
Σειρά Divar 700
Digital Hybrid HD Recorder / Digital Network HD Recorder

el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού



Divar 700, έκδοση υλικολογισμικού 3.6 
 
Το Divar 700 πλέον υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ρυθμοί bit εγγραφής έως 1080p30 ανά κανάλι. 
• Δυνατότητα ανάκλησης αρχείων διαμόρφωσης μετά από αναβάθμιση 

υλικολογισμικού. 
• Δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου από κάμερες IP. 

 

Πρόσθετες σημειώσεις 
 
Αναπαραγωγή από DVD και USB 
Εάν επιλεγεί το στοιχείο Έναρξη αναπαραγωγής για ένα επιλεγμένο αρχείο από 
πηγή DVD ή USB στην καρτέλα Μενού εξαγωγής/Αναπαραγωγή, το αρχείο 
φορτώνεται αρχικά στη μονάδα. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση, αρχίζει η 
αναπαραγωγή, η οποία συνεχίζεται ακόμη και αν εσείς μεταβείτε στη λειτουργία 
ζωντανής προβολής. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή 
οποιαδήποτε εξαγωγή ή αναζήτηση συμβάντων. Για οποιαδήποτε τέτοια λειτουργία, 
θα πρέπει να επιστρέψετε στο τοπικό σύνολο δίσκων. 
 
Ειδικοί χαρακτήρες  
Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες ( π.χ. &) σε ονόματα. 
 
Συμβάντα κειμένου 
Απαιτείται άδεια κειμένου για την εμφάνιση συμβάντων κειμένου. 
 
Προφίλ κωδικοποιητή κάμερας 
Το Divar παραβλέπει το προφίλ κωδικοποιητή που έχει ρυθμιστεί στην κάμερα. 

 
Ρυθμοί bit κάμερας HD 
Οι κάμερες HD απαιτούν ρυθμό bit 2MBits/s. 

 
Δευτερεύουσα θύρα δικτύου 
Η δευτερεύουσα θύρα δικτύου περιορίζεται στο τοπικό υποδίκτυο και δεν 
υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση. 
 
Κίνηση DVR 
Απενεργοποιήστε πλήρως τα συμβάντα κίνησης στη σελίδα Συμβάντα. 
 
Εμφάνιση κειμένου 
Για την εμφάνιση κειμένου στη λειτουργία ζωντανής προβολής, κάντε δεξί κλικ στην 
κάμερα και επιλέξτε "Ενεργ./απενεργ. κειμένου" ή πατήστε το κουμπί στην οθόνη 
για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κειμένου. 
 
Αντικατάσταση δίσκων 
Για την αντικατάσταση ενός δίσκου, αφαιρέστε τον παλιό δίσκο από το σύνολο 
αποθήκευσης και έπειτα προσθέστε εκεί το νέο δίσκο. 
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1 Ασφάλεια

1.1 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

1.2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε, τηρήστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά όλες τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. 
Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις στη μονάδα και στις οδηγίες χειρισμού, πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
1. Καθαρισμός - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, πριν τον καθαρισμό. Τηρήστε τυχόν 

οδηγίες που παρέχονται με τη μονάδα. Γενικά, η χρήση ενός στεγνού πανιού για τον 
καθαρισμό είναι επαρκής, μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί υγρό πανί που δεν αφήνει 
χνούδι ή δέρμα σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή 
αερολύματος.

2. Πηγές θερμότητας - Η εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε πηγές θερμότητας, 
όπως θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες, θερμάστρες ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

3. Αερισμός - Τα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας παρέχονται για αερισμό, προς 
αποφυγή υπερθέρμανσης και διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της. Μην φράσσετε ή 
καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα μέσα σε περίβλημα, παρά μόνο 
εάν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

4. Νερό - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε 
μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, καλάθια για άπλυτα, σε υπόγειους χώρους με υγρασία, 
κοντά σε πισίνες, σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ή σε οποιαδήποτε περιοχή που ταξινομείται 
ως υγρή θέση. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε 
τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.

5. Διείσδυση αντικειμένων και υγρών - Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα κανενός είδους στη 
συγκεκριμένη μονάδα διαμέσου των ανοιγμάτων, καθώς ενδέχεται να αγγίξουν άκρα 
επικίνδυνης τάσης ή να βραχυκυκλώσουν εξαρτήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χύνετε ποτέ κανενός είδους υγρά επάνω στη μονάδα. Μην 
τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα ή κύπελλα, επάνω στη μονάδα.

6. Κεραυνοί - Για πρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, ή όταν η 
μονάδα παραμένει ανεπιτήρητη και αχρησιμοποίητη για παρατεταμένες χρονικές 
περιόδους, αποσυνδέετε τη μονάδα από την επιτοίχια πρίζα και αποσυνδέετε το σύστημα 
καλωδίων. Αυτό θα αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα από κεραυνούς και 
εξάρσεις της γραμμής τροφοδοσίας.

KINΔΥΝΟΣ! 
High risk: This symbol indicates an imminently hazardous situation such as "Dangerous 
Voltage" inside the product.
If not avoided, this will result in an electrical shock, serious bodily injury, or death.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Medium risk: Indicates a potentially hazardous situation.
If not avoided, this could result in minor or moderate bodily injury.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Low risk: Indicates a potentially hazardous situation.
if not avoided, this could result in property damage or risk of damage to the unit.
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7. Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου - Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που καθορίζονται στις 
οδηγίες χειρισμού. Η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στη μονάδα. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων, ή η εκτέλεση διαδικασιών, 
διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται, ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση 
σε ακτινοβολία.

8. Υπερφόρτωση - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

9. Προστασία καλωδίου παροχής τροφοδοσίας και βύσματος - Προστατέψτε το καλώδιο 
παροχής τροφοδοσίας και το βύσμα από την πιθανότητα να πατήσει κάποιος πάνω σε αυτά, 
να τρυπηθούν από αντικείμενα τοποθετημένα επάνω ή σε επαφή με αυτά σε ηλεκτρικές 
πρίζες, και την έξοδό του από τη μονάδα. Για μονάδες που προορίζονται για λειτουργία με 
230 VAC, 50 Hz, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις του προτύπου IEC 60227. Για μονάδες που προορίζονται για λειτουργία με 
120 VAC, 60 Hz, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις του προτύπου UL 62 και CSA 22.2 No.49.

10. Αποσύνδεση τροφοδοσίας - Στις μονάδες παρέχεται τροφοδοσία, όποτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας. Το βύσμα του καλωδίου 
τροφοδοσίας είναι η κύρια συσκευή αποσύνδεσης τροφοδοσίας για την απενεργοποίηση 
της τάσης για τη μονάδα.

11. Πηγές τροφοδοσίας - Λειτουργείτε τη μονάδα μόνο από τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που 
υποδεικνύεται στην ετικέτα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε την 
τροφοδοσία από το καλώδιο που πρόκειται να εγκατασταθεί στη μονάδα.

12. Συντήρηση - Μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη 
μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε 
επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε 
εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης.

13. Ζημιά που απαιτεί επισκευή - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την κύρια πηγή τροφοδοσίας 
τάσης δικτύου (AC) και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σε 
περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς στον εξοπλισμό, όπως:
– καταστροφή του καλωδίου παροχής τροφοδοσίας ή του βύσματος,
– έκθεση σε υγρασία, νερό, ή/και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, κ.λπ.),
– διείσδυση ή πτώση υγρού μέσα ή επάνω στον εξοπλισμό,
– πτώση αντικειμένου μέσα στη μονάδα,
– πτώση της μονάδας ή καταστροφή της καμπίνας της μονάδας
– αισθητή αλλαγή στην απόδοση της μονάδας,
– μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, ενώ ο χρήστης ακολουθεί σωστά τις οδηγίες 

χειρισμού.
14. Ανταλλακτικά εξαρτήματα - Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός συντήρησης χρησιμοποιεί 

ανταλλακτικά εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, ή διαθέτουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά με τα αυθεντικά εξαρτήματα. Μη εξουσιοδοτημένες αντικαταστάσεις θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν την εγγύηση και να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 
άλλους κινδύνους.

