan programmerne Control Center og Archive 
Player bruges.

2.1.3 Funktioner
Divar XF har følgende funktioner:
– 8 eller 16 autoterminerende kameraindgange med gennemsløjfning
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– 8 eller 16 audioindgange
– Samtidig optagelse og afspilning
– Videolagring på intern harddisk (kan udskiftes fra fronten)
– 10/100Base-T Ethernet-port til Ethernet-forbindelse og netværksfunktioner
– To RS232 serielle porte til seriel kommunikation
– Ekstern KBD-tastaturindgang
– To skærmudgange
– Fuldskærmsvisning og forskellige multiskærmvisninger i livetilstand og afspilningstilstand
– Spotskærmudgang med sekvensvisning, multiskærmvisning og OSD (skærmmenu)
– To audioudgange (dobbelt mono)
– Bevægelsesdetektering
– 8 eller 16 kontaktindgange (alarm) og 3 alarmudgange
– Detektering af videotab
– Alarmlyd
– Styring af kameras panorering, vipning og zoom via RS485 og biphase
– Lokal arkivering via USB

2.1.4 Hjælp på skærmen
Kontekstafhængig på skærmen hjælp kan aktiveres for nogle emner. Et tryk på Hjælp-knappen 

 viser den hjælpetekst, der hører til den igangværende aktivitet. Tryk på Esc-knappen 

 for at lukke hjælpen.

2.2 Udpakning
Undersøg, om pakken har synlige tegn på skade. Underret speditøren, hvis en del ser ud til at 
være blevet beskadiget under forsendelsen. Pak delene forsigtigt ud. Det drejer sig om 
elektronisk udstyr, som skal håndteres varsomt, så enheden ikke beskadiges. Forsøg ikke at 
bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget. Hvis der mangler dele, skal du underrette 
din kundeservicekontakt eller en Bosch Security Systems-salgsrepræsentant. 
Forsendelseskassen er den sikreste beholder til transport af enheden. Gem den og al 
emballage til fremtidig brug. Brug den originale emballage, hvis enheden skal returneres.

2.2.1 Pakkens indhold
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele:
– Digital videooptager (Divar XF 16- eller Divar XF 8-enhed)
– USB-mus
– Lyninstallationsvejledning
– Divar XF Brugsvejledning
– Divar XF Control Center og Archive Player Brugsvejledning
– Installationsvejledning (denne vejledning)
– Et 25-bens D-type kontakt- og alarmstikkort
– Et 15-bens D-type stikkort (til PTZ-tilslutninger)
– Strømforsyningsledning
– Skærmet, krydset netværkskabel (til service og test)
– Rackmonteringskit
– En cd-rom med softwaren og vejledningerne
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2.3 Installationsmiljø

2.3.1 Montering
Divar XF leveres som en fritstående enhed. Hvis det ønskes, kan enheden monteres i rack med 
det rackmonteringskit, der følger med enheden. Se afsnit 4.2 Rackmontering, side 23.

2.3.2 Ventilation
Sørg for, at der er god ventilation det sted, hvor enheden skal placeres. Bemærk 
ventilationsåbningernes placering i enhedens kabinet, og sørg for, at de ikke blokeres.

2.3.3 Temperatur
Overhold specifikationerne for enhedens omgivelsestemperatur ved valg af placering. Ekstrem 
varme eller kulde uden for de angivne driftstemperaturgrænser kan medføre fejl på enheden. 
Placer ikke enheden oven på varmt udstyr.

2.3.4 Strømforsyning
Sørg for, at bygningens vekselstrømsforsyning er stabil og ligger inden for enhedens nominelle 
spændingsområde. Brug spændingsudjævning eller en UPS (Uninterrupted Power Supply), 
hvis der er risiko for spændingsimpulser eller -fald i bygningens strømforsyning.

2.4 Tilslutningsudstyr
Et typisk system kan indeholde følgende komponenter (følger ikke med enheden):
– En primær skærm til multiskærmvisning (skærm A)
– En ekstra skærm til spot/alarmovervågning (skærm B)
– Kameraer med 1 Vpp composite videoudgange
– En eller flere forstærkede mikrofoner
– Audioforstærker med højttaler(e)
– Coax-videokabel med BNC-stik til tilslutning af videosignalerne

Audiokabel med RCA-stik til tilslutning af audiosignaler.

– Vekselselstrømsudtag til enheden, der gør sikker isolering mulig (af sikkerhedshensyn har 
enheden ingen tænd/slukkontakt)

– Et KBD-tastatur
– Pc til programmerne Control Center og Konfigurationsværktøj
– Kontrolenheder til panorering/vipning/zoom
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3 Hurtig installation
Du kan hurtigt gøre enheden klar til brug ved at foretage de tilslutninger, der er beskrevet 
nedenfor, og derefter indtaste de relevante data i menuen Hurtig installation. Menuen Hurtig 
installation vises, første gang enheden startes. Enheden er klar til brug, når de relevante 
oplysninger er indtastet.

3.1 Tilslutninger

Illustration 3.1 Tilslutninger på bagpanel

3.1.1 Primære tilslutninger
1. Slut kameraerne til BNC-kameraindgangene (autoterminerende).
2. Slut skærm A til udgang A, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1280x1024).
3. Slut USB-musen (medfølger) til en USB-port.

3.1.2 Valgfri tilslutninger
4. Slut skærm B til udgang B, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1024x768).
5. Slut op til 16 audiosignaler til RCA-audioindgangene.
6. Slut RCA-audioudgangene til skærmen eller en audioforstærker.
7. Tilslut op til 16 (alarm)indgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort).
8. Tilslut op til 4 alarmudgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort).
9. Tilslut fejlfunktionsudgangen (via den medfølgende skrueterminaladapter).
10. Slut et Intuikey-tastatur til KBD In-stikket, og slut terminatoren (følger med tastaturet) til 

KBD Out-stikket.
11. Slut en Bosch-kontrolenhed til panorering/vipning/zoom til Biphase-porten (via det 

medfølgende 15-bens D-type stikkort).
12. Slut en kontrolenhed til panorering/vipning/zoom fra en anden leverandør til RS485-

porten (via den medfølgende skrueterminaladapter).
13. Slut enheden til netværket via Ethernet-porten.

3.1.3 Tænd udstyret
Tænd alt tilsluttet udstyr.

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

x16*

AutoDome

LAN / WAN

USB

VIDEO
IN 

VIDEO
IN 

x16*

PC

1A
1B
2A
2B

R
E
L
A
Y

3A
3B
4A
4B

GND
1
2

GND

9
10

3
4

GND

11
12

5
6

GND

13
14

7
8

15
16

IN

IN

IN

IN

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
-

SHIELD

CTRL 3

+
-

SHIELD

CTRL 4

+
-

SHIELD

CTRL 5

110 - 240 VAC

RS485

A

PTZ

B

1

10

13
6

5

14

4 2

11
8

3

12

9

7



18 da | Hurtig installation Divar XF

F.01U.074.594 | V 1.0 | 2008.03 Installationsvejledning Bosch Security Systems

14. Sæt netledningen i enheden.

3.2 Først brug
Enheden starter i multiskærmvisning. Menuen Hurtig installation vises, første gang enheden 
bruges. Udfyld de grundlæggende indstillinger på de fire faneblade for at gøre enheden klar til 
brug. Enheden begynder automatisk at optage, når menuen Hurtig installation lukkes.
Sådan kan du når som helst åbne menuen Hurtig installation:

1. Tryk på menuknappen .
2. Hovedmenuen vises på skærm A.
3. Klik på Konfiguration og derefter på Hurtig installation.

Navigering
Brug den medfølgende USB-mus. Du kan i stedet bruge følgende knapper på frontpanelet:

– Brug Enter-knappen  til at vælge en undermenu eller et menupunkt.

– Brug pileknapperne     til at navigere i en menu eller liste.

– Brug Esc-knappen  til at gå tilbage eller til at lukke menuen.

3.3 Menuen Hurtig installation
Menuen Hurtig installation har fire faneblade: International, Skema, Optagelse og Netværk. 
Brug Tilbage og Næste til at skifte mellem fanebladene. Klik på Fortryd for at annullere 
ændringer, du har foretaget på det aktive faneblad. Klik på Luk for at lukke menuen Hurtig 
installation. Ændring af indstillinger i Hurtig installation overskriver tilpassede indstillinger. 
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3.3.1 International

Illustration 3.2 Menuen Hurtig installation - International

Klik på Næste for at gå til det næste faneblad.

Sprog Vælg sproget til menuen på listen.

Tidszone Vælg en tidszone på listen.

Tidsformat Vælg enten 12- eller 24-timers klokkeslætsformat.

Klokkeslæt Indtast det aktuelle klokkeslæt.

Datoformat Vælg mellem tre datoformater, hvor enten måned (MM), dag (DD) eller 
år (ÅÅÅÅ) vises først.

Dato Indtast dags dato.
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3.3.2 Skema

Illustration 3.3 Menuen Hurtig installation - Skema

Der vises et grafisk billede af det ugeskema, der er aktivt i øjeblikket. Hver farve repræsenterer 
en af de fire profiler, der er til rådighed:
– Gul - Profil 1
– Blå - Profil 2
– Grøn - Profil 3
– Pink - Profil 4
Klik på Overskriv for at begynde at foretage ændringer.
– Vælg, hvilken dag ugen skal begynde og slutte med.
– Vælg, hvornår dagen begynder og slutter på hverdage.
– Vælg, hvornår dagen begynder og slutter i weekenden.
Grafikken opdateres automatisk, når indstillingerne ændres.
Klik på Næste for at gå til det næste faneblad.
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3.3.3 Optagelse

Illustration 3.4 Menuen Hurtig installation - Optagelse

Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Normal for hver profil i 
tabellen. Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Alarm og 
Bevægelse. Indstillingerne er fælles for alle fire profiler. Hvis der tidligere er foretaget 
avancerede indstillinger, skal du klikke på Overskriv for at erstatte dem med indstillingerne fra 
Hurtig installation.
Klik på Næste for at gå til det næste faneblad.
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3.3.4 Netværk

Illustration 3.5 Menuen Hurtig installation - Netværk

Udfyld de indstillinger, der styrer enhedens funktionsmåde med hensyn til et netværk.

DVR-navn Indtast et DVR-navn, der skal bruges på netværket.

DHCP Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, undernetmaske og standardgateway 
automatisk skal tildeles af netværksserveren. De faktiske værdier vises.

IP-adresse, 
Undernetmaske, 
Standardgateway 
og DNS-server

Udfyld IP-adresse og adresse på undernetmaske, standardgateway og 
DNS-server, når DHCP er deaktiveret.

Båndbreddegræns
e

Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en værdi mellem 0,1 og 
100 Mbps som båndbreddegrænse.

MAC-adresse MAC-adressen er skrivebeskyttet.
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4 Hardwareopsætning
Dette kapitel indeholder detaljerede oplysninger om hardwareinstallation og tilslutning af 
eksternt udstyr til enheden. Stiktyperne og signalerne fra stikbenene beskrives. De fleste stik 
findes på enhedens bagpanel. Én USB-port er bekvemt placeret på enhedens front og kan 
tilsluttes en mus eller en hukommelsesenhed.
Alle indgangs/udgangsportene er SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). SELV-kredsløb 
må kun sluttes til andre SELV-kredsløb.

4.1 Fritstående installation
Placer enheden på en stabil, jævn flade. Sæt de to medfølgende sølvfarvede sidedæksler på 
ved at:
1. påsætte dem i hver side,
2. skubbe dem frem mod enhedens forside.

Illustration 4.1 Montering af sidedæksel

4.2 Rackmontering
Enheden kan monteres i et 19" rack. Med enheden følger et rackmonteringskit med to 
rackmonteringsbeslag.

Montering
1. Fjern de fire krydskærvskruer (to i hver side) på enhedens venstre og højre side tæt på 

fronten.
2. Fastgør de medfølgende beslag i hver side med de samme fire krydskærvskruer (to i hver 

side), du netop har fjernet.
3. Hvis du vil installere flere enheder oven på hinanden, skal du fjerne gummifødderne 

under enheden ved at løsne dem med en lille skruetrækker.
4. Installer enheden i racket med de dele, der fulgte med racket, og følg rackproducentens 

anvisninger.