15. Έλεγχος ασφαλείας - Έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να εκτελούνται κατά την ολοκλήρωση 
εργασιών συντήρησης ή επισκευών στη μονάδα, προς διασφάλιση της καλής κατάστασης 
λειτουργίας της.

16. Εγκατάσταση - Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

17. Προσθήκες, αλλαγές ή τροποποιήσεις - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα πρόσθετα/
προαιρετικά εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 
εξοπλισμού, που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένη από τη Bosch, μπορεί να ακυρώσει την 
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εγγύηση ή, σε περίπτωση συμφωνίας εξουσιοδότησης, την εξουσιοδότηση χειρισμού του 
εξοπλισμού.
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1.3 Σημαντικές υποδείξεις

Ολοπολικός διακόπτης τροφοδοσίας - Ενσωματώστε έναν ολοπολικό διακόπτη τροφοδοσίας, 
με μία απόσταση επαφής τουλάχιστον 3 mm σε κάθε πόλο, στην ηλεκτρική εγκατάσταση του 
κτηρίου. Εάν απαιτείται άνοιγμα του περιβλήματος για εργασίες συντήρησης ή/και άλλες 
δραστηριότητες, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ολοπολικό διακόπτη ως κύρια συσκευή 
αποσύνδεσης για την απενεργοποίηση της τάσης στη μονάδα.
Αντικατάσταση μπαταρίας - Μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης - Μία μπαταρία 
λιθίου βρίσκεται στο εσωτερικό του περιβλήματος της μονάδας. Προς αποφυγή του κινδύνου 
έκρηξης, αντικαταστήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο 
ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Απορρίψτε την αχρηστευμένη 
μπαταρία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και όχι μαζί με άλλα στερεά απόβλητα. Αναθέτετε 
όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης.

Γείωση ομοαξονικού:
– Γειώστε το σύστημα καλωδίων, σε περίπτωση σύνδεσης ενός εξωτερικού συστήματος 

καλωδίων στη μονάδα.
– Συνδέετε εξωτερικό εξοπλισμό στις εισόδους της μονάδας μόνο μετά τη σύνδεση του 

βύσματος γείωσης της συγκεκριμένης μονάδας σε μία γειωμένη πρίζα, ή τη σωστή σύνδεση 
του ακροδέκτη γείωσης σε μία πηγή γείωσης.

– Αποσυνδέστε τους συνδέσμους εισόδου της μονάδας από τον εξωτερικό εξοπλισμό, πριν 
την αποσύνδεση του βύσματος γείωσης ή του ακροδέκτη γείωσης.

– Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως γείωση, για οποιαδήποτε εξωτερική 
συσκευή συνδεδεμένη στη συγκεκριμένη μονάδα.

Μοντέλα Η.Π.Α. μόνο - Η Ενότητα 810 των Εθνικών Κανονισμών Ηλεκτρισμού, ANSI/NFPA No.70, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη γείωση της δομής στερέωσης και υποστήριξης, 
τη γείωση του ομοαξονικού σε μία μονάδα αποφόρτισης, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη 
θέση της μονάδας αποφόρτισης, τη σύνδεση στα ηλεκτρόδια γείωσης και τις απαιτήσεις για το 
ηλεκτρόδιο γείωσης.

Προαιρετικά εξαρτήματα - Μην τοποθετείτε τη συγκεκριμένη μονάδα επάνω σε ασταθή βάση, 
τρίποδο, βραχίονα, ή διάταξη στερέωσης. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό 
τραυματισμό ή/και σοβαρή βλάβη στη μονάδα. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το τροχήλατο 
μεταφοράς, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή. Κατά τη χρήση τροχήλατου μεταφοράς, φροντίστε να είστε προσεκτικοί κατά τη 
μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατου μεταφοράς/συσκευής, προς αποφυγή τραυματισμού 
εξαιτίας ανατροπής. Οι γρήγορες στάσεις, η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή οι ανώμαλες 
επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσουν ανατροπή του συνδυασμού τροχήλατου μεταφοράς/
μονάδας. Στερεώστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Προϊόν Λέιζερ Κλάσης I
Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοικτό. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε δημόσιους χώρους.
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. απαγορεύει αυστηρά τη λαθραία εγγραφή προφορικών 
επικοινωνιών.
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Περιβαλλοντική δήλωση - Η Bosch έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον. 
Αυτή η μονάδα έχει σχεδιασθεί με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό προς το περιβάλλον.
Συσκευή ευαίσθητη σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις - Εφαρμόζετε τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης κατά τον χειρισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS/MOSFET, προκειμένου να 
αποφύγετε τυχόν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοράτε τα απαιτούμενα γειωμένα περικάρπια και τηρείτε τις κατάλληλες 
προφυλάξεις ασφαλείας ESD κατά το χειρισμό των ευαίσθητων σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 
πλακετών τυπωμένου κυκλώματος.
Ασφάλεια - Για την προστασία της συσκευής, η προστασία του κυκλώματος κλάδου πρέπει να 
ασφαλίζεται με ασφάλεια μέγιστης ονομαστικής τιμής 16A. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το 
πρότυπο NEC800 (CEC Ενότητα 60).
Γείωση και πόλωση - Η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να είναι εφοδιασμένη με ένα πολωμένο 
φις γραμμής εναλλασσόμενου ρεύματος (ένα φις με δύο πεπλατυσμένους ακροδέκτες, 
διαφορετικού πλάτους). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπει την εισαγωγή 
του φις στην πρίζα με ένα μόνο τρόπο. Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εισαγωγή του φις στην 
πρίζα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο της περιοχής σας, για να 
αντικαταστήσει την παρωχημένη πρίζα. Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ασφαλείας του 
πολωμένου φις.
Εναλλακτικά, η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να είναι εφοδιασμένη με ένα φις με γείωση 3 
πόλων (ένα φις με μία τρίτη ακίδα για γείωση). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
επιτρέπει την εισαγωγή του φις μόνο σε μία γειωμένη. Εάν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του φις 
στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο της περιοχής σας, για να 
αντικαταστήσει την παρωχημένη πρίζα. Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ασφαλείας του φις με 
γείωση.
Μετακίνηση - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, πριν μετακινήσετε τη μονάδα. Μετακινείτε τη 
μονάδα με προσοχή. Η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή οι κραδασμοί ενδέχεται να 
καταστρέψουν τη μονάδα και τους οδηγούς σκληρού δίσκου.
Εξωτερικά σήματα - Η εγκατάσταση για εξωτερικά σήματα, ειδικά όσον αφορά στην απόσταση 
από αγωγούς ρεύματος και αλεξικέραυνα και στην προστασία από παρόδους, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τα πρότυπα NEC725 και NEC800 (CEC Κανονισμός 16-224 και CEC Ενότητα 60).
Μόνιμα συνδεδεμένος εξοπλισμός - Ενσωματώστε μία άμεσα προσπελάσιμη συσκευή 
αποσύνδεσης εξωτερικά στον εξοπλισμό.
Συνδεόμενος εξοπλισμός - Εγκαταστήστε την πρίζα κοντά στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να είναι 
εύκολα προσπελάσιμη.
Επανατροφοδοσία - Εάν η μονάδα εξαναγκασθεί σε απενεργοποίηση, εξαιτίας υπέρβασης των 
καθορισμένων θερμοκρασιών λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε 
για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εγκατάσταση σε ικρίωμα:
– Αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας - Στην περίπτωση εγκατάστασης σε 

κλειστή διάταξη ή διάταξη σε ικρίωμα πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία λειτουργίας του 
περιβάλλοντος του ικριώματος μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του 

Απόρριψη - Το προϊόν Bosch που διαθέτετε αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Το συγκεκριμένο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, που έχουν 
φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, πρέπει να συλλέγονται και να 
απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Συστήματα χωριστής συλλογής υφίστανται 
συνήθως για αχρηστευμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα. Απορρίπτετε αυτές τις 
μονάδες σε μια περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης, σύμφωνα με την 
Eυρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
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δωματίου. Συνεπώς πρέπει να δίνεται προσοχή στην εγκατάσταση του εξοπλισμού σε 
περιβάλλον συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που καθορίζεται 
από τον κατασκευαστή.