Illustration 4.2 Påsætning af rackmonteringsbeslaget
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4.3 Installation af harddisk
Der kan installeres op til fire harddiske i videooptageren. Adgang til alle harddiske sker fra 
enhedens forside, efter at frontpanelet er fjernet. Åbn ikke topdækslet, og forsøg ikke at 
reparere enheden. Der er ingen dele inde i apparatet, der kan repareres af brugeren. Overlad 
alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere. Forkert håndtering eller installation kan 
gøre garantien for både harddisken og videooptageren ugyldig.
Bemærk! Kun ægte Bosch-harddiske funger i Divar XF. Du kan få oplysninger om de 
tilgængelige harddiske på Bosch' hjemmeside eller ved at kontakte din lokale Bosch-
forhandler.

4.3.1 Monteringsvejledning

Fjernelse af frontpanelet

Illustration 4.3 Fjernelse af frontpanel

1. Løsn de to krydskærvskruer på det nederste frontpanel.
2. Skub frontpanelet til højre, til det er fri.
3. Læg frontpanelet oven på enheden. Pas på ikke at stramme fladkablet. Hvis der ikke er 

plads oven på enheden, skal du afmontere fladkablet og lægge frontpanelet til side.

FORSIGTIG! 
Ved rackmontering skal du sørge for ikke at hindre ventilationen omkring åbningerne i 
sidestykkerne eller at overstige den anbefalede driftstemperatur.
Fastgør tilslutningskablerne til racket for at mindske vægten på enhedens bageste del.

FORSIGTIG! 
Elektrostatiske udladninger
Elektrostatisk energi, der kommer i kontakt med harddisken eller andre følsomme indvendige 
dele, kan medføre varig skade på komponenterne. Forkert håndtering kan gøre garantien for 
harddisken ugyldig.
Sørg for, at området er fri for statisk elektricitet, når du arbejder med enheder, der er 
følsomme over for elektrostatiske udladninger, f.eks. en harddisk eller Divar-enheden.

FARE! 
Elektrisk spænding.
Risiko for elektrisk stød.
Inden harddisken installeres, skal du tage netledningen ud af videooptageren og vente mindst 
30 sekunder.

Divar
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Isætning af en harddisk

Illustration 4.4 Isætning af en harddisk

1. Find den første tomme harddiskbås. Det anbefales at installere diske fra nummer 1 til 4 
som afmærket på enheden. (Bemærk, at disk 3 og 4 monteres i en dobbeltbås).

2. Skru de to T10 torxskruer ud, som den valgte bås er fastgjort med. Tag båsen ud af 
enheden ved at trække den fremad.

3. Hvis du vil udskifte en installeret harddisk, skal du fjerne de fire installationsskruer, to i 
hver side, fra båsens sider. Fjern harddisken.
Monter den nye harddisk med fire skruer, to i hver side (se dokumentationen til 
harddisken).

4. Hold båsen lige foran dens åbning i enheden, og skub den helt ind.
5. Fastgør båsen med de to T10 torxskruer, som blev fjernet tidligere (trin 2).
6. Gentag trin 1-5, hvis du har flere harddiske.

Påsætning af frontpanelet
1. Når disken er installeret, skal du slutte fladkablet til frontpanelet igen, hvis det blev 

fjernet.
2. Placer frontpanelet på enheden, og skub det til venstre, til det sidder rigtigt.
3. Skru de to krydskærvskruer fast på frontpanelet igen.

4.4 Kameratilslutninger
Kameraer tilsluttes til Video in-stikkene bag på enheden med 75 ohm koaksialvideokabler med 
BNC-stik. Signalet kan eventuelt sløjfes igennem til andet udstyr via det tilsvarende Video out-
stik. Kameraindgangsstikkene er autoterminerende. Det er ikke nødvendigt at sætte en 
terminator i udgangsstikket, hvis der ikke tilsluttes mere udstyr.
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Hvis kamerasignalet sløjfes igennem til andet udstyr, skal du sørge for at terminere 
videolinjens afslutning med 75 ohm terminering.
DivarXF konfigureres automatisk som en PAL- eller NTSC-enhed. Enheden fastlægger 
standarden ved at registrere signalformatet på det først tilsluttede kamera (laveste nummer 
på kameraindgang).

Specifikationer
Indgangssignal: Composite video 1 Vpp, 75 ohm
Farvestandard: PAL/NTSC, autoregistrering
Forstærkning: Automatisk eller manuel forstærkning for hver videoindgang
Stiktype: BNC med gennemsløjfning, automatisk terminering

Illustration 4.5 Otte videoindgange med udgange med gennemsløjfning

4.5 Audiotilslutninger
DivarXF understøtter op til 16 audioindgange og 4 audioudgange. Brug audiokabler med RCA-
kompatible stik til tilslutning.

Specifikationer
Indgangssignal: Mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Udgangssignal: dobbelt mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Illustration 4.6 Audioindgangsstik

Illustration 4.7 Audioudgangsstik

4.6 Skærmtilslutninger
Der kan tilsluttes op til to skærme til VGA-, CVBS- eller Y/C-stikkene.

4.6.1 VGA
Slut enheden til en eller to VGA-skærme med et VGA-standardkabel. Ved brug af fladskærme 
anbefales en skærmstørrelse på 17" eller derover.

Specifikationer
Udgangssignal: VGA
Opløsning: 1280 x 1024 (skærm A), 1024 x 768 (skærm B)

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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Farve: Ægte farver (32 bit)
Stiktype: DE-15

Illustration 4.8 VGA-skærmstik

4.6.2 CVBS
Slut enheden til CCTV-skærme med 75 ohm koaksialvideokabler med BNC-stik. Enheden 
leverer et CVBS-signal på 1 Vpp.
Hvis skærmen har et stik med gennemsløjfning, og du ikke bruger udgangen med 
gennemsløjfning, skal du vælge impedansindstillingen 75 ohm på skærmen. Hvis skærmens 
udgang med gennemsløjfning sluttes til en ekstra enhed, indstilles enhedens terminering til 
75 ohm, og skærmens terminering indstilles til høj impedans. (Bemærk, at det ikke er 
nødvendigt på enheder med automatisk terminering).

Specifikationer
Udgangssignal: Composite video 1Vpp, 75 ohm, synk. 0,3 Vpp ±10 %
Opløsning: 720 x 576 PAL, 720 x 484 NTSC
Stiktype: BNC

Illustration 4.9 CVBS-skærmstik

4.6.3 Y/C
Slut enheden til en CCTV-skærm med Y/C-indgang med et Y/C-standardtilslutningskabel.

Illustration 4.10 Y/C-skærmstik

4.7 Monitorstreamingforbindelse
For at tilslutte en skærm i en lokal streamingkonfiguration skal du tilslutte CVBS-
monitorudgangen til en videoindgang. Tilslut derefter skærmen til det valgte 
gennemsløjfningsstik.

VGA

A

B

CVBS

A

B

Y/C

A

B
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Illustration 4.11 Typisk monitorstreamingforbindelse

4.8 Tilslutninger til RS232 COM-porte
RS232 COM-portene bruges til at slutte en pc til enheden, hvis der skal udføres 
servicearbejde på den. Brug et null-modemkabel til at slutte pc'ens serielle port til enheden. 
Baud-hastigheden kan vælges i menusystemet.

Specifikationer
Stiktype: 9-bens D-type hanstik
Maks. indgangsspænding: ±25 V
Kommunikationsprotokol: Udgangssignaler i henhold til EIA/TIA-232-F

Illustration 4.12 RS232 COM-porte

Tabel 4.1 RS232-port til konsol

4.9 Tastaturtilslutninger
Tastaturindgangs- og udgangsstikkene bruges til at slutte et Bosch Intuikey-tastatur til 
enheden. Slut tastaturet til KBD in-stikket.
Ved korte afstande (op til 30 m) kan et fladt standardtelekabel med 6 ledere bruges til at 
levere strøm og signaler til tastaturet (LTC8558/00).
Ved afstande over 30 m mellem tastaturet og videooptageren skal der bruges et udvidelsessæt 
til tastaturet (LTC 8557). Sættet indeholder samledåser, kabler og den strømforsyning, der 
passer til det eksterne tastatur. Den anbefalede kabeltype er Belden 8760 eller tilsvarende.

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
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N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4
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5 6 7 8
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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

Signalnavn Nr. på ben Beskrivelse
DCD_in 1 Signal til bærebølgeregistrering 

(bruges ikke)
RX 2 RS232-modtagesignal
TX 3 RS232-sendesignal
N/C 4 Ingen forbindelse
Systemjord 5 Systemjord
N/C 6 Ingen forbindelse
RTS 7 RS232 anmod om at sende signal
CTS 8 RS232 ryd for at sende signal
N/C 9 Ingen forbindelse

COM 1 COM 2
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Terminering
Sæt tastaturterminatoren (følger med Intuikey-tastaturet) i KBD out-stikket. Der kan ikke 
tilsluttes flere Divar XF-videooptagere til samme Intuikey-tastatur.

Specifikationer
Kommunikationsprotokol: RS485
Maks. signalspænding: ±12 V
Strømforsyning: 11-12,6 VDC, maks. 400 mA
Maks. kabellængde: 30 meter (med fladt standardtelekabel med 6 ledere) eller 1,5 kilometer 
(med Belden 8760 eller tilsvarende sammen med LTC8557).
Kabeltype: sort (krydset) kabel (følger med tastatur)
Terminering: 390 ohm terminator

Illustration 4.13 Tastaturindgangs- og udgangsstik

Tabel 4.2 Tastaturindgang - RJ11-stik (KBD in)

Tabel 4.3 Tastaturudgang - RJ11-stik (KBD out)

4.10 Ethernet-tilslutning
RJ-45 Ethernet-standardstikket bruges til at slutte enheden direkte til en pc eller til et 
netværk. Hvis enheden sluttes direkte til en netværkshub, skal du bruge et almindeligt (ikke 
krydset) netværkskabel. Hvis enheden sluttes direkte til en pc, skal du bruge det medfølgende 
krydsede netværkskabel. Dit lokale it-personale kan fortælle, hvilken type kabel der skal 
bruges. Længden på kablet mellem to noder må højst være 100 meter (300 fod).

Specifikationer
Tilslutning: 10/100 BaseT, IEEE 802.3
Differentialsignalspænding: maks. ±2,8 V, indgange har beskyttelse mod forbigående 
overspænding
Ethernet-portdetaljer: EEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T fysisk lag
Auto. forhandling: 10/100, fuld/halv dupleks
Kabellængde: 100 meter (100 ohm uskærmet parsnoet kabel eller 150 ohm skærmet parsnoet 
kabel, kategori 5 eller højere).
Impedans: Indbygget kompensering for impedanstilpasning

Nr. på ben Signal
1 +12 VDC (min. 11 V til maks. 12,6 V, maks. 400 mA)
2 Systemjord
3 Tastaturpluslinje
4 Tastaturminuslinje
5 Systemjord
6 Systemjord

Nr. på ben Signal
1 Ingen forbindelse
2 Systemjord
3 Tastaturminuslinje
4 Tastaturpluslinje
5 Systemjord
6 Ingen forbindelse

KBD IN

KBD OUT
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Indikatorer: ACT, 10/100

Illustration 4.14 Ethernet-stik

Tabel 4.4 LAN - RJ-45 Ethernet-stik

4.11 RS485-port
Kontrollerbare kameraer fra andre leverandører kan sluttes til enheden med henblik på styring 
af panorering, vipning og zoom.

Illustration 4.15 RS485-stik

Tabel 4.5 Definition af RS485-ben
Den anbefalede kabeldiameter er AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

4.12 Biphase-port
Brug Biphase-porten til tilslutning af kontrollerbare Biphase-kompatible kameraer. Der er fem 
Biphase-udgange til domekameraer og styring af panorering, vipning og zoom. Stikkortet med 
skrueterminaler, der følger med enheden, forenkler alle Biphase-tilslutninger til enheden og 
beskytter porten mod forbigående overspænding.

Specifikationer
Udgangsimpedans: 128 ohm
Beskyttelse mod overspænding: maks. ±40 V
Differentialspændingsudsving: min. 1 V, maks. 2 V med en karakteristisk belastning på 
220 ohm tilsluttet på tværs af differentialudgangen
Kabellængde: højst 1,5 kilometer
Anbefalet kabel: Belden 8760
Kabeldiameter: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Antal belastninger pr. udgang: højst 4

Signalnavn Nr. på ben Beskrivelse
LAN_TX + 1 Ethernet-sendelinje plus
LAN_TX - 2 Ethernet-sendelinje minus
LAN_RX + 3 Ethernet-modtagelinje plus
N/C 4 Ingen forbindelse
N/C 5 Ingen forbindelse
LAN_RX - 6 Ethernet-modtagelinje minus
N/C 7 Ingen forbindelse
N/C 8 Ingen forbindelse

ETHERNET

Signalnavn Nr. på ben Beskrivelse
TX - 1 Datatransmission
TX + 2 Datatransmission
GND 3 Afskærmning

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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Illustration 4.16 Biphase-port og stikkort

Tabel 4.6 Kontrolport - 15-bens D-type stik

4.13 USB-stik
På enhedens bagpanel findes fire USB-stik. Én USB-port er bekvemt placeret på enhedens 
front og kan tilsluttes en mus eller en hukommelsesenhed.