– Μειωμένη κυκλοφορία αέρα - Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε ικρίωμα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να μην μειώνεται η κυκλοφορία αέρα που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία 
του εξοπλισμού.

– Μηχανική φόρτωση - Η στερέωση του εξοπλισμού στο ικρίωμα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να αποφεύγεται επικίνδυνη κατάσταση εξαιτίας ανομοιόμορφης μηχανικής φόρτωσης.

– Υπερφόρτωση κυκλώματος - Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνδεση του εξοπλισμού στο 
κύκλωμα τροφοδοσίας και στην επίδραση που η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων μπορεί να 
έχει στην προστασία από υπέρταση και στην καλωδίωση παροχής. Κατά την εξέταση αυτού 
του ζητήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ονομαστικές τιμές στην πινακίδα του 
εξοπλισμού.

– Αξιόπιστη γείωση - Πρέπει να διατηρείται η αξιόπιστη γείωση του εξοπλισμού που είναι 
τοποθετημένος σε ικρίωμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όσον αφορά τις συνδέσεις 
τροφοδοσίας, εκτός από τις άμεσες συνδέσεις, στο κύκλωμα διακλάδωσης (π.χ. χρήση 
πολύπριζων).
Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 Στερέωση σε ικρίωμα.

SELV - Όλες οι θύρες εισόδου/εξόδου είναι κυκλώματα ασφαλείας εξαιρετικά χαμηλής τάσης 
(Safety Extra Low Voltage - SELV). Τα κυκλώματα SELV θα πρέπει να συνδέονται μόνο σε άλλα 
κυκλώματα SELV.
Απώλεια βίντεο - Η απώλεια βίντεο είναι εγγενής στην ψηφιακή εγγραφή βίντεο. Ως εκ τούτου, 
η Bosch Security Systems δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν 
από την έλλειψη πληροφοριών βίντεο. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας 
ψηφιακών πληροφοριών, η Bosch Security Systems συνιστά τη χρήση πολλαπλών, 
πλεοναζόντων συστημάτων εγγραφής και μία διαδικασία δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων 
όλων των αναλογικών και ψηφιακών πληροφοριών.

1.4 FCC και UL
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
– reorient or relocate the receiving antenna;
– increase the separation between the equipment and receiver;
– connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected;
– consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
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The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-
000-00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
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.

Αποποίηση ευθύνης
Η Underwriter Laboratories Inc. ("UL") δεν έχει ελέγξει την απόδοση ή την αξιοπιστία των 
τομέων ασφαλείας ή σηματοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Η UL έχει εκτελέσει ελέγχους 
μόνο για κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού, όπως καθορίζονται 
στο(στα) Πρότυπο(α) UL για την Ασφάλεια Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών, UL 60950-1. Η 
Πιστοποίηση UL δεν καλύπτει την απόδοση ή την αξιοπιστία των τομέων ασφαλείας ή 
σηματοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος.
ΗUL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

1.5 Ανακοινώσεις της Bosch
Copyright
This manual is the intellectual property of Bosch Security Systems and is protected by 
copyright.
All rights reserved.
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Trademarks
All hardware and software product names used in this document are likely to be registered 
trademarks and must be treated accordingly.

NOTE:
This manual has been compiled with great care and the information it contains has been 
thoroughly verified. The text was complete and correct at the time of printing. The ongoing 
development of the products may mean that the content of the user guide can change without 
notice.  Bosch Security Systems accepts no liability for damage resulting directly or indirectly 
from faults, incompleteness or discrepancies between the user guide and the product 
described.

More information
For more information please contact the Bosch Security Systems location nearest you or visit 
www.boschsecurity.com
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2 Εισαγωγή

2.1 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο για εφαρμογές 
παρακολούθησης
Η Σειρά Divar 700 είναι ένα σύστημα εγγραφής βίντεο, που καταγράφει πολλαπλά σήματα 
κάμερας παρέχοντας ταυτόχρονα ζωντανή προβολή και αναπαραγωγή σε πολλαπλές οθόνες.
Η μονάδα διαθέτει πλήρεις δυνατότητες αναζήτησης και αναπαραγωγής για την προβολή 
αποθηκευμένων βίντεο. Μετά τη διαμόρφωση, η εγγραφή λαμβάνει χώρα στο παρασκήνιο, 
χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή. Για τις αναλογικές κάμερες και τις κάμερες IP SD, 
είναι διασφαλισμένες οι μέγιστες ταχύτητες εγγραφής 30 (NTSC) και 25 (PAL) εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο, ανά κανάλι. Για τις κάμερες IP HD, υποστηρίζονται ταχύτητες εγγραφής έως 60 
εικόνες ανά δευτερόλεπτο, ανά κανάλι (720p60). Η ταχύτητα και η ποιότητα εγγραφής είναι 
επιλεγόμενες ανά κάμερα. Είναι δυνατή η χρήση έως τεσσάρων εσωτερικών σκληρών δίσκων για 
την παροχή διαφόρων δυνατοτήτων αποθήκευσης για εγγραφή.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εκτεταμένες λειτουργίες διαχείρισης συναγερμών και έλεγχο 
τηλεμετρίας. Οι λειτουργίες συναγερμού περιλαμβάνουν ανίχνευση κίνησης σε καθοριζόμενες 
από το χρήστη περιοχές της εικόνας σε κάθε είσοδο κάμερας. 
Ο χειρισμός και ο προγραμματισμός της μονάδας μπορεί να γίνει εύκολα μέσω του συστήματος 
μενού της οθόνης απεικόνισης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου του πίνακα της πρόσοψης 
ή το ποντίκι. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο KBD (Intuikey) για έλεγχο PTZ και για μεγαλύτερη 
ευχρηστία. Υπάρχει διαθέσιμη προβολή πλήρους οθόνης, τετραπλή προβολή και προβολή 
πολλαπλών οθονών. Παρέχονται έξοδοι βίντεο VGA, CVBS και Y/C σε NTSC ή PAL. 

2.1.1 Εκδόσεις
Υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα μοντέλα της Σειράς Divar 700:

Αριθμός 
μοντέλου

Αναλογικές 
είσοδοι A/V

Έξοδοι 
οθόνης

Έξοδοι 
διπλού 
μονοφωνικο
ύ ήχου

Κανάλια IP Συσκευ
ή 
εγγραφ
ής DVD

Θύρες 
δικτύου

DHR754 16 2 2 0 (+16 
προαιρετικά
)

Ναι 2

DHR753 16 2 2 0 (+16 
προαιρετικά
)

Ναι 1

DHR751 16 2 2 0 (+16 
προαιρετικά
)

Όχι 1

DHR732 8 2 2 0 (+8 
προαιρετικά
)

Ναι 1

DHR730 8 2 2 0 (+8 
προαιρετικά
)

Όχι 1
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Τα προαιρετικά κανάλια IP ενεργοποιούνται με άδεια χρήσης. 
Καθένα από αυτά τα μοντέλα είναι διαθέσιμο με χωρητικότητες αποθήκευσης 500 GB, 2 TB, 
4 TB ή 8 TB. Τα μοντέλα με χωρητικότητα 4 TB και 8 TB διαθέτουν τέσσερις σκληρούς δίσκους. 
Τα μοντέλα αυτά υποστηρίζουν τη λειτουργία RAID-4 με την προαιρετική άδεια RAID-4. Η 
λειτουργία αυτή προσφέρει προστασία σε περίπτωση αστοχίας μεμονωμένων δίσκων.

DNR754 0 1 1 16 (+16 
προαιρετικά
)

Ναι 2

DNR753 0 1 1 16 (+16 
προαιρετικά
)

Ναι 1

DNR732 0 1 1 8 (+8 
προαιρετικά
)

Ναι 1

Αριθμός 
μοντέλου

Αναλογικές 
είσοδοι A/V

Έξοδοι 
οθόνης

Έξοδοι 
διπλού 
μονοφωνικο
ύ ήχου

Κανάλια IP Συσκευ
ή 
εγγραφ
ής DVD

Θύρες 
δικτύου
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Υβριδικές εκδόσεις (DHR)
Οι υβριδικές εκδόσεις DHR διαθέτουν εισόδους και εξόδους αναλογικού βίντεο αυτόματου 
τερματισμού βρόχου, και εισόδους και εξόδους ήχου. Δύο υποδοχές σύνδεσης VGA παρέχουν 
εξόδους για ένα μόνιτορ A και ένα μόνιτορ B. Το μόνιτορ A εμφανίζει ψηφιακές εικόνες πλήρους 
οθόνης ή πολλαπλών οθονών, που μπορούν να ακινητοποιηθούν και να μεγεθυνθούν. Το μόνιτορ 
B εμφανίζει ζωντανές εικόνες πλήρους οθόνης ή πολλαπλών οθονών. Τόσο οι εκδόσεις 8 
καναλιών, όσο και οι εκδόσεις 16 καναλιών, λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με 
εξαίρεση το μικρότερο αριθμό εισόδων κάμερας, ήχου και συναγερμού και το διαφορετικό 
αριθμό διαθέσιμων προβολών πολλαπλής οθόνης.

Εκδόσεις δικτύου (DNR)
Οι εκδόσεις δικτύου DNR παρέχουν μεμονωμένες υποδοχές εξόδου βίντεο VGA, CVBS και Y/C 
για ένα μόνιτορ A. Το μόνιτορ A εμφανίζει ψηφιακές εικόνες πλήρους οθόνης ή πολλαπλών 
οθονών, που μπορούν να ακινητοποιηθούν και να μεγεθυνθούν. 

2.1.2 Λογισμικό
Η εφαρμογή BVC χρησιμοποιείται μέσω του δικτύου για ζωντανή προβολή και αναπαραγωγή. Η 
εφαρμογή Configuration Manager ανιχνεύει τις συσκευές IP και διαμορφώνει τις συσκευές 
BVIP. Το Divar 700 Configuration Tool χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των συσκευών 
εγγραφής Divar 700 στο δίκτυο. 
Επτά ταυτόχρονοι χρήστες μπορούν να ελέγχουν πολλαπλές μονάδες. Υπάρχουν επίσης 
διαθέσιμοι έλεγχοι ταυτότητας για τοπική αναπαραγωγή και αναπαραγωγή από απόσταση. 
Παρέχεται μία εφαρμογή αναπαραγωγής σε Η/Υ, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
αναπαραγωγή αρχειοθετημένων αρχείων βίντεο με έλεγχο ταυτότητας. Το εργαλείο 
διαμόρφωσης βάσει Η/Υ Configuration Tool διευκολύνει την εγκατάσταση της μονάδας.
Ένα SDK (κιτ εξέλιξης λογισμικού) διατίθεται για την ενσωμάτωση της μονάδας σε λογισμικό 
διαχείρισης άλλων κατασκευαστών.

2.1.3 Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού
Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού εκδίδονται περιοδικά. Ελέγξτε την ιστοσελίδα της Bosch Security 
για την τελευταία έκδοση.
Σημείωση:
Όταν το Divar 700 αναβαθμίζεται σε νεότερη έκδοση λογισμικού, τα τυχόν αποθηκευμένα 
αντίγραφα ασφαλείας διαμόρφωσης που εξάγονται από την παλαιότερη έκδοση του λογισμικού 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το νέο λογισμικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αναβάθμισης, η υπάρχουσα διαμόρφωση του Divar 700 θα προσαρμοστεί στη νέα έκδοση του 
λογισμικού. Πραγματοποιήστε εκ νέου εξαγωγή της διαμόρφωσης σε νέο εφεδρικό αρχείο για 
να διασφαλίσετε ότι ένα εφεδρικό αρχείο διαμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί χρησιμοποιώντας 
το νέο λογισμικό.

2.1.4 Εγχειρίδια
Παρέχονται δύο εκτυπωμένα εγχειρίδια:
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης - παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση του τρόπου ρύθμισης 

και εγκατάστασης του προϊόντος.
– Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού (το παρόν εγχειρίδιο) - μια λεπτομερής περιγραφή 

του τρόπου εγκατάστασης και χειρισμού του προϊόντος.
Τρία πρόσθετα εγχειρίδια σε μορφή PDF παρέχονται στο CD-ROM:
– Εγχειρίδιο χειρισμού του Configuration Tool - μια λεπτομερής περιγραφή για διαχειριστές 

σχετικά του τρόπου χρήσης του Configuration Tool για τη ρύθμιση της Σειράς Divar 700.
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– Εγχειρίδιο χρήσης Bosch Video Client - μια λεπτομερής περιγραφή για τελικούς χρήστες 
και διαχειριστές σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και χειρισμού του λογισμικού Bosch Video 
Client.

– Εγχειρίδιο χειρισμού του Archive Player - μία λεπτομερής περιγραφή του τρόπου ρύθμισης 
και χειρισμού του λογισμικού Archive Player για τους τελικούς χρήστες και τους 
διαχειριστές.

2.1.5 Λειτουργίες
Η Σειρά Divar 700 διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:
– 8 ή 16 εισόδους κάμερας βρόχου, αυτόματου τερματισμού (υβριδικές εκδόσεις)
– 8 ή 16 εισόδους ήχου (υβριδικές εκδόσεις)
– Δύο εξόδους διπλού-μονοφωνικού ήχου (υβριδικές εκδόσεις)
– Εξόδους διπλού μόνιτορ (υβριδικές εκδόσεις)
– Προβολή πλήρους οθόνης και διάφορες δυνατότητες εμφάνισης πολλαπλών οθονών σε 

ζωντανή λειτουργία και λειτουργία αναπαραγωγής
– Έξοδο παρακολούθησης σημείου με αλληλουχία, προβολή πολλαπλών οθονών και OSD 

(υβριδικές εκδόσεις)
– Προαιρετική υποστήριξη για έως 8 (ή 16) κάμερες IP SD ή HD στις υβριδικές εκδόσεις
– Έως 32 κάμερες IP SD ή HD στις εκδόσεις δικτύου
– Ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή
– Εσωτερική αποθήκευση βίντεο σκληρού δίσκου (με δυνατότητα αντικατάστασης στην 