Illustration 4.17 USB-porte

Signalnavn Nr. på ben Beskrivelse
Kode 1 - 1 Biphase-kontrolkanal 1 (minus)
Kode 1 + 2 Biphase-kontrolkanal 1 (plus)
Afskærmning 3 Systemjord/kabelafskærmning
Kode 2 - 4 Biphase-kontrolkanal 2 (minus)
Kode 2 + 5 Biphase-kontrolkanal 2 (plus)
Afskærmning 6 Systemjord/kabelafskærmning
Kode 3 - 7 Biphase-kontrolkanal 3 (minus)
Kode 3 + 8 Biphase-kontrolkanal 3 (plus)
Afskærmning 9 Systemjord/kabelafskærmning
Kode 4 - 10 Biphase-kontrolkanal 4 (minus)
Kode 4 + 11 Biphase-kontrolkanal 4 (plus)
Afskærmning 12 Systemjord/kabelafskærmning
Kode 5 - 13 Biphase-kontrolkanal 5 (minus)
Kode 5 + 14 Biphase-kontrolkanal 5 (plus)
Afskærmning 15 Systemjord/kabelafskærmning

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
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SHIELD

CTRL 3

+
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4.14 Stik til ekstern alarm-I/O
Forsyningen til alarmindgange og -udgange sker via 25-bens D-type stik. Indgangs/
udgangsstikkortet med skrueterminaler, der følger med enheden, forenkler alle 
alarmtilslutninger til enheden.

Tilslutning af indgange
Hver (alarm) indgangslinje kan aktiveres af kontakt fra enheder som f.eks. trykpuder, passive 
infrarøde detektorer, røgdetektorer og lignende enheder. Tilslut dem som enten N/O eller N/
C. Du kan konfigurere alarmindgangene som N/O eller N/C i menusystemet. 
Standardindstillingen er N/O. Bemærk, at indgangene 9-16 ikke bliver brugt på en 8-kanalers 
Divar XF.

Specifikationer
Alarmindgangsimpedans: Intern pull-up 10 K til +5 V
Indgangsspændingsområde: min. -5 VDC til maks. 40 VDC
Indgangsspændingstærskel: lavspænding maks. 0,8 V, højspænding min. 2,4 V
Kabeldiameter: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Tilslutning af alarmudgange
De fire alarmudgangsrelæer reagerer på  og udløsere. Du kan konfigurere alarmudgangene 
som N/O eller N/C i menusystemet. Relæerne er aktive, så længe den udløsende hændelse 
varer ved. Slut anvendelsesenheden til alarmudgangsrelæerne (kun resistive belastninger). 
Overstig ikke 30 VAC, 40 VDC, 500 mA (kontinuerlig) eller 10 VA på et alarmudgangsrelæs 
kontakter.

Tabel 4.7 Ekstern alarm-I/O

Specifikationer
Omkoblingsstrømstyrke (resistiv): maks. 500 mA
Bærestrøm: maks. 10 VA
Omkoblingsstrømstyrke (resistiv): maks. 30 VAC/40 VDC
Kabeldiameter: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Nr. på udgang Funktion
1 Alarm
2 Registrering af tab af videosignal
3 Kontrollerbar fra Control Center
4 Kontrollerbar fra Control Center

FARE! 
Elektrisk spænding.
Risiko for elektrisk stød og beskadigelse af enheden.
Kontakterne må ikke bruges med vekselstrøm.
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Illustration 4.18 Stik til ekstern alarmindgang og -udgang og stikkort

Tabel 4.8 Ekstern I/O - 25-bens D-type stik

Signalnavn Nr. på ben Beskrivelse
Alarm_ind_1 1 Alarmindgang 1
Alarm_ind_2 2 Alarmindgang 2
Alarm_ind_3 3 Alarmindgang 3
Alarm_ind_4 4 Alarmindgang 4
Alarm_ind_5 5 Alarmindgang 5
Alarm_ind_6 6 Alarmindgang 6
Alarm_ind_7 7 Alarmindgang 7
Alarm_ind_8 8 Alarmindgang 8
Alarm_ind_9 9 Alarmindgang 9
Alarm_ind_10 10 Alarmindgang 10
Alarm_ind_11 11 Alarmindgang 11
Alarm_ind_12 12 Alarmindgang 12
Alarm_ind_13 13 Alarmindgang 13
Alarm_ind_14 14 Alarmindgang 14
Alarm_ind_15 15 Alarmindgang 15
Alarm_ind_16 16 Alarmindgang 16
Relæ1_A 17 Relæ 1 udgangsleder 1
Relæ1_B 18 Relæ 1 udgangsleder 2
Relæ2_A 19 Relæ 2 udgangsleder 1
Relæ2_B 20 Relæ 2 udgangsleder 2
Relæ3_A 21 Relæ 3 udgangsleder 1
Relæ3_B 22 Relæ 3 udgangsleder 2
Relæ4_A 23 Relæ 4 udgangsleder 1
Relæ4_B 24 Relæ 4 udgangsleder 2
Systemjord 25 Kabinetjord
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4.15 Fejlfunktionsrelæ
Fejlfunktionsrelæet aktiveres i tilfælde af fejl på systemet. Tilslut via den medfølgende 
skrueterminaladapter. Den anbefalede kabeldiameter er AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

Illustration 4.19 Udgang for fejlfunktionsrelæ

4.16 Strømforsyning
Strømforsyning til enheden sker via stikket af IEC-typen. Af sikkerhedshensyn har enheden 
ingen tænd/slukkontakt. Det betyder, at enheden tilføres strøm, så længe netledningen fra 
enheden er sat i en stikkontakt med strøm.

Specifikationer:
Indgangsspænding: 100-240 VAC ±10 %
Strøm: 0,7 A - 0,3 A
Indgangsfrekvens: 50/60 Hz

Illustration 4.20 Strømforsyningsstik

Tabel 4.9 Strømforsyningsstik

4.17 Service
Vedligeholdelse af enheden består kun i udvendig rengøring og eftersyn. Overlad alt 
servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere.
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RS
485

Signalnavn Ben Beskrivelse
LIVE Øverst AC strøm
NEUTRAL Nederst AC neutral
PE I midten Jordforbindelse

AC

FARE! 
Elektrisk spænding. Risiko for elektrisk stød.
Åbn ikke topdækslet, og forsøg ikke at reparere enheden. Der er ingen dele inde i apparatet, 
der kan repareres af brugeren. Overlad alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere. 
Garantien bortfalder, hvis topdækslet åbnes!
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5 Betjeningsvejledning
I denne vejledning beskrives formålet med knapperne på frontpanelet. Adgangen til de 
tilgængelige funktioner kan begrænses med adgangskoder. Til nogle funktioner kræves 
muligvis en softwarelicens.
En administrator har adgang til langt flere funktioner i menuen. Afsnit 6 Menuen Konfiguration 
indeholder en komplet oversigt over de tilgængelige menupunkter.

5.1 Betjening via frontpanelet

Illustration 5.1 Betjening via frontpanelet

5.1.1 Knapper
Alle funktioner kan styres med knapperne på frontpanelet. Funktionerne angives af symboler 
på knapperne. Hvis der trykkes på knapper, der ikke er aktive, høres et bip.

Pileknapper:

Op Ned Venstre Højre
– skifter mellem menupunkter eller værdier i menutilstand
– i PTZ-tilstand kan pileknapperne bruges til at styre det valgte kameras panorerings-, 

vipning- og zoomfunktion
– flytter det synlige område på det valgte billede i digital zoomtilstand

 Enter-knap
– bruges til at vælge en undermenu eller et menupunkt og til at bekræfte valg, der er 

foretaget i menuer.
– viser det valgte billedpanel på fuld skærm, når video ses i multiskærmvisning

 Esc-knap
– bruges til at gå til det tidligere niveau eller lukke menusystemet uden at gemme

 Fuldskærmsknap
– bruges til at skifte til fuldskærmstilstand

 Quad-knap
– bruges til at skifte til quad-tilstand
– i quad-tilstand skiftes mellem de aktiverede quad-skærme ved tryk på knappen

 Multiskærmknap
– bruges til at skifte til multiskærmtilstand
– i multiskærmtilstand skiftes mellem aktiverede 3x3 og 4x4 skærme ved tryk på 

knappen

Divar
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 Digital zoom-knap
– zoomer ind på den aktive kameravisning i fuld skærm

 Sekvensknap
– viser kameraer i rækkefølge i fuldskærmsvisning eller quad-visning

 OSD-knap
– tryk på knappen for at få vist dato/klokkeslæt og kameraoplysninger, kun dato/

klokkeslæt eller intet

 Søgeknap
– tryk på knappen for at åbne dato/klokkeslæt-søgemenuen for at søge efter optagede 

billeder

 PTZ-knap
– aktiverer enten panorerings/vipningstilstand eller panorerings/zoomtilstand

 Frysknap
– tryk på knappen i livetilstand for at fryse det valgte billede

 Menuknap
– åbner menusystemet

 Hjælp-knap
– tryk på knappen for at få vist hjælp

 Lyd fra-knap
– tryk på knappen for at slå lyden fra ved audioovervågning

 Eksportknap
– åbner eksportmenuen; knappen har en indikatorlampe

 Skærmknap
– flytter kontrollen mellem skærm A og B

 Kvitteringsknap
– bruges til at kvittere for en alarmhændelse; knappen har en indikatorlampe

 Kameraknapper (1-16)
– tryk på knappen for at se video i fuldskærmsvisning

 Pauseknap
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at fryse det afspillede billede

 Tilbagespolingsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning bagud af optagelser fra de viste 

kameraer
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at starte afspilning bagud eller øge 

hastigheden for afspilningen
– tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede tilbage
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 Afspilningsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at genoptage afspilning fra den sidst valgte 

afspilningsposition
– tryk på knappen i fremad/tilbagespolingstilstand for at genoptage afspilning

 Fremadspolingsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning fra et minut tidligere
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at øge hastigheden for fremadgående 

afspilning
– tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede frem

 Stopknap
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at gå tilbage til livetilstand

5.1.2 Statusindikatorer
De indikatorer på frontpanelet lyser eller blinker for at advare dig mod forskellige 
driftsforhold.

 Strøm - lyser, når der er strøm på enheden

 USB - lyser, når en USB-hukommelsesenhed er sat i enheden

 Netværk - lyser, når en fjernbruger har forbindelse til enheden

 Optag - lyser, når enheden optager video

 Afspilning - lyser, når enheden er i afspilningstilstand

 Skærm A - angiver, at skærm A styres

 Skærm B - angiver, at skærm B styres

 Temperatur - blinker, når den indvendige temperatur er uden for driftsområdet

 Alarm - blinker, når der registreres en alarm

 Bevægelse - blinker, når der registreres bevægelse i et videosignal

 Tab af videosignal - blinker, når der registreres tab af videosignal for en videoindgang

 Systemfejl - blinker, når der registreres en systemfejl

5.2 Betjening med mus
Alle funktioner, der styres fra frontpanelet, kan i stedet betjenes med den medfølgende USB-
mus. Alle de primære videooptagerfunktioner kan betjenes via knappanelet på skærmen. Du 
kan få vist panelet (kun på skærm A) ved at flytte musens markør nederst til venstre på 
skærmen.

Illustration 5.2 Knappanel på skærmen
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Knapperne og indikatorerne på knappanelet på skærmen fungerer på samme måde som 
knapperne og indikatorerne på frontpanelet.

5.3 Billedvisning
Enheden har to skærmudgange, A og B. Den måde, der vises billeder på skærmene på, 
afhænger af hvordan systemet er konfigureret.

5.3.1 Skærm A
Skærm A er den primære skærm. Den viser kamerabilleder i fuldskærms-, quad- eller 
multiskærmvisning i livetilstand eller afspilningstilstand. På denne skærm vises også 
statusmeddelelser, alarmer og advarsler om bevægelse og tab af videosignal. Når 
menusystemet aktiveres, vises det på denne skærm.