πρόσοψη από το χρήστη)
– Θύρα 10/100/1000Base-T Ethernet για σύνδεση και δικτύωση Ethernet
– Σύνδεση εξωτερικού πληκτρολογίου KBD
– 8 ή 16 εισόδους μεταγωγής (συναγερμού) και 4 εξόδους συναγερμού
– Ανίχνευση κίνησης
– Ανίχνευση απώλειας βίντεο
– Παραγωγή ηχητικών συναγερμών
– Έλεγχο κάμερας οριζόντιας κίνησης, κλίσης και ζουμ μέσω RS485 και biphase
– Δύο σειριακές θύρες RS232 για σειριακή επικοινωνία
– Τοπική αρχειοθέτηση μέσω USB
– Τοπική αρχειοθέτηση μέσω ενσωματωμένης μονάδας εγγραφής DVD (όχι όλες οι εκδόσεις)
– Υποστήριξη iSCSI για εξωτερική αποθήκευση δικτύου
– Υποστήριξη εισαγωγής κειμένου
– Εκτεταμένες δυνατότητες αναζήτησης, όπως αναζήτηση βάσει ώρας, συμβάντος/

συναγερμού, εγγεγραμμένης κίνησης και κειμένου
– Ενσωματωμένο RAID4 (προαιρετικά)

2.1.6 Βοήθεια στην οθόνη
Βοήθεια ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον διατίθεται στην οθόνη. Πατήστε απλά το κουμπί 

βοήθειας  για να δείτε το κείμενο βοήθειας που σχετίζεται με την τρέχουσα δραστηριότητά 

σας. Πατήστε το κουμπί escape  για έξοδο από τη βοήθεια.

2.2 Αποσυσκευασία
Επιθεωρήστε τη συσκευασία για τυχόν ορατές φθορές. Εάν κάποια εξαρτήματα παρουσιάζουν 
ενδείξεις ότι υπέστησαν ζημιά κατά τη μεταφορά, ενημερώσετε την εταιρεία αποστολής. 
Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία. Το προϊόν αυτό είναι ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η 
μεταχείρισή του θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στη μονάδα. 
Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, εάν οποιαδήποτε εξαρτήματα είναι 
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κατεστραμμένα. Σε περίπτωση απουσίας εξαρτημάτων, ενημερώστε τον τοπικό αντιπρόσωπο 
εξυπηρέτησης πελατών ή τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Bosch Security Systems. Το κιβώτιο 
αποστολής είναι το ασφαλέστερο κιβώτιο για τη μεταφορά της μονάδας. Φυλάξτε το μαζί με όλα 
τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική χρήση. Εάν η μονάδα πρέπει να επιστραφεί, 
χρησιμοποιήστε τα αρχικά υλικά συσκευασίας.

2.2.1 Περιεχόμενο συσκευασίας
Ελέγξτε για την παρουσία των ακόλουθων αντικειμένων:
– Μονάδα Σειράς Divar 700
– Ποντίκι USB
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
– Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού της Σειράς Divar 700 (το παρόν εγχειρίδιο)
– Πλακέτα με υποδοχή σύνδεσης μεταγωγής και συναγερμού τύπου D με 25 ακροδέκτες
– Πλακέτα με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 15 ακροδέκτες (που χρησιμοποιούνται για 

συνδέσεις PTZ Biphase)
– Υποδοχή σύνδεσης βιδωτού ακροδέκτη με 3 ακροδέκτες (που χρησιμοποιείται για σύνδεση 

PTZ RS485)
– Καλώδιο ρεύματος
– Θωρακισμένο ανάστροφο καλώδιο δικτύου (για σκοπούς συντήρησης και ελέγχου)
– Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα
– Ένα CD-ROM που περιέχει το λογισμικό και τα εγχειρίδια
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2.3 Περιβάλλον εγκατάστασης

2.3.1 Τοποθέτηση
Η Σειρά Divar 700 παρέχεται ως επιτραπέζια μονάδα. Εάν το επιθυμείτε, η μονάδα μπορεί να 
τοποθετηθεί σε ικρίωμα, με χρήση του κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα που παρέχεται με τη μονάδα.

2.3.2 Εξαερισμός
Βεβαιωθείτε ότι η θέση όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση της μονάδας διαθέτει καλό εξαερισμό. 
Προσέξτε τις θέσεις των αεραγωγών ψύξης στο περίβλημα της μονάδας και διασφαλίστε ότι δεν 
παρεμποδίζονται.

2.3.3 Θερμοκρασία
Τηρήστε τις προδιαγραφές θερμοκρασίας περιβάλλοντος της μονάδας κατά την επιλογή ενός 
χώρου εγκατάστασης. Ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες πέραν των καθορισμένων ορίων 
θερμοκρασίας λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα. Μην εγκαθιστάτε τη 
μονάδα επάνω από θερμό εξοπλισμό.

2.3.4 Τροφοδοσία
Διασφαλίστε ότι η παροχή τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) της θέσης είναι σταθερή και εντός 
της ονομαστικής τάσης της μονάδας. Εάν η παροχή τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) της θέσης 
παρουσιάζει αιχμές ή πτώσεις τάσης, χρησιμοποιήστε εξισορρόπηση της γραμμής τροφοδοσίας 
ή μία μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS).

2.4 Σχετικός εξοπλισμός
Ένα τυπικό σύστημα μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται με τη 
μονάδα):
– Ένα κύριο μόνιτορ για παρακολούθηση πολλαπλών οθονών (μόνιτορ A)
– Ένα δεύτερο μόνιτορ για παρακολούθηση σημείου/συναγερμών για υβριδική έκδοση 

(μόνιτορ B)
– Κάμερες με σύνθετες εξόδους βίντεο 1 Vpp
– Κάμερες IP (βλ. φύλλο δεδομένων για μοντέλα που υποστηρίζονται)
– Ενισχυμένο μικρόφωνο(α)
– Ενισχυτή ήχου με ηχείο(α)
– Ομοαξονικό καλώδιο βίντεο με συνδέσμους BNC για σύνδεση των σημάτων βίντεο

Καλώδιο ήχου με συνδέσμους RCA για σύνδεση ηχητικών σημάτων.

– Πρίζα παροχής τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) για τη μονάδα, που επιτρέπει την ασφαλή 
απομόνωση (η μονάδα δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για λόγους 
ασφαλείας)

– Ένα πληκτρολόγιο KBD Intuikey
– Υπολογιστή για τις εφαρμογές Bosch Video Client και Configuration Tool
– Μονάδες ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ
– Συσκευή γέφυρας ATM/POS για ενσωμάτωση με εφαρμογές ATM/POS μέσω υποδοχής 

διασύνδεσης RS232C ή TCP/IP
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3 Γρήγορη εγκατάσταση
Για να καταστήσετε γρήγορα τη μονάδα λειτουργική, πραγματοποιήστε τις συνδέσεις που 
περιγράφονται παρακάτω και στη συνέχεια εισαγάγετε τα σχετικά δεδομένα στο μενού γρήγορης 
εγκατάστασης. 
Το μενού γρήγορης εγκατάστασης εμφανίζεται κατά την αρχική εκκίνηση της μονάδας. Μετά την 
καταχώρηση των σχετικών πληροφοριών, η μονάδα θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

3.1 Συνδέσεις

Εικόνα 3.1 Συνδέσεις πίσω πίνακα για υβριδικές εκδόσεις και εκδόσεις δικτύου

1. Για τις υβριδικές εκδόσεις, συνδέστε τις κάμερες στις υποδοχές εισόδου βίντεο Video in 
BNC (αυτόματου τερματισμού). 

2. Συνδέστε το μόνιτορ A στην έξοδο CVBS, Y/C ή VGA (που υποστηρίζει 1280x1024) 
MON A.