5.3.2 Skærm B
På skærm B vises livebilleder i fuldskærms-, quad- eller multiskærmvisning. Når der registreres 
bevægelse eller en alarm, kan kamerabilledet med alarm/bevægelsesindikatoren blive vist på 
skærm B. Når der opstår flere alarmer eller registreres flere bevægelser, vises kamerabilleder 
sekventielt på skærm B.

Valg af skærm, der skal styres
Sådan styres visningen på skærm A:

1. Kontroller, at indikatoren  på frontpanelet lyser.

2. Tryk på skærmknappen , hvis  ikke lyser.
Sådan styres visningen på skærm B:

1. Kontroller, at indikatoren  på frontpanelet lyser.

2. Tryk på skærmknappen , hvis  ikke lyser

5.3.3 Visning
I illustrationen vises alle de mulige visninger for skærm A. Nogle multiskærmvisninger kan 
være deaktiveret under opsætningen. Antallet af tilgængelige multiskærmvisninger påvirkes 
også af Divar-modellen og antallet af tilsluttede kameraer.

Illustration 5.3 Divar XF understøtter enkelt, quad-, 3x3- og 4x4-skærmvisning

I quad-tilstand kan der være 4 forskellige skærme, hvor billeder vises i sekvenser, så der i alt 
vises billeder fra 16 kameraer.
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Multiskærm
Sådan aktiveres forskellige multiskærmvisninger på skærm A eller B:

1. Tryk på multiskærmknappen .
– En multiskærmvisning med kamerabilleder vises på den aktive skærm.
– Kameraknappen for de valgte kameraer lyser (grønt).

2. Tryk på multiskærmknappen  igen for at gå til den næste programmerede 
multiskærmvisning.

– Hvis du fortsætter med at trykke på multiskærmknappen , gennemløber enheden 
alle de aktiverede multiskærmvisninger.

Fuld skærm
Sådan vises kamerabilleder i fuld skærm:
1. Tryk på en kameraknap.

– Billeder fra det valgte kamera vises i fuld skærm.
– Kameraknappen for det valgte kamera lyser (grønt).

2. I multiskærmtilstand skal du trykke på Enter-knappen  for at se det aktive billedpanel 
i fuld skærm.

Sekvens
Sådan får du vist en sekvens med live kamerabilleder fra flere kameraer:

1. Tryk på sekvensknappen .
– En sekvens med kamerabilleder vises i et forudprogrammeret tidsrum.

2. Tryk på sekvensknappen  for at stoppe sekvensvisningen.
– Zoom, tryk på multiskærmknappen eller valg af et enkelt kamera stopper også 

sekvensvisning.

Tildeling af billedpaneler
Sådan knyttes kameraer til billedpaneler i multiskærmvisning:
1. Brug pileknapperne til at vælge et billedpanel.
2. Tryk på en kameraknap, og hold den nede for at knytte det pågældende kameras billede 

til det aktive billedpanel og vise billedet i panelet.
3. Du kan i stedet højreklikke på et billedpanel med musen og vælge en videoindgang i 

kontekstmenuen.
Den tilknytning, du foretager for billedpaneler, bruges både i afspilningstilstand og 
livetilstand.

Frys billede
Sådan fryses et kamerabillede på skærm A:

1. Tryk på frys-knappen  for at fryse billedet i det aktive billedpanel.

2. Tryk på frys-knappen  igen for at vende tilbage til livevisning.
Du kan i stedet højreklikke og vælge Frys eller Frigør i kontekstmenuen med musen.

Hvis et kamerabillede vises i fuldskærmstilstand, fryses dette billede. Zoomfunktionen kan 
bruges til et frosset billede. Frosne billeder frigøres, hvis du skifter visningstilstand.

Zoom
Sådan zoomes ind på et videobillede:

1. Tryk på zoomknappen .
– Billedet forstørres med en faktor 2.

2. Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises.
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3. Tryk på zoomknappen  igen, hvis du vil zoome yderligere ind.
– Billedet forstørres med en faktor 4.

4. Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises.

5. Tryk på zoomknappen  igen for at forlade zoomtilstand og få vist hele billedet igen.
Du kan i stedet højreklikke og vælge Zoom eller Afslut zoom med musen for at aktivere 
eller deaktivere zoomtilstand. Klik i zoomtilstand på et område af skærmen, der skal 
zoomes ind på. Brugdrejehjulet til at zoome ind og ud.

5.4 Livetilstand og afspilningstilstand

5.4.1 Livetilstand
Livetilstanden er enhedens normale driftstilstand, hvor der vises livebilleder fra kameraerne. 
Fra livetilstand kan du skifte til afspilningstilstand eller til systemmenuen.

5.4.2 Brug af afspilningsfunktioner
Brug af afspilningsfunktioner kræver måske en adgangskode. Det kan du få oplyst af 
administratoren.
1. Hvis du vil foretage en søgning, skal du åbne hovedmenuen og klikke på Søg.
2. Vælg søgning efter Hændelse eller Dato/tid fra rullemenuen.

Du kan i stedet trykke på søgeknappen  for at gå direkte til søgning efter dato/tid.
Brug en af følgende knapper til at skifte til afspilningstilstand:

– Tryk på tilbagespolingsknappen  for at starte afspilning bagud af optagelser fra de 
viste kameraer.

– Tryk på fremadspolingsknappen  for at starte afspilning fra et minut tidligere.

– Tryk på afspilningsknappen  for at genoptage afspilning fra den sidst valgte 
afspilningsposition.

Tryk på stopknappen  for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til 
livevisning i tilfælde af en alarm.

5.4.3 Afspilningstilstand
Videostyringsknapperne fungerer på følgende måde i afspilningstilstand:

– Tryk på tilbagespolingsknappen  for at starte afspilning bagud af optagelser. 
Gentagne tryk på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der 

vendes tilbage til normal hastighed. Tryk på tilbagespolingsknappen  i pausetilstand 
for at gå ét billede tilbage ad gangen.

– Tryk på pauseknappen  for at fryse billedet.

– Tryk på fremadspolingsknappen  for at starte afspilning af optagelser. Gentagne tryk 
på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der vendes tilbage til 

normal hastighed. Tryk på fremadspolingsknappen  i pausetilstand for at gå ét billede 
frem ad gangen.

– Tryk på afspilningsknappen  for at genoptage afspilningen.

Tryk på stopknappen  for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til 
livevisning i tilfælde af en alarm.
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5.5 Oversigt over menusystemet
Fra menuen kan du aktivere flere funktioner for enheden. Adgangen til visse menupunkter er 
beskyttet med en adgangskode. Man kan få adgang til hjælpemenuen på tre måder:
– via knapperne på frontpanelet,
– en USB-mus eller
– et Intuikey-tastatur.
Små forskelle i navigering og valg skyldes kun forskellene mellem enhedens knapper, 
tastaturets taster og musen. Menustrukturen er den samme i alle tilfælde.
Topmenuen består af fire hovedmenuer med undermenuer, punktet Hjælp og punktet Afslut.

Illustration 5.4 Hovedmenu

Søg
Menuen Søg har to undermenuer:

– Dato/tid - afspiller video fra en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.
– Søg efter hændelser - søger efter hændelser inden for et bestemt tidsrum.

Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har afspilningsrettigheder.

Arkivering
Menuen Arkivering bruges til at gemme et videoklip på en USB-hukommelsesenhed.
Du har kun adgang til denne undermenu, hvis du har afspilningsrettigheder.

Konfiguration
Menuen Konfiguration har tre undermenuer:
– Hurtig installation - åbner en guide, der kan bruges til at konfigurere grundlæggende 

indstillinger for videooptageren.
– Avanceret installation - åbner installationsmenuen, hvor alle indstillinger for 

videooptageren kan konfigureres.
– Skærmindstillinger - åbner en menu, hvor skærmudgangenes indstillinger kan 

konfigureres.
Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har administratorrettigheder.

Systeminformation
Menuen Systeminformation indeholder to undermenuer:
– Status - åbner en menu, der kan bruges til at få vist statusoplysninger.
– Logbog - åbner en menu, der kan bruges til at få vist systemloggen.

Hjælp
Hjælp-funktionen viser en hjælpetekst. 

Afslut
Lukker menuen. 

5.5.1 Adgang via frontpanelets knapper
Tryk på menuknappen  for at åbne menuen.

– Hovedmenuen vises på skærm A.
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Brug pileknapperne     på frontpanelet til at navigere i en menu eller 
liste.

Brug Enter-knappen  til at vælge en undermenu eller et menupunkt.

Brug Esc-knappen  til at gå tilbage

Tryk på Hjælp-knappen  for at åbne hjælpeteksten.

Tryk på Esc-knappen  for at lukke menuen.

5.5.2 Adgang via musen
Flyt markøren til skærmens øverste del for at åbne menuen.

– Hovedmenuen vises på skærm A.
Vælg et menupunkt ved at flytte markøren hen på det og venstreklikke.

5.5.3 Adgang via Intuikey-tastaturet
Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Brug tastaturets joystick til at navigere i 
menupunkterne.

Brug Enter-tasten  på tastaturet til at vælge et menupunkt.

5.6 Søg

Illustration 5.5 Hovedmenu - Søg

1. Til søg, åbn hovedmenuen, og klik på Søg.
2. Vælg søgning efter Dato/tid eller Hændelse i undermenuen.

Du kan i stedet trykke på søgeknappen  for at gå direkte til søgning efter Dato/tid.

5.6.1 Søgning efter dato/tid
– Vælg startdato og -klokkeslæt, og klik på OK for at starte afspilning.
Afspilning af de viste billedpaneler starter.

Illustration 5.6 Søgning efter dato og tid
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5.6.2 Hændelsessøgning

Illustration 5.7 Menuen Søg efter alarm/bevægelse - Søgekriterier

Søgekriterier
– Angiv de kameraindgange under Vælg kanaler, der skal søges efter. De valgte indgange 

fremhæves.
– Indstil Søg efter til at søge efter alarmhændelser, bevægelseshændelser eller begge dele. 

Indstil til Alle hændelser, så søgningen ikke er begrænset af en hændelsestype.
– Angiv Søgeretning ved at vælge Frem for at søge fra starttidspunkt til sluttidspunkt eller 

Tilbage for at søge fra sluttidspunkt til starttidspunkt.
– Indsæt dato- og klokkeslætsværdier under Starttid og Sluttid for at angive det tidsrum, 

der skal søges i.
– Vælg Søg for at starte søgningen.
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Illustration 5.8 Menuen Søg efter alarm/bevægelse - Søgeresultater

Søgeresultater
– Først på listen vises den optagelse, der opfylder filteret og er tættest på de valgte dato- 

og klokkeslætsværdier.
– Brug pileknapperne op/ned til at navigere i listen. Den valgte optagelse vises i 

eksempelvinduet.

– Tryk på Enter-knappen  for at afspille den valgte optagelse i fuld skærm.

– Tryk på Esc-knappen  for at gå tilbage til menuen Søgeresultater.

5.7 Eksporter

Illustration 5.9 Hovedmenu - Eksporter video

Menuen Eksporter åbnes fra topmenuen. Du kan bruge den til at skrive segmenter af optaget 
video og audio på en USB-hukommelsesenhed. På hovedskærmbilledet til eksport vises 
oplysninger om de tilsluttede medier og en liste med de videosegmenter, der skal arkiveres.
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Illustration 5.10 Menuen Eksporter video

– Vælg en hukommelsesenhed i valgfeltet Destination. Under Mediestatus vises status for 
den valgte hukommelsesenhed, mens den ledige plads til arkivering vises under Ledig 
plads.
Vælg Slet hvis du vil tømme den valgte hukommelsesenhed.

– Der vises en liste med de videosegmenter, der skal arkiveres.
– Klik på Tilføj for at føje et videosegment til listen.
– Udfyld Starttid og Sluttid for de videosegmenter, du vil arkivere.

Vælg nummeret på de kameraer, du vil arkivere.

Klik på OK for at indsætte segmentet på listen.

Du kan ændre et videosegment på listen ved at vælge det og klikke på Skift.
Du kan fjerne et videosegment fra listen ved at vælge det og klikke på Fjern.

Arkiveringslisten gemmes, indtil arkiveringen er udført. Videosegmenter, der er slettet fra eller 
delvist overskrevet på Divarens interne harddisk(e), fjernes fra listen.
– Sæt et flueben ved Ægthedskontrol for at kontrollere videosegmenternes ægthed inden 

arkivering.
– Vælg Start eksport for at skrive videosegmenterne på USB-enheden.
– Vælg Stop eksport, hvis du vil annullere arkiveringen.
– Vælg Detaljer for at få en fejlrapport, hvis ægthedskontrollen eller arkiveringen ikke kan 

gennemføres.
Hvis videosegmenternes samlede størrelse overstiger den ledige plads på 
hukommelsesenheden, arkiveres kun de første segmenter, der er plads til. De segmenter, der 
ikke arkiveres, forbliver på listen, så de kan arkiveres på en ny enhed.
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5.8 Systeminformation

Illustration 5.11 Hovedmenu - Systeminformation

Menuen Systeminformation åbnes fra topmenuen. Menuen Systeminformation indeholder to 
undermenuer:
– Status - åbner en menu, der kan bruges til at få vist statusoplysninger.
– Logbog - åbner en menu, der kan bruges til at få vist systemloggen.

5.8.1 Status
Undermenuen Status indeholder fem faneblade med statusoplysninger om videooptageren og 
de interne harddiske.

Versionsoplysninger
Viser den installerede firmwareversion, serienummeret og andre versionsrelaterede 
oplysninger til serviceformål.

Lagerstatus
Viser oplysninger om diskstørrelse og -indhold.

Illustration 5.12 Statusmenu - Lagerstatus
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– Tidligste optagelse - viser dato og klokkeslæt for den tidligste (ældste) optagelse på 
disken.

– Seneste optagelse - viser dato og klokkeslæt for den seneste (nyeste) optagelse på 
disken.

– Samlet diskstørrelse - viser den samlede installerede diskplads.
– Tid til overskrivning - omtrentlig tid, video gemmes, indtil den overskrives.
– Ægthedskontrol - klik her for at kontrollere optaget audio og videos ægthed.
– Installerede harddiske - giver en statusoversigt over de installerede harddiske.

Videosignaler
Viser videosystemtilstanden (PAL/NTSC) og status for videoindgang.

Optagelsesstatus
Optager i øjeblikket aktiv profil - viser nuværende profil
Alarmoptagelse ved indgang - viser hvilke indgange, der står i alarmoptagelsestilstand
Bevægelsesoptagelse ved indgang - viser hvilke indgange, der står i 
bevægelsesoptagelsestilstand
Nuværende status for optagelse - viser status for video- og lydoptagelse for hver indgang

Sensorer
Viser aktuelle værdier fra temperatur- og spændingssensor. I tilfælde af, at 
temperaturniveauet er udenfor det normale omfang, bliver de viste værdier gule. Hvis det sker, 
skal du kontrollere, at omgivelsestemperaturen er inden for de anbefalede specifikationer 
(afsnit 9.1.2 Omgivelser), og at der er tilstrækkelig ventilation. Hvis temperaturen når et 
kritisk niveau, lukkes enheden automatisk ned. Genstart enheden ved at tage netledningen ud, 
vente mindst 30 sekunder og derefter isætte netledningen igen.

Tabel 5.1 Temperatursensorer

Tabel 5.2 Strømforsyningsværdier

5.8.2 Logbog
Viser historiske systemhændelser.

Logbogsfilter
Angiv filterkriterier for at søge efter forskellige systemhændelser i et angivet tidsrum.

Navn på sensor Nedre grænse Øvre grænse
Processor 5 °C/41 °F 100 °C / 212 °F
Luftindgang 5 °C/41 °F 45 °C/113 °F
Luftåbning 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F
Harddisk nr. 1 5 °C/41 °F 55 °C/131 °F
Harddisk nr. 2 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F
Harddisk nr. 3 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F
Harddisk nr. 4 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F

Spændingsniveau Nedre grænse Øvre grænse
12 volt 10,8 V 13,2 V
5 volt 4,7 V 5,3 V
3,3 volt 3,1 V 3,5 V
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Illustration 5.13 Menuen Logbog - Logbogsfilter

– Indtast start- og sluttidspunkter.
– Vælg, hvilke systemhændelser der skal vises.
– Indhold af logbog - viser det tidligste og senest tilgængelige logbogindhold.
– Vis - klik her for at se resultaterne.

Logbogsresultater
Viser Dato, Klokkeslæt og typen af Hændelse for forskellige systemhændelser. Der vises et 
videoeksempel med den valgte hændelse, hvis det er muligt.

5.9 Udløsere og alarmer
Forskellige typer hændelser ændrer den måde, enheden fungerer på. Det gælder følgende 
hændelser:
– et alarmindgangssignal, der anvendes til enheden,
– bevægelsesdetektering i et kamerasignal,
– tab af videosignal fra et af kameraerne,
– en intern alarm fra selve enheden (f.eks. harddiskfejl, temperaturalarm).
Enhedens reaktion på hændelser afhænger af, hvordan den er programmeret.
En hændelse kan enten forårsage en udløser eller en alarm. En udløser ændrer enhedens 
funktionsmåde, men kræver ikke en reaktion fra brugeren. En alarm ændrer også enhedens 
funktionsmåde, men derudover aktiverer den normalt flere indikatorer og kræver, at brugeren 
kvitterer alarmsituationen.
Enheden kan reagere på en hændelse på følgende måder:

Alarmer
– Der afspilles en biptone.
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– Der vises en statusmeddelelse.
– Der vises et alarmikon.
– Rammen om et billedpanel skifter til rød.

– En alarm-  eller videosignaltabs indikator blinker.

– Indikatoren på knappen  blinker.
– Et udgangsrelæ aktiveres.

Alarmer og udløsere

– En bevægelses indikator blinker.
– Visningstilstanden på skærmene skifter.
– Et kontrollerbart kamera kan blive flyttet til en foruddefineret position.
– Optagelsesfunktionsmåden ændres.
– Enhedens funktionsmåde ændres via foruddefinerede profiler.

Baggrundshændelser
Udløsere og alarmer kan ændre baggrundsopgaver, som en bruger måske ikke bemærker. 
Eksempler på reaktioner fra enheden, som ikke er synlige for brugeren, er ændring af 
optagelseshastigheden, aktivering af udgangsrelæet og hændelseslogning. Enheden kan også 
konfigureres, så den optager, når en alarmindgang aktiveres. En udløser kan ændre den måde, 
kamerabillederne vises på skærmen på, uden at der kræves indgreb fra brugeren.

5.9.1 Alarmindgange

Hvis en indgang forårsager en alarm
– Skærm A og skærm B kan skifte til en forudprogrammeret visningstilstand.
– Skærm A: Rammen om de viste billedpaneler er rød. Alarmikonet vises i det tilhørende 

billedpanel. Der vises en alarmstatusmeddelelse.
– Skærm B: Multiskærmvisning eller sekvensvisning af forudprogrammerede kameraer.

– Biptonen for alarm afspilles. Alarmindikatoren  og indikatoren  blinker.
– Et kontrollerbart kamera kan blive flyttet til en foruddefineret position.

Kvittering af en indgangsalarm

Tryk på kvitteringsknappen  for at kvittere alarmen.
– Ingen biptone afspilles.

– Alarmindikatoren  og indikatoren  lyser ikke længere.
– Alarmstatusmeddelelsen forsvinder.
– Den sidst brugte visningstilstand gendannes.

Alarmikonet vises, så længe den indgang, som forårsagede alarmen, er aktiv.
Hvis en alarm ikke kvitteres, slukkes bipperen efter alarmopholdstiden, men alarmen skal 
stadig kvitteres.

Hvis automatisk kvittering er aktiveret, slukkes bipperen, alarmindikatoren  og indikatoren 

 efter opholdstiden.

5.9.2 Bevægelseshændelser

Hvis et bevægelsesdetekteringssignal forårsager en hændelse,
– kan skærmene A og B skifte til visning af bevægelseshændelserne.
– Bevægelsesikonet vises i det tilhørende billedpanel. Der vises en alarmstatusmeddelelse.
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– Bevægelses indikatoren på frontpanelet blinker.

5.9.3 Alarm ved videotab

Hvis tab af videosignal forårsager en alarm:
Skærm A eller skærm B kan konfigureres, så skærmen viser tabet af videosignal.
– En af skærmene eller begge kan skifte til multiskærmvisning. Det tabte kamerasignal vises 

som et sort billedpanel med meddelelsen om tab af videosignal. På skærm A er rammen 
om kameraet med tab af videosignal rød. Der vises en alarmstatusmeddelelse.

– Biptonen for alarm afspilles.

– Indikatoren for tab af videosignal  og indikatoren  blinker.

Kvittering af en alarm for tab af videosignal

Tryk på kvitteringsknappen  for at kvittere en alarm for tab af videosignal.
– Ingen biptone afspilles.

– Indikatoren for tab af videosignal  og indikatoren  lyser ikke længere.
– Alarmstatusmeddelelsen forsvinder.
– Den sidst brugte visningstilstand gendannes.

Hvis kameraet med det tabte videosignal er synligt, vises den sorte billedramme og 
meddelelsen om tab af videosignal, så længe der ikke er nogen video til stede.
Hvis en alarm ikke kvitteres, slukkes bipperen efter alarmopholdstiden, men alarmen skal 
stadig kvitteres.
Hvis automatisk kvittering er aktiveret, slukkes bipperen, indikatoren for tab af videosignal 

 og indikatoren  efter opholdstiden.

5.9.4 Flere alarmer
En af skærmene eller begge kan skifte til multiskærmvisning, hvis der opstår mere end én 

alarm. Den seneste alarmstatusmeddelelse vises altid. Tryk på kvitteringsknappen  
for at slå alle alarmer fra.
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6 Menuen Konfiguration
Giver adgang til alle de parametre, der bruges til at konfigurere enheden, via menusystemet. 
Med det store antal parametre, der er til rådighed, kan du programmere mange 
funktionsmåder. Du skal have administratorrettigheder for at åbne konfigurationsmenuerne.
Menusystemet kan betjenes på fire måder:
– via knapperne på frontpanelet,
– en USB-mus,
– et Intuikey-tastatur eller
– fjernbetjent via pc-programmet Konfigurationsværktøj.
De tilgængelige parametre er de samme i alle tilfælde. Små forskelle i navigering og valg 
skyldes kun forskellene mellem enhedens knapper, tastaturets taster, musen og pc'ens 
grænseflade. Menustrukturen er den samme i alle tilfælde.
I dette kapitel beskrives, hvordan menuerne bruges lokalt på enheden. Strukturen for 
konfigurationsmenusystemet beskrives også. Afsnit 7 Brug af konfigurationsværktøjet 
indeholder en beskrivelse af, hvordan det pc-baserede konfigurationsværktøj bruges.

6.1 Avancerede indstillinger
Menuen Konfiguration åbnes fra topmenuen. Undermenuen med avancerede indstillinger giver 
adgang til alle de indstillinger for enheden, der kan konfigureres.

Illustration 6.1 Avanceret konfigurationsmenu

Den avancerede konfigurationsmenu har ti hovedmenugrupper på en liste til venstre. Hver af 
grupperne har et sæt vandrette faneblade øverst, som giver adgang til en side, hvor værdier og 
funktioner kan vælges og ændres.
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6.1.1 International

Sprog
Se figur 6.1
– Vælg dit Sprog på rullelisten.
– Vælg den foretrukne Temperaturenhed.

Tid/dato

Illustration 6.2 Menuen Konfiguration - International/Tid/dato

– Vælg en Tidszone på listen (sommertid justeres automatisk).

Faneblade til venstre Faneblade foroven

International SprogTid/datoTidsserver

Video & lyd Kanal 1-8 eller 1-16

Skema SkemaUndtagelsesdage

Optagelse Normal
Alarm
Bevægelse

Bevægelse Kanal 1-8 eller 1-16

Hændelse OpsætningFunktionsmådePTZLogning

Netværk OpsætningIP-område

Opbevaring StatusService

Brugere Lokal brugerFjernbrugere

System ServiceCOM-port
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– Vælg enten 12- eller 24-timers format i Tidsformat.
– Indtast det aktuelle Klokkeslæt.
– Vælg et Datoformat, hvor enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) vises først.
– Indtast dags Dato.
– Indstil Sommertid til Automatisk for at aktivere det. Indstil til Manuel, og udfyld dag, 

måned og klokkeslæt for både Start- og Slut-tidspunktet samt Forskydning, hvis det 
adskiller sig fra oplysninger i forbindelse med tidszonen.
Hvis det aktuelle klokkeslæt/dags dato sættes mere end 10 minutter tilbage, vil alt 
videoindhold på harddisken blive slettet (der vises en advarsel). Hvis det er mindre end 
10 minutter, fryses uret i det pågældende tidsrum. Derved forhindres, at videodata 
overskrives på grund af overlappende tidsstempler. Hvis det aktuelle klokkeslæt/dags 
dato stilles frem, stilles uret frem til den angivne værdi uden konsekvenser.

Tidsserver
– Funktionen Brug tidsserveren synkroniserer enhedens ur med netværkstidsserverens ur. 