3. Συνδέστε το ποντίκι USB σε μία θύρα USB.
4. Συνδέστε το μόνιτορ Β στην έξοδο CVBS, Y/C ή VGA (που υποστηρίζει 1024x768) 

MON Β*.
5. Συνδέστε έως 16 ηχητικά σήματα στις υποδοχές εισόδου ήχου Audio in RCA*.
6. Συνδέστε την υποδοχή (τις υποδοχές) εξόδου ήχου Audio out RCA στο μόνιτορ ή σε έναν 

ενισχυτή ήχου.
7. Συνδέστε έως και 16 εισόδους στην είσοδο/έξοδο συναγερμού Alarm I/O μέσω της 

πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης με 25 ακροδέκτες.
8. Συνδέστε έως και 4 εξόδους συναγερμού στην είσοδο/έξοδο συναγερμού Alarm I/O μέσω 

της πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης με 25 ακροδέκτες.
9. Συνδέστε την έξοδο διαφυγής (MAL OUT) μέσω του προσαρμογέα με βιδωτούς 

ακροδέκτες.
10. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο Intuikey στην υποδοχή εισόδου KBD in και συνδέστε το 

αποληκτικό (παρέχεται με το πληκτρολόγιο) στην υποδοχή εξόδου KBD out.
11. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ της Bosch στη θύρα 

Biphase (μέσω της πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 15 ακροδέκτες).
12. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ άλλου κατασκευαστή στη 

θύρα  RS485 (μέσω του προσαρμογέα με βιδωτούς ακροδέκτες).
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13. Συνδεθείτε στο δίκτυό σας μέσω της θύρας Ethernet. (Ορισμένες εκδόσεις διαθέτουν μια 
δευτερεύουσα θύρα Ethernet η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστή σύνδεση 
δικτύου.)

14. Συνδέστε τις κάμερες IP στο δίκτυό σας. 

Ενεργοποιήστε όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
15. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα.

3.2 Αρχική χρήση
Πρώτα από όλα, η μονάδα καθορίζει αν οι είσοδοι κάμερας είναι PAL ή NTSC και επιλέγει τη 
λειτουργία εξόδου για το μόνιτορ. Αν είναι συνδεδεμένες μόνο κάμερες IP, το σύστημα 
χρησιμοποιεί από προεπιλογή τη λειτουργία PAL. Η οθόνη εκκινείται με μία προβολή πολλαπλών 
οθονών. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Ενότητα 4.4 Συνδέσεις κάμερας, Σελίδα 31 για περισσότερες 
λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με την παράκαμψη του τρόπου λειτουργίας.
Το μενού γρήγορης εγκατάστασης ανοίγει κατά την αρχική χρήση της μονάδας. Συμπληρώστε τις 
βασικές ρυθμίσεις στις καρτέλες, για να καταστήσετε τη μονάδα λειτουργική. Η μονάδα ξεκινά 
αυτόματα την εγγραφή, μόλις κλείσει το μενού γρήγορης εγκατάστασης.
Για να ανοίξετε το μενού γρήγορης εγκατάστασης σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή:

1. Πατήστε το κουμπί μενού .
2. Το κύριο μενού εμφανίζεται στο μόνιτορ A.
3. Κάντε κλικ στο Διαμόρφωση και στη συνέχεια στο Γρήγορη εγκατάσταση.

Πλοήγηση
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι USB ή τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα της πρόσοψης:

– Χρησιμοποιήστε το κουμπί enter  για να επιλέξετε ένα υπομενού ή ένα στοιχείο.

– Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη     για να μετακινηθείτε στο 
εσωτερικό ενός μενού ή μίας λίστας.

– Χρησιμοποιήστε το κουμπί escape  για επιστροφή ή απενεργοποίηση του μενού.
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3.3 Μενού γρήγορης εγκατάστασης
Το μενού γρήγορης εγκατάστασης περιλαμβάνει τέσσερις καρτέλες: Διεθνή, Δίκτυο, 
Χρονοδιάγραμμα, και Εγγραφή. Πλοηγηθείτε διαμέσου αυτών των καρτελών χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά Πίσω και Επόμενο. Κάντε κλικ στο Αναίρεση για να ακυρώσετε αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στην ενεργή καρτέλα. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για έξοδο από το μενού 
γρήγορης εγκατάστασης. Η αλλαγή των ρυθμίσεων γρήγορης εγκατάστασης αντικαθιστά τις 
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. 

3.3.1 Διεθνή

Εικόνα 3.2 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Διεθνή

Γλώσσα — Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού από τη λίστα.
Ζώνη ώρας — Επιλέξτε μια ζώνη ώρας από τη λίστα.
Μορφή ώρας — Επιλέξτε τη μορφή 12 ή 24 ωρών.
Ώρα — Συμπληρώστε την τρέχουσα ώρα.
Μορφή ημ/νίας — Επιλέξτε μια μορφή ημερομηνίας που εμφανίζει πρώτα το μήνα (ΜΜ), την 
ημέρα (ΗΗ) ή το έτος (ΕΕΕΕ).
Ημ/νία — Συμπληρώστε την τρέχουσα ημερομηνία.
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3.3.2 Χρονοδιάγραμμα

Εικόνα 3.3 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Χρονοδιάγραμμα

Εμφανίζεται το τρέχον ενεργό εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα 
διαθέσιμο προφίλ:
– Κίτρινο - Προφίλ 1
– Σκούρο μπλε - Προφίλ 2
– Πράσινο - Προφίλ 3
– Ροζ - Προφίλ 4
– Ανοικτό μπλε - Προφίλ 5
– Καφέ - Προφίλ 6
Κάντε κλικ στο Αντικατάσταση για να ξεκινήσετε την πραγματοποίηση αλλαγών.
– Επιλέξτε την ημέρα έναρξης και λήξης της εβδομάδας.
– Επιλέξτε την ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας τις καθημερινές.
– Επιλέξτε την ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας τα Σαββατοκύριακα.
Η οθόνη ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που αλλάζετε τις ρυθμίσεις.
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3.3.3 Εγγραφή

Εικόνα 3.4 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Εγγραφή

Ρυθμίστε την κανονική ανάλυση, την ποιότητα, και το ρυθμό καρέ εγγραφής για κάθε προφίλ 
στον πίνακα. Ρυθμίστε την ανάλυση, την ποιότητα και το ρυθμό καρέ εγγραφής συναγερμού και 
κίνησης. Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζονται για όλα τα προφίλ. Εάν είχαν πραγματοποιηθεί 
προηγουμένως προηγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Αντικατάσταση για να τις αντικαταστήσετε 
με ρυθμίσεις γρήγορης εγκατάστασης.

Σημείωση:
Η επιλογή ανάλυσης εμφανίζει μόνο τις αναλύσεις CIF, 2CIF ή 4CIF. Όταν επιλέγετε μία αυτές 
τις αναλύσεις για μια κάμερα που υποστηρίζει διαφορετικές αναλύσεις, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες μετατροπές:

Ο πίνακας εγγραφής εμφανίζει πότε εφαρμόζονται οι μετατροπές και πότε επιβάλλονται 
περιορισμοί στο ρυθμό bit λόγω των ρυθμίσεων διαχείρισης εύρους ζώνης.

Ρύθμιση Κάμερες QVGA/VGA Κάμερες 1080p/720p Κάμερες 720p

CIF QVGA 720p 720p

2CIF QVGA 720p 720p

4CIF VGA 720p 720p
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3.3.4 Δίκτυο

Εικόνα 3.5 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Δίκτυο

Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν τη συμπεριφορά της μονάδας αναφορικά προς το 
δίκτυο.