Udfyld IP-adressen for netværkstidsserveren. Hvis der ikke findes en tidsserver på samme 
undernet, søger Divar XF efter en passende tidsserver uden for sit eget netværk. 
Kontroller, at Divar XF's gateway er indstillet korrekt, så enheden kan finde tidsserveren. 
Sørg for, at firewalls ikke blokerer for NTP-trafik via port 123.

– Tryk på Synkroniser for at starte tidssynkroniseringen.
Hvis det aktuelle klokkeslæt/dags dato sættes mere end 10 minutter tilbage, når du manuelt 
vælger Synkroniser, vil alt videoindhold på harddisken blive slettet (der vises en advarsel). 
Hvis det er mindre end 10 minutter, fryses uret i det pågældende tidsrum. Derved forhindres, 
at videodata overskrives på grund af overlappende tidsstempler. Hvis det aktuelle klokkeslæt/
dags dato stilles frem, stilles uret frem til den angivne værdi uden konsekvenser.
Ved automatisk tidssynkronisering (gøres hver fjerde dag) kan uret højst stilles 10 minutter 
frem eller tilbage.

6.1.2 Video & lyd
Brug denne menu til at konfigurere video- og audioindgangene. Faneblad 1-16 indeholder 
indstillingerne for hver enkelt indgang.

Indgang navn
Indtast et navn på den valgte indgang. Navnet må indeholde op til 16 tegn.

Aktiver videoindgang
Denne indstilling aktiverer (standardværdi) eller deaktiverer videoindgangen og de tilhørende 
audioindgange.

Kontrast
– Automatisk kontrast - aktiveres, hvis systemet automatisk skal justere kontrasten for 

videoindgangen.
– Kontrast - kan indstilles manuelt med glideskinnen, hvis Automatisk kontrast er 

deaktiveret.

PTZ
– Aktiver PTZ, når et kontrollerbart kamera er tilsluttet.
– PTZ er som standard deaktiveret for alle indgange.

Aktiver lydindgang
– Vælg Aktiver lydindgang, når en audiokilde er tilsluttet.
– Måleren Niveau angiver audioindgangssignalets styrke.
– Brug skyderen Forstærkning til at justere indgangsfølsomheden.
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6.1.3 Skema

Indstilling af dynamiske egenskaber
Med indstillingerne i menuen Skema kan du udnytte enhedens effektive funktioner. Ved at 
bruge lidt tid på planlægning og opsætning af de fire profiler, der er til rådighed, kan du 
udnytte ressourcerne effektivt og samtidig dække de fleste typer driftssituationer effektivt.
Profilerne planlægges i en ugekalender, hvor funktionsmåden indstilles til at skifte en bestemt 
dato eller et bestemt klokkeslæt (for eksempel i weekenden eller om natten).
Du kan gemme fire forskellige profiler. Hver profil indeholder indstillinger for kvalitet og 
billedhastighed ved normal optagelse, alarmoptagelse og bevægelsesoptagelse.

Illustration 6.3 Menuen Konfiguration - Skema/Skema

De fire profiler repræsenteres af fire farver i en grafisk fremstilling af ugeskemaet. Du kan 
ændre skemaet ved at vælge et profilnummer og derefter tegne et aktivt område i det grafiske 
skema.

Skema
Konfiguration:
– Brugen af profiler defineres i en kalender, der dækker én uge. Kalenderen gentages 

derefter for efterfølgende uger.
– En profil kan indstilles i intervaller på 15 minutter hver dag i ugen.
– Du kan programmere undtagelsesdage, så profilerne ændres for særlige dage og 

helligdage.

Rediger:
1. Vælg et af de fire profilnumre. Den valgte profil fremhæves.
2. Flyt fremhævningen til skemaet. Brug pileknapperne og Enter-knappen eller musen til at 

tegne et aktivt område.
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3. Vælg Gem, når du er færdig, for at aktivere det opdaterede skema.

Undtagelsesdage
– Der kan angives op til 32 undtagelsesdage, hvor skemaet skal tilsidesættes.
– Vælg Tilføj for at tilføje en undtagelsesdag. Indtast Start, Dato, Varighed og Profil.
– Vælg den værdi, du vil redigere.

– Vælg knappen Slet  for at fjerne en undtagelsesdag.

6.1.4 Optagelse

Illustration 6.4 Menuen Konfiguration - Optagelse

Brug menuen Optagelse til at konfigurere den optagelse, der er defineret for hver af de fire 
profiler.
1. Vælg en periode for at konfigurere indstillingerne for en bestemt profil.
2. Konfigurer indstillingerne for optagelsestyperne Normal, Alarm og Bevægelse.

– Normal optagelse - standardoptagelsestilstanden
– Alarmoptagelse - aktiveres ved en alarmhændelse eller indgangskontakthændelse
– Bevægelsesoptagelse - aktiveres ved en bevægelseshændelse

3. Vælg en indgangskanal for at konfigurere indstillingerne for en bestemt video- og 
audioindgang.
Normal

Normal optagelsestilstand:
– Kontinuerlig - vælges for at optage kontinuerligt
– Kun hændelse - vælges for kun at optage hændelser

– Tid for hændelsesoptakt - indstil til mellem 1 og 120 sekunder
– Ingen optagelse - vælges for at slå optagelse fra
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– Opløsning - indstil videoopløsningen til 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 
288/240 PAL/NTSC) eller CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).

– Kvalitet - indstil videokvaliteten til Høj, Middel eller Standard.
– Billedhastighed - indstil videobilledhastigheden til 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 

eller 1/1 bps (billeder pr. sekund i PAL/NTSC).
– Optag lyd - aktiver/deaktiver audiooptagelse.
– Lydkvalitet - indstil audiokvaliteten til Høj, Middel eller Standard.

Alarm
Brug samme fremgangsmåde som under fanebladet Normal.
– Varighed for alarmoptagelse - indstilles til mellem 1 og 120 sekunder

– Følger - aktiverer kun bipper, relæ og visning, så længe hændelsen er til stede.

Bevægelse
Brug samme fremgangsmåde som under fanebladet Normal.
– Varighed for bevægelsesoptagelse - indstilles til mellem 1 og 120 sekunder

6.1.5 Bevægelse
Du kan konfigurere bevægelsesdetektering ved at vælge fanebladet for de enkelte 
videoindgange.

Illustration 6.5 Menuen Konfiguration - Bevægelse

1. Juster Udløserniveau for at indstille bevægelsesfølsomheden.
2. Bevægelsesindikator angiver den registrerede bevægelses højeste niveau. Vælg Nulstil 

for at nulstille det højeste niveau.
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3. Tegn på skærmbilledet et aktivt område, hvor bevægelse skal detekteres.
– Tryk på Enter, mens skærmbilledet er valgt.
– Flyt markøren til det ønskede startpunkt med pileknapperne, og tryk på Enter for at 

begynde at tegne et rektangel.
– Flyt markøren til det ønskede slutpunkt, og tryk på Enter for at bekræfte.
– Gentag trin b og c, hvis der skal være flere områder med bevægelsesdetektering.
Du kan i stedet bruge musen.

6.1.6 Hændelse
Brug menuen Hændelse/Opsætning til at angive den ønskede funktionsmåde for en indgang, 
registreret bevægelse eller tab af videosignal.

Illustration 6.6 Menuen Konfiguration - Hændelse/Opsætning

Opsætning
– Alarmopholdstid - indstil til mellem 1 og 59 sekunder for at vælge perioden, hvor 

udgangsrelæet og personsøgeren forbliver aktive efter aktivering.
– Følger - aktiverer kun bipper, relæ og visning, så længe hændelsen er til stede.

– Biplyd ved alarm - aktiverer en advarselslyd ved en alarm.
– Biplyd ved videotab - aktiverer en advarselslyd ved tab af videosignal.
– Alle Indgangskontakter er som standard angivet til Normalt åben. Fremhæv de 

indgangskontakter, der er Normalt lukket.
– Alle relæudgangskontakter er som standard angivet til Normalt åben. Fremhæv de 

relæudgange, der er Normalt lukket.

Funktionsmåde
Funktionsmåden ved hændelser kan konfigureres på fire faneblade for hver af profilerne.
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– Aktiverede indgangskontakter og Indgangskontakter, der genererer en alarm
– Angiv de indgange, der skal aktivere en udløser.
– Angiv de indgange, der skal aktivere en alarm.

– Kanaler, der genererer bevægelseshændelser
– Angiv, hvad der skal aktivere en udløser ved bevægelsesdetektering.

– Kanaler, der detekterer tab af videosignal
– Angiv, hvad der skal aktivere en alarm ved tab af videosignal.

– Automatisk kvittering ved alarmer
– Fastlæg, hvornår alarmer automatisk skal kvitteres. Standardværdien er, at en alarm 

skal kvitteres manuelt.
Afsnit 5.9 Udløsere og alarmer på side 50 indeholder oplysninger om funktionsmåden for 
udløsere og alarmer.

PTZ
– Når en indgangskontakt er aktiv, kan PTZ-kameraet flyttes til en specifik forudindstilling. 

Funktionsmåden kan konfigureres på fire faneblade for hver af profilerne.
– Indtast på hvert faneblad en forudindstillingsposition fra 1 til 1023 for hvert af de PTZ-

kameraer, der skal flyttes.

Logning
– Vælg de hændelser, der skal registreres i logbogen.
– Systemhændelser logges altid og kan ikke deaktiveres.

6.1.7 Netværk

Opsætning

Illustration 6.7 Menuen Konfiguration - Netværk/Opsætning
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– Indtast det DVR-navn, der skal bruges på netværket.
– Hvis Find er aktiveret, kan Control Center udføre automatisk registrering og læse 

enhedens IP-adresse.
– Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, undernetmaske og standardgateway automatisk skal 

tildeles af netværksserveren. De faktiske værdier vises.
– Hvis DHCP er deaktiveret, skal du udfylde IP-adresse, Undernetmaske, Standardgateway 

og DNS-serverens adresse. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre standardværdien for 
HTTP-port (80) til en anden værdi.

– Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en værdi mellem 0,1 og 100 for 
Båndbreddegrænse.

– Feltet MAC-adresse indeholder videooptagerens MAC-adresse og er skrivebeskyttet.

IP-område
– Der kan indtastes otte IP-områder, der skal have adgang.
– Du kan angive en enkelt IP-adresse ved at indtaste samme start- og slutadresse. Indtast 

forskellige start- og slutadresser, hvis du vil angive et IP-adresseområde.

Monitorstreaming
Funktionen fjernmonitorstreaming sætter monitorudgang A og/eller B i stand til at 
fjernstreame via en eller flere videoindgangene. Den største fordel ved brug af denne funktion 
er, at multiskærmbilleder kan vises med kun en enkelt videostream, hvilket blot kræver 
begrænset netværksbåndbredde og computerressourcer.
Hver videoindgang kan konfigureres som:
– Kameraindgang (standard).

Streamingsudgang A (indgangen bruges til at streame monitorudgang A).

– Streamingsudgang B (indgangen bruges til at streame monitorudgang B).
Bemærk: Se fanen Optagelse i menuen Konfiguration for oplysninger om deaktivering af 
optagelse af en kanal, der bruges til monitorstreaming.
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Illustration 6.8 Konfigurationsmenu - Netværks-/monitorstreaming

6.1.8 Lager
I menuen Lager vises oplysninger om de interne harddiske.

Status
Der vises en oversigt over de installerede harddiske pr. Udv.stik:
– Diskenes Serienummer vises.

Diskenes Størrelse vises i gigabyte.

– Status vises: 
– OK - disk er tilsluttet og funktionsdygtig,

OK + Aktiv - disk er tilsluttet og aktiv,

– Fejl - disk fungerer ikke korrekt af en eller anden årsag,
– Ikke fundet - disk er ikke tilsluttet,
– Ikke i brug - en gyldig disk er fundet, som ikke bruges (deaktiveret).

Nye diske, der registreres, er som standard deaktiveret.
Der vises en oversigt over manglende harddiske. Hvis en af diskene fjernes fra systemet, føjes 
den til listen Manglende harddiske.
– Du kan fjerne diske, der ikke skal installeres igen, fra listen ved at klikke på Fjern det 

valgte element fra listen.

Service
Egenskaber for aktivt disksæt anvendes til det komplette sæt aktive harddiske:
– Antal slot viser hvilke harddiskslot, der er aktive.
– Tilstand indikerer, om disksættet bruges til læsning og/eller skrivning. Klik på Skift for at 

indstille en anden tilstand end vist.
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– Den ældste video overskrives automatisk, når disksættet er fyldt op. Overskrivning kan 
tvinges til en kortere tidsperiode (f.eks. af retlige grunde).

– Slet indtil... - åbner en undermenu, der kan bruges til at slette video, som er ældre end en 
angivet dato.

– Slet alle emner - sletter al video på alle harddiske, der er i brug.
Sæt optagelse på pause... - stopper alle optagelser midlertidigt i et angivet tidsrum.

Installerede harddiske muliggør harddiskspecifikke indstillinger:
– Klik for at vælge en individuel harddisk fra listen.

– Klik på oplysninger om S.M.A.R.T. for at udlæse S.M.A.R.T.-status for den valgte disk.
– Klik på indstillinger for at skrivebeskytte en disk og for at tilføje/fjerne den fra det 

aktive disksæt.

6.1.9 Brugere

Lokal bruger
– Indstil eller skift den kode, der giver adgang til afspilningsfunktioner.
– Indstil eller skift den adgangskode, der giver adgang til konfigurationsfunktionerne.

Fjernbrugere
Der kan defineres op til fire brugere og en administrator med de fem faneblade. 
For bruger 1-4:
– Udfyld Brugernavn med op til 16 tegn.
– Udfyld Adgangskode med op til 12 tegn.
– Indstil Brugerrettigheder til Live, hvis visningsrettighederne skal begrænses til live video. 

Indstilles til Afspilning, hvis både livevisning og afspilning skal være tilladt.
– Tillad sletning af optagelser sætter brugeren i stand til at slette video.
– Kamerastyring tillader styring af kameraer.
– Tillad forudindstilling af kamera gør det muligt at forudindstille kameraer.
– Tillad relæstyring aktiverer fjernstyring af relæer.
Administrator:
– Udfyld Brugernavn med op til 16 tegn.
– Udfyld Adgangskode med op til 12 tegn.

6.1.10 System

Service
– Vælg Gendan fabriksindstillinger, hvis standardværdien skal indsættes for indstillingerne 

i menusystemet. Se afsnit 8 Menustandardværdier på side 71.
– Eksporter diagnostic-data arkiverer en systeminfofil til en USB-hukommelsesenhed, når 

den er tilsluttet. Punktet er beregnet til servicearbejde.
– Eksporter systemkonfiguration gemmer en kopi af systemindstillingerne til en USB-

hukommelsesenhed.
– Importer systemkonfiguration indlæser tidligere gemte systemindstillinger fra en USB-

hukommelsesenhed.
– Slet logbog sletter indholdet af logbogen.

COM-port
COM-porten er en seriel RS232-port, der bruges til at slutte en pc til enheden med henblik på 
servicearbejde. Vælg den Baud-hastighed, der passer til den tilsluttede pc.
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7 Brug af konfigurationsværktøjet
De Konfigurationsværktøj er et softwareprogram, der gør installationen og konfigurationen af 
en enhed hurtigere og nemmere. Konfigurationsværktøjet kører på en pc, der sluttes til Divar 
XF via en Ethernet-netværksforbindelse.
Alle indstillinger kan konfigureres på skærmmenuen på Divar XF, men konfigurationsværktøjet 
er et meget brugervenligt alternativ. Det kan også bruges til at gemme 
konfigurationsindstillinger på pc'ens harddisk. De kan senere genindlæses og bruges til at 
konfigurere andre enheder.

7.1 Kom godt i gang
Når konfigurationsværktøjet skal bruges til at ændre indstillinger, skal enheden fysisk sluttes 
til en pc via RS232-konsolporten eller via en netværksforbindelse. Programmet 
Konfigurationsværktøj skal installeres på pc'en.

7.1.1 Systemkrav
Systemplatform: En pc, der kører Windows XP eller Windows Vista.
Der er følgende pc-minimumskrav for programmet Konfigurationsværktøj:

– Processor: Intel Pentium 4, 2,0 GHz
– RAM-hukommelse: 256 MB
– Harddiskplads: 15 MB ledig
– Videosystem: 1024x768 med 16-bit farve

Grafikkort: NVIDIA GeForce 6600 eller højere

– Tilslutning: Et 10/100-BaseT netværksinterface

7.1.2 Installation af konfigurationsværktøjet
Konfigurationsværktøjet installeres automatisk på pc'en, når programmet Control Center 
installeres. Sådan installeres programmet særskilt:
1. Indsæt cd'en i pc'ens cd-rom-drev.

– Installationsprogrammet starter automatisk.
2. Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du finde filen Setup.exe på cd'en og 

dobbeltklikke på den.
3. Følg vejledningen på skærmen, og vælg at installere konfigurationsværktøjet 

(Configuration Tool), når du bliver bedt om at udføre installationen.

7.1.3 Start af konfigurationsværktøjet

Netværksforbindelse
Du kan starte konfigurationsværktøjet uden at bruge Control Center ved at klikke på ikonet 
Konfigurationsværktøj (Configuration Tool) på pc'ens skrivebord for at starte programmet. Du 
kan også vælge programmet Divar XF Konfigurationsværktøj via knappen Start på proceslinjen 
og menupunktet Programmer. Udfør logonproceduren.
Du kan starte konfigurationsværktøjet via Control Center ved at klikke på knappen Konfigurer 
i Control Center-vinduet. Konfigurationsværktøjet kan kun startes på denne måde, hvis en 
administrator er logget på Control Center.

Offline-konfiguration
Hvis du vil logge på med en offline-konfiguration, skal du vælge Divar XF-versionen og -
modellen, videostandarden og de kameraer, der er tilsluttet.
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7.2 Sådan logges på
Når konfigurationsværktøjet startes som separat program via et netværk, vises vinduet Logon. 
(Klik på Annuller for at afbryde logon og afslutte programmet).

Illustration 7.1 Konfigurationsværktøj - Netværkslogonvindue

Når programmet Konfigurationsværktøj startes første gang, er Divar XF-listen tom. Du skal 
først føje en Divar XF til listen. Klik på Rediger > (se følgende afsnit) for at føje en Divar XF til 
listen eller redigere en Divar XF.

Sådan ændres Divar XF-listen
I vinduet Rediger Divar XF-liste kan du føje Divar XF til listen eller slette dem fra listen.

Illustration 7.2 Konfigurationsværktøj - Rediger Divar-liste

Sådan registreres automatisk alle aktiverede Divar XF på netværket:
1. Klik på Registrer

– Registrering skal være aktiveret på Divar XF, før enheden kan findes.
2. Vælg en Divar XF, og klik på OK for at føje den valgte Divar XF til listen.
Sådan føjes en Divar XF til listen:
1. Klik på Tilføj
2. Indtast den nye Divar XF's IP-adresse eller kaldenavn.

– Den IP-adresse, der skal angives, er indstillet i menuen Systemindstillinger/
Forbindelse/Netværkskonfiguration på selve Divar XF'en.

3. Skriv et navn i feltet Navn, eller hent det fra Divar XF ved at markere feltet Hent fra Divar 
XF.

4. Klik på Tilføj
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Sådan slettes en Divar XF fra listen:
1. Vælg den Divar XF på listen, der skal slettes.
2. Klik på Slet

– Den valgte Divar XF fjernes fra listen.

Logon
Når programmet Konfigurationsværktøj startes, vises vinduet Logon. (Klik på Annuller for at 
afbryde logon og afslutte programmet).

Illustration 7.3 Konfigurationsværktøj - Vinduet Logon med listen Vælg Divar

Sådan styres en bestemt Divar XF:
1. Vælg de Divar XF, der skal styres, ved at sætte et flueben ved siden af dem.

– Hvis der er defineret en gruppe, skal du vælge gruppen for at logge på de Divar XF, 
der indgår i gruppen.

2. Indtast brugernavn og adgangskode.
– Det brugernavn og den adgangskode, der skal angives, er indstillet i menuen 

Systemindstillinger/Forbindelse/Netværksadgang på selve Divar XF. Kontakt 
administratoren vedrørende adgangsrettigheder til enheden, hvis logon afvises.

– Hvis systemet skal huske navne og adgangskoder ved senere brug af Control Center, 
skal du sætte et flueben i feltet Gem logonoplysninger.

3. Klik på Logon.

Maksimalt antal brugere
Hvis det maksimale antal brugere (fem) for Control Center overskrides, vises et vindue. En 
administrator kan bruge vinduet til at logge en bruger af. Listen indeholder alle de brugere, 
der er logget på i øjeblikket.
Sådan logges en bruger af:
1. Vælg en bruger på listen.
2. Klik på Ja.

7.2.1 Forskelle i menustruktur
Konfigurationsværktøjet gør det muligt at få adgang til og bruge menupunkter for enheden. 
Menupunkterne er beskrevet i afsnit 6 Menuen Konfiguration på side 53. Selvom funktionerne 
er de samme, er menustrukturen lidt anderledes i konfigurationsværktøjet.
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7.3 Præsentation af hovedvinduet
Vinduet Konfigurationsværktøj er inddelt i tre paneler. Knapperne i venstre panel er altid til 
rådighed. Ved klik på en af knapperne skifter det midterste panels indhold. Knapperne i højre 
panel er kontrolknapper, der giver direkte adgang til forskellige opgaver.

Illustration 7.4 Konfigurationsværktøj - vinduet Indstillinger

7.3.1 Knappen Oversigt

Klik på knappen Oversigt  for at få overordnede oplysninger om den Divar XF, der er 
tilsluttet.

7.3.2 Logbogsknap

Klik på Logbog  for at vise en liste over hændelser i centerruden. Listen kan filtreres, så 
der kun vises bestemte hændelser.
– Indsæt værdier for dato og klokkeslæt for at begrænse den periode, der skal vises 

hændelser for.
– Fjern fluebenet fra hændelsestyper, der skal filtreres (ikke vises).
Den seneste hændelse står først. Hvis dato eller klokkeslæt er blevet ændret, vises de 
oprindelige værdier også. Tryk på Mere for at se flere hændelser.

7.3.3 Knappen Indstillinger

Klik på Indstillinger  for at åbne den menu, hvor Divar XF kan konfigureres. 
Menutræstrukturen og den valgte undermenu vises i det midterste panel.

Brug af menutræstrukturen

Når du klikker på Indstillinger , vises menutræstrukturen til venstre i det midterste 
panel. Brug træstrukturen til at navigere i menusystemet.
– Klik på + for at udvide grenen i træstrukturen.
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– Klik på - for at skjule den.
– Klik på et punkt for at få vist parametrene for det pågældende menupunkt.
– Vælg de værdier, du vil tildele parametrene.
– Værdierne opdateres med det samme.

7.3.4 Knappen Service

Klik på Service  for at få vist en liste med diagnosticeringsmeddelelser.

7.3.5 Knappen Hjælp

Du kan når som helst få hjælp ved at klikke på Hjælp . Der vises et pop-up-vindue med 
hjælp.

7.3.6 Knappen Log af

Klik på Log af , hvis du vil vende tilbage til programmet Control Center eller logge på en 
anden enhed.

7.4 Brug af kontrolknapperne
I højre side af hovedvinduet findes knapper, du kan bruge til hurtigt at udføre almindelige 
opgaver:

Importer/Eksporter
Alle de indstillinger, der angives i konfigurationsværktøjet, kan gemmes i en fil på pc'ens 
harddisk. Du kan gemme lige så mange filer, du har brug for. De skal bare have forskellige 
navne. Indstillingerne i filerne kan læses ind i konfigurationsværktøjet igen, enten dem alle 
eller grupper af dem. Selvom filerne gemmes som tekstfiler og kan gennemses med en 
tekstfremviser, må du ikke ændre dem, da de i så fald ikke længere kan bruges.

Importer

1. Klik på Importer  for at åbne en fil med indstillinger.
2. Vælg navn og placering for den fil, der skal åbnes, i dialogboksen.
3. Vælg de grupper med indstillinger, du vil indlæse, og klik på OK.
4. De valgte indstillinger overføres med det samme til enheden.

Eksporter

1. Klik på Eksporter  for at gemme de aktuelle indstillinger i en pc-fil.
2. Vælg filens placering i dialogboksen, og skriv et navn på den fil, der skal gemmes.
3. Vælg de grupper med indstillinger, du vil gemme, og klik på OK for at gemme 

indstillingerne.

Udskriv
Sådan udskrives hele sidens eller listens indhold, når siden Oversigt eller Historie er aktiv:

1. Klik på Udskriv  for at udskrive de aktuelle indstillinger.
2. Klik på OK for at udskrive.

Download

Klik på Download  for at åbne en liste med Divar XF på netværket for at overføre valgte 
indstillinger. Vælg de Divar XF på listen, som du vil opdatere.
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Specifikation af indstillinger
Når du vælger Importer, Eksporter eller Download, vises et pop-up-vindue, hvor du kan vælge 
mellem tre grupper indstillinger. Vælg Alle indstillinger, Alle indstillinger undtagen eller Kun 
for at bestemme, hvordan listen skal opbygges.

Fortryd/Annuller fortryd

Klik på  for at fortryde den sidste handling eller  for at gentage den sidst fortrudte 
handling. Op til 100 handlinger kan fortrydes.

Fabriksindstillinger

Klik på knappen Fabriksindstillinger , hvis du vil indsætte standardværdien for alle 
indstillinger på den aktive side.

Opdater

Klik på Opdater  for kun at opdatere indholdet af de aktuelle sideindstillinger.
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8 Menustandardværdier
Følgende tabeller opfører menusystemsenhedens elementer. Søjlen Standardværdi viser de 
værdier, der genoprettes, når fabriksstandardelementerne fra Systemindstillingsmenuen 
vælges. Et N i søjlen Nulstil betyder, at denne værdi ikke nulstilles, når fabriks- standarder 
genkaldes 

Tabel 8.1 Standardværdier for menuen Quick Install

Navigation Indstilling Standardværdi Reset
International Sprog Engelsk N

Tidszone GMT+1 
Vesteuropa

N

Tidsformat 24 Timer N
Klokkeslæt 0:00 N
Datoformat DD-MM-ÅÅÅÅ N
Dato 1-1-2008 N
IP-adresse 0.0.0.0 N

Skema Skema Uge Mondag-fredag Y
Uge-dag 08.00-18.00 Y
Weekend-dag 08.00-18.00 Y

Optagelse Profil 1-4 Normal Opløsning 4CIF Y
Videokvalitet Medium Y
Billedhastighed 6,25 BPS Y

Alarm Opløsning 4CIF Y
Kvalitet Høj Y
Billedhastighed 25 BPS Y

Bevægelse Opløsning 4CIF Y
Kvalitet Høj Y
Billedhastighed 25 BPS Y

Netværk Opsætning DVR-navn DIVAR XF N
DHCP Aktiveret N
IP-adresse 0.0.0.0 N
Subnetmaske 0.0.0.0 N
Standardgateway 0.0.0.0 N
HTTP-port 80 N
Båndbreddegrænse 100 Mbps N

Tabel 8.2 Standardværdier for skærmvisning

Navigation Indstilling Standardværdi Nulstil
Skærmudgange Skærm A Vis titler Ja J

Vis tid/dato Ja Y
Gennemsigtig baggrund Ja Y
Tekstintensitet Hvid:klar Y
Billedpanelrammes 
intensitet

Sort Y

Status position Nederst Y
Statusforskydning 0 Linjer Y

Skærm B Vis titler Ja Y
Vis tid/dato Ja Y
Tekstintensitet Hvid:klar Y
Billedpanelrammes 
intensitet

Sort Y

Status position Nederst Y
Statusforskydning 0 Linjer Y
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Multiskærmtilstande Skærm A, B 4x4 Ja Y
3x3 (1) Ja Y
3x3 (2) Ja Y
Quad 1 Ja Y
Quad 2 Ja Y
Quad 3 Ja Y
Quad 4 Ja Y

Sekvenser Skærm A, B Sekvensopholdstid 5 Sek Y
Sekvensliste Kamera 1..16 Y

Hændelsesdisplay Skærm A, B Skift display ved 
videotab

Ja Y

Skift display ved 
bevægelse

Ja Y

Displayvarighed 5 Sek Y

Tabel 8.2 Standardværdier for skærmvisning

Navigation Indstilling Standardværdi Nulstil

Tabel 8.3 Standardværdier for menuen Konfiguration

Navigation Indstilling Standardværdi Nulstil
International Sprog Sprog Engelsk N

Temperaturenhed Celsius N
Tid/dato Tidszone GMT+1 

Vesteuropa
N

Tidsformat 24 Timer N
Klokkeslæt 0:00 N
Datoformat DD-MM-ÅÅÅÅ N
Dato 1-1-2008 N
Sommertid Automatisk N

Tidsserver Brug tidsserver Deaktiveret N
IP-adresse 0.0.0.0 N

Video & lyd 1...16 Indgang navn Kamera 1..16 Y
Aktiver videoindgang Aktiveret Y
Automatisk kontrast Aktiveret Y
Kontrast 50% Y
PTZ Deaktiveret Y
Aktiver lydindgang Deaktiveret Y
Forstærkning 50% Y

Skema Skema Profil 1 Altid aktiv Y
Undtagelsesdage Undtagelsesdage Tom Y
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Optag Profil 1-4 Normal 1...16 Optagelsestilstand Kontinuerlig Y
Tid før hændelse 30 sekunder Y
Opløsning 4CIF Y
Videokvalitet Middel Y
Billedhastighed 6,25 BPS Y
Optag lyd Deaktiveret Y
Lydkvalitet Standard Y

Alarm 1...16 Opløsning 4CIF Y
Kvalitet Høj Y
Billedhastighed 25 BPS Y
Optag lyd Deaktiveret Y
Lydkvalitet Standard Y
Varighed 30 sekunder Y

Bevægelse 1...16 Opløsning 4CIF Y
Kvalitet Høj Y
Billedhastighed 25 BPS Y
Optag lyd Deaktiveret Y
Lydkvalitet Standard Y
Varighed 30 sekunder Y

Bevægelse 1..16 Udløserniveau 50% Y
Tegn område Deaktiveret Y
Slet område Deaktiveret Y
Vis gitter Aktiveret Y

Hændelse Opsætning Udløseropholdstid 10 sekunder Y
Alarmopholdstid 10 sekunder Y
Biplyd ved alarm Aktiveret Y
Biplyd ved videotab Aktiveret Y
Indgangskontakter NC Ingen Y
Udgangskontakter NC Ingen Y

Funktionsmåde Profil 1-4 Aktiver kontaktindgange 1...16 deaktiveret Y
Alarm ved 
kontaktindgange

1...16 deaktiveret Y

Bevægelsesdetektering
shændelse

1...16 deaktiveret Y

Videotabshændelse 1...16 aktiveret Y
Automatisk kvittering af 
alarm

Deaktiveret Y

PTZ Profil 1-4 Forudindstillet indgang 
1...16

0 Y

Logning Log alarmer Aktiveret Y
Log bevægelser Aktiveret Y
Log videotab Aktiveret Y
Log netværk Aktiveret Y
Log fejl Aktiveret Y

Netværk Opsætning DVR-navn DIVAR XF N
Registrering Aktiveret N
DHCP Aktiveret N
IP-adresse 0.0.0.0 N
Undernetmaske 0.0.0.0 N
Standardgateway 0.0.0.0 N
HTTP-port 80 N
Båndbreddegrænse 100 Mbps N

IP-område Startadresse 0.0.0.0 N
Slutadresse 255.255.255.255 N

Tabel 8.3 Standardværdier for menuen Konfiguration

Navigation Indstilling Standardværdi Nulstil
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Opbevaring N
Brugere Lokal bruger Lokal 

afspilning
Adgangskode - Y

Konfiguration Adgangskode - Y
Fjernbrugere Bruger 1...4 Brugernavn Bruger 1...4 Y

Adgangskode - Y
Brugerrettigheder Afspilning Y
Tillad sletning af 
optagelser

Deaktiveret Y

Kamerastyringsrettighe
der

Aktiveret Y

Tillad forudindstilling af 
kamera

Aktiveret Y

Tillad relæstyring Aktiveret Y
Administrator Brugernavn Administrator Y

Adgangskode Administrator Y
System Service -

COM-port Com 1...2 Baud-hastighed 38400 Y
Paritet Ingen Y
Databits 8 Y
Stopbits 1 Y
RTS/CTS Aktiveret Y

Tabel 8.3 Standardværdier for menuen Konfiguration

Navigation Indstilling Standardværdi Nulstil
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9 Tekniske specifikationer
De næste sider indeholder tekniske specifikationer for enheden.

9.1 Elektriske data
Spænding og effekt

Video

Audio

Alarmhåndtering

Styring

Stik

Alle modeller 100-240 VAC; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Indgange Composite video 0,5-2 Vpp, 75 ohm, automatisk 
terminering

Udgange 1 Vpp, 75 ohm, synk. 0,3 V ±10 %

Videostandard PAL/NTSC autoregistrering

Opløsning 720 x 576 PAL - 720 x 484 NTSC

AGC Automatisk eller manuel justering af forstærkning 
for hver videoindgang

Digital zoom 1,5-6 gange

Komprimering H.264

Indgange Mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Udgange Dobbelt mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Samplingshastighed 48 kHz pr. kanal

Komprimering MPEG-1 lag II

Indgange 8 eller 16 konfigurerbar NO/NC
maks. indgangsspænding 40 VDC

Udgange 4 relæudgange, 1 fejlfunktionsrelæudgang; 
konfigurerbar NO/NC maks. nominel 30 VAC - 
40 VDC - 0,5 A kontinuerlig -10 VA

RS232 Udgangssignaler iht. EIA/TIA-232-F, maks. 
indgangsspænding ±25 V

Tastaturindgang Overholder RS485
maks. signalspænding ±12 V,
forsyning 11 V-12,6 V ved maks. 400 mA

Biphase Impedans 128 ohm, 
maks. overspændingsbeskyttelse ±40 V, maks. 
kabellængde 1,5 km

RS485 Overholder RS485
maks. signalspænding ±12 V

Videoindgange 8 eller 16 BNC med gennemsløjfning, 
autoterminerende

Audioindgange 8 eller 16 RCA
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Opbevaring

Visningstilstande

Optagelsesmetoder

9.1.1 Mekanisk

Ethernet RJ45 skærmet, 10/100 BaseT i henhold til 
IEEE802.3

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

Audioudgange 4 RCA

Alarmstik Skrueterminalindgange via ekstern PCB 
(medfølger), kabeldiameter AWG 26-16 (0,13-
1,5 mm2)

Fejlfunktionsrelæ Skrueterminaludgang via ekstern adapter 
(medfølger), kabeldiameter AWG 28-16 (0,08-
1,5 mm2)

Biphase Skrueterminaludgange via ekstern PCB 
(medfølger), kabeldiameter AWG 26-16 (0,13-
1,5 mm2)

RS232 DB9 hanstik (2)

RS485 Skrueterminaludgang via ekstern adapter 
(medfølger), kabeldiameter AWG 28-16 (0,08-
1,5 mm2)

Tastaturindgang RJ11 (6-bens)

Tastaturudgang RJ11 (4-bens), overholder RS485, 
maks. 30 enheder

USB Type A-stik (5)

Harddiske 4 SATA-harddiske, udskiftes fra front

Optagelseshastighed (BPS) PAL: 400 i alt, konfigurerbar pr. kamera: 25, 12,5, 
6,25, 3,125, 1
NTSC: 480 i alt, konfigurerbar pr. kamera: 30, 15, 
7,5, 3,75, 1

Optagelsesopløsning 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC

Skærm A Fuld, fuld sekvens, quad, multiskærm, alarmopkald 
(live og afspilning)

Skærm B Fuld, fuld sekvens, quad, multiskærm, alarmopkald 
(live)

Lineær, kontinuerlig

Mål (uden kabler) 446 x 443 x 88 mm (B x D x H)

Vægt Ca. 7,5 kg 

Rackmonteringssæt (medfølger) Til montering af en enhed i et EIA 19" rack.
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9.1.2 Omgivelser

9.1.3 Elektromagnetisme og sikkerhed

9.1.4 Tilbehør (ekstra)

Temperatur Ved drift: +5 °C to +45 °C (+41 °F to +113 °F)
Opbevaring: -25 °C til +70 °C

Relativ fugtighed Drift: <93 % ikke-kondenserende
Opbevaring: <95 % ikke-kondenserende

EMC-krav

USA FCC afsnit 15, klasse B

EU EU-direktiv 89/336/EØF

Immunitet EN50130-4

Stråling EN55022 klasse B

Harmoniske oversvingninger EN61000-3-2

Spændingsudsving EN61000-3-3

Sikkerhed

USA UL, 60950-1

EU CE, EN60950-1

Canada CAN/CSA - C22.2 nr. E60950-1

KBD-Digital/KBD-Universal Intuikey-tastatur med joystick

LTC 8782 Biphase-kodeoversættere



76 da | Tekniske specifikationer Divar XF

F.01U.074.594 | V 1.0 | 2008.03 Installationsvejledning Bosch Security Systems





Bosch Security Systems
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2008