Όνομα DVR — Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα DVR για χρήση στο δίκτυο.

DHCP — Ενεργοποιήστε το DHCP για αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου 
και προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή DHCP του δικτύου. Εμφανίζονται οι πραγματικές 
τιμές.
Διεύθυνση IP — Συμπληρώστε τη διεύθυνση IP όταν το DHCP δεν είναι ενεργοποιημένο.
Μάσκα υποδικτύου — Συμπληρώστε τη μάσκα υποδικτύου όταν το DHCP δεν είναι 
ενεργοποιημένο.
Προεπιλεγμένη πύλη — Συμπληρώστε την προεπιλεγμένη πύλη όταν το DHCP δεν είναι 
ενεργοποιημένο.
Αυτόματη διεύθυνση DNS — Ενεργοποιήστε για αυτόματη εκχώρηση της διεύθυνσης IP του 
διακομιστή DNS. Εμφανίζεται η διεύθυνση που εκχωρήθηκε.
Διακομιστής DNS — Συμπληρώστε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS όταν η Αυτόματη 
διεύθυνση DNS δεν είναι ενεργοποιημένη.
Δ/νση MAC — Η διεύθυνση MAC είναι μόνο για ανάγνωση.
Σύνδεση — Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα δικτύου της κύριας σύνδεσης Ethernet.

Όριο απομακρυσμένης ροής — Εισαγάγετε μια τιμή μεταξύ 0 και 1000 Mbps για να 
περιορίσετε το εύρος ζώνης δικτύου που είναι διαθέσιμο για ροή ήχου και βίντεο σε όλους τους 
σταθμούς εργασίας.
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4 Προετοιμασία υλικού εξοπλισμού
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του 
υλικού εξοπλισμού και τη σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού στη μονάδα. Περιγράφονται οι τύποι 
συνδέσμων και τα αντίστοιχα σήματα ακίδων. Οι περισσότεροι σύνδεσμοι βρίσκονται στον πίσω 
πίνακα της μονάδας. Για λόγους ευκολίας, μια θύρα USB βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας, 
για τη σύνδεση ποντικιού ή συσκευής μνήμης.
Όλες οι θύρες εισόδου/εξόδου είναι κυκλώματα ασφαλείας εξαιρετικά χαμηλής τάσης (Safety 
Extra Low Voltage - SELV). Τα κυκλώματα SELV θα πρέπει να συνδέονται μόνο σε άλλα 
κυκλώματα SELV.

4.1 Επιτραπέζια εγκατάσταση
Τοποθετήστε τη μονάδα επάνω σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τα δύο 
ασημένια πλευρικά καλύμματα:
1. τοποθετήστε ένα κάλυμμα σε κάθε πλευρά.
2. Σύρετε το κάλυμμα προς την πρόσοψη της μονάδας.

Εικόνα 4.1 Τοποθέτηση ασημένιων καλυμμάτων

4.2 Στερέωση σε ικρίωμα
Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ικρίωμα 19 ιντσών. Με τη μονάδα παρέχεται ένα κιτ 
τοποθέτησης σε ικρίωμα, το οποίο περιλαμβάνει δύο βραχίονες στερέωσης σε ικρίωμα.

Τοποθέτηση
1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες με σταυροειδή κεφαλή (δύο σε κάθε πλευρά), που 

βρίσκονται κοντά στον πίνακα της πρόσοψης, στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά της 
μονάδας.

2. Στερεώστε τους παρεχόμενους βραχίονες σε κάθε πλευρά, χρησιμοποιώντας τις ίδιες 
τέσσερις βίδες με σταυροειδή κεφαλή (δύο σε κάθε πλευρά) που μόλις αφαιρέσατε.

3. Για να εγκαταστήσετε πολλές μονάδες απευθείας τη μία επάνω στην άλλη, αφαιρέστε τα 
ελαστικά ποδαράκια κάτω από τη μονάδα, αποσπώντας τα με ένα μικρό κατσαβίδι.

4. Εγκαταστήστε τη μονάδα στο ικρίωμα, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που παρέχεται με το 
ικρίωμα και ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του ικριώματος.
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Εικόνα 4.2 Ασφάλιση του βραχίονα στερέωσης σε ικρίωμα

4.3 Εγκατάσταση σκληρού δίσκου
Έως τέσσερις σκληροί δίσκοι μπορούν να εγκατασταθούν στο DVR. Όλοι οι σκληροί δίσκοι είναι 
προσπελάσιμοι από την πρόσοψη της μονάδας, αφαιρώντας τον μπροστινό πίνακα. Μην ανοίγετε 
το κάλυμμα της επάνω πλευράς ή επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη μονάδα. 
Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα, η συντήρηση των οποίων μπορεί να γίνει από το 
χρήστη. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης. Η 
ακατάλληλη μεταχείριση ή εγκατάσταση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση τόσο του σκληρού 
δίσκου, όσο και του DVR.

Σημείωση:
Μόνο γνήσιοι σκληροί δίσκοι Bosch θα λειτουργήσουν με τη Σειρά Divar 700. Ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα της Bosch ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Bosch για τους 
διαθέσιμους σκληρούς δίσκους.
Η τοποθέτηση ή αφαίρεση σκληρών δίσκων δεν παραβιάζει τους όρους της εγγύησης εφόσον 
δεν σχιστεί η ετικέτα εγγύησης.

4.3.1 Οδηγίες τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κατά την εγκατάσταση της διάταξης στο ικρίωμα, μην περιορίζετε τη ροή του αέρα γύρω από 
τους αεραγωγούς που βρίσκονται στους πλευρικούς πίνακες και να μην υπερβείτε τη 
συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας.
Ασφαλίστε τα καλώδια σύνδεσης στο ικρίωμα, για να εκτονώσετε το υπερβολικό βάρος στην 
πίσω πλευρά της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
Οποιαδήποτε ηλεκτροστατική ενέργεια που έρχεται σε επαφή με το σκληρό δίσκο ή άλλα 
ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προξενήσει μόνιμη καταστροφή τους. Η 
ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του σκληρού δίσκου.
Κατά την εργασία με συσκευές ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, όπως ένας σκληρός 
δίσκος ή η μονάδα Divar, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα σταθμό εργασίας χωρίς στατικό 
ηλεκτρισμό.

KINΔΥΝΟΣ! 
Ηλεκτρική τάση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Πριν την εγκατάσταση του σκληρού δίσκου, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του DVR και 
περιμένετε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
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Αφαίρεση του πίνακα της πρόσοψης

Εικόνα 4.3 Αφαίρεση του πίνακα της πρόσοψης

1. Χαλαρώστε τις δύο συγκρατητικές βίδες με σταυροειδή κεφαλή στο κάτω μέρος του πίνακα 
της πρόσοψης.

2. Σύρετε τον πίνακα της πρόσοψης προς τα δεξιά, μέχρι να ελευθερωθεί.
3. Τοποθετήστε τον πίνακα της πρόσοψης επάνω από τη μονάδα, προσέχοντας να μην 

τεντώσετε το επίπεδο καλώδιο. Εάν δεν υπάρχει χώρος επάνω από τη μονάδα, αποσυνδέστε 
το επίπεδο καλώδιο και τοποθετήστε τον πίνακα της πρόσοψης κατά μέρος.

Τοποθέτηση σκληρού δίσκου

Εικόνα 4.4 Τοποθέτηση σκληρού δίσκου

1. Εντοπίστε το πρώτο κενό φατνίο σκληρού δίσκου. Συνιστάται η εγκατάσταση των δίσκων με 
τη σειρά από το ένα έως το τέσσερα, σύμφωνα με την ετικέτα τους. (Προσέξτε ότι οι δίσκοι 
3 και 4 τοποθετούνται σε ένα διπλό φατνίο.)

2. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες torx T10 που ασφαλίζουν το επιλεγμένο φατνίο. Αφαιρέστε το 
φατνίο από τη μονάδα τραβώντας το προς τα εμπρός.

Divar
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3. Για να αντικαταστήσετε έναν εγκατεστημένο σκληρό δίσκο, αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες 
εγκατάστασης, δύο σε κάθε πλευρά, από τις πλευρές του φατνίου. Αφαιρέστε το σκληρό 
δίσκο.
Στερεώστε το νέο σκληρό δίσκο στο φατνίο με τέσσερις βίδες, δύο σε κάθε πλευρά 
(ανατρέξτε στα εγχειρίδια του σκληρού δίσκου).

4. Ευθυγραμμίστε και σύρετε το φατνίο μέχρι τέρμα πίσω στην υποδοχή του στη μονάδα.
5. Ασφαλίστε το φατνίο, χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες torx T10 που αφαιρέσατε νωρίτερα 

(βήμα 2).
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για τυχόν πρόσθετους σκληρούς δίσκους.

Επανατοποθέτηση του πίνακα της πρόσοψης
1. Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του σκληρού δίσκου, επανασυνδέστε το επίπεδο 

καλώδιο στον πίνακα της πρόσοψης, εάν χρειάζεται.
2. Ευθυγραμμίστε και σύρετε τον πίνακα της πρόσοψης προς τα αριστερά, μέχρι να 

τοποθετηθεί στη θέση του.
3. Σφίξτε ξανά τις δύο συγκρατητικές βίδες με σταυροειδή κεφαλή στον πίνακα της 

πρόσοψης.

Η θέση των σκληρών δίσκων δεν είναι σημαντική. Η μονάδα μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο 
φατνίο έχουν εγκατασταθεί. Εάν εγκαταστήσετε σκληρούς δίσκους που περιέχουν εγγραφές από 
άλλη μονάδα, η συσκευή εγγραφής ανιχνεύει τις εγγραφές και θέτει τους συγκεκριμένους 
δίσκους σε λειτουργία "μόνο για ανάγνωση". 

Ανατρέξτε στην ενότητα Ενότητα 6.10 Αποθήκευση, Σελίδα 106 για τη διαδικασία ορθής 
διαμόρφωσης. 
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4.4 Συνδέσεις κάμερας
Στις υβριδικές μονάδες, συνδέστε τις κάμερες στις υποδοχές εισόδου βίντεο Video in στην πίσω 
πλευρά της μονάδας χρησιμοποιώντας ομοαξονικά καλώδια βίντεο 75 ohm με συνδέσμους BNC. 
Προαιρετικά, το συγκεκριμένο σήμα μπορεί να μεταδοθεί μέσω βρόχου σε άλλο εξοπλισμό, 
μέσω της αντίστοιχης υποδοχής εξόδου βίντεο Video out. Οι υποδοχές εισόδου κάμερας είναι 
αυτόματα τερματιζόμενες. Δεν απαιτείται προσθήκη αποληκτικού στην υποδοχή εξόδου, εάν δεν 
είναι συνδεδεμένος πρόσθετος εξοπλισμός.
Εάν το σήμα κάμερας μεταδίδεται μέσω βρόχου σε πρόσθετο εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι το 
άκρο της σύνδεσης βίντεο τερματίζεται με αποληκτικό 75 ohm.

Η μονάδα διαμορφώνεται αυτόματα ως μονάδα PAL ή NTSC. Η μονάδα προσδιορίζει το 
πρότυπο, ανιχνεύοντας τη μορφή σήματος της πρώτης συνδεδεμένης κάμερας (μικρότερος 
αριθμός εισόδου κάμερας).
Στις μονάδες δικτύου, ή στις υβριδικές μονάδες χωρίς συνδεδεμένες αναλογικές κάμερες, η 
διαδικασία ανίχνευσης αποτυγχάνει και η συσκευή εγγραφής διαμορφώνεται ως μονάδα PAL. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν εμφανίζεται κανένα βίντεο στα μόνιτορ NTSC. 
Για να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά, επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία βίντεο κατά την 
εκκίνηση.
– Για τη λειτουργία PAL, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 1 του μόνιτορ και της κάμερας για 

δέκα δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση. 
– Για τη λειτουργία NTSC, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 2 του μόνιτορ και της κάμερας για 

δέκα δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση. 
Η μονάδα διατηρεί αυτές τις μη αυτόματες ρυθμίσεις και στις επόμενες εκκινήσεις.

Προδιαγραφές
Σήμα εισόδου: Σύνθετο βίντεο 1 Vpp, 75 ohm
Πρότυπο χρωμάτων: PAL/NTSC, αυτόματης ανίχνευσης
Έλεγχος απολαβής: Αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος απολαβής για κάθε είσοδο βίντεο
Τύπος συνδέσμου: BNC βρόχου, αυτόματου τερματισμού

Εικόνα 4.5 Οκτώ είσοδοι βίντεο με εξόδους βρόχου

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8
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4.5 Συνδέσεις ήχου (υβριδική έκδοση μόνο)
Η μονάδα υποστηρίζει έως 16 εισόδους ήχου και 4 εξόδους ήχου. Συνδέστε με χρήση καλωδίου 
ήχου με συνδέσμους συμβατούς με RCA.

Προδιαγραφές
Σήμα εισόδου: Μονοφωνικό RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Σήμα εξόδου: Διπλό μονοφωνικό RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Εικόνα 4.6 Υποδοχές εισόδου ήχου

Εικόνα 4.7 Υποδοχές εξόδου ήχου

4.6 Συνδέσεις μόνιτορ
Στην υβριδική έκδοση, είναι δυνατή η σύνδεση έως και δύο μόνιτορ, μέσω των συνδέσεων VGA, 
CVBS, ή Y/C. Ένα μεμονωμένο μόνιτορ μπορεί να συνδεθεί στην έκδοση δικτύου. 

Σημείωση:
Τα μοντέλα HD παρέχουν εγγραφή HD, αλλά όχι τοπική προβολή HD. Χρησιμοποιήστε το Bosch 
Video Client για να προβάλετε ζωντανό βίντεο από κάμερες HD και SD με ροές Main Profile, 
καθώς και εγγεγραμμένο βίντεο από αυτές τις κάμερες.

4.6.1 VGA
Συνδέστε τη μονάδα στο μόνιτορ χρησιμοποιώντας τυπικό καλώδιο VGA. 

Σημείωση:
Συνιστάται η χρήση μόνιτορ LCD 17 ιντσών ή 19 ιντσών με αναλογία εικόνας 4:3.

Προδιαγραφές
Σήμα εξόδου: VGA
Ανάλυση: 1280 x 1024 (μόνιτορ A), 1024 X 768 (μόνιτορ B)
Χρώμα: True color (32 bit)
Τύπος συνδέσμου: DE-15

Εικόνα 4.8 Υποδοχές σύνδεσης μόνιτορ VGA (υβριδική έκδοση)

Audio in

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

Audio out
A B

L

R

VGA

A

B
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4.6.2 CVBS
Συνδέστε τη μονάδα σε μόνιτορ CCTV με χρήση ομοαξονικών καλωδίων βίντεο 75 ohm με 
συνδέσμους BNC. Η μονάδα παρέχει σήμα CVBS 1 Vpp.
Εάν το μόνιτορ διαθέτει σύνδεση βρόχου χωρίς χρήση της εξόδου βρόχου, επιλέξτε τη ρύθμιση 
σύνθετης αντίστασης 75 ohm στο μόνιτορ. Εάν η έξοδος βρόχου του μόνιτορ είναι συνδεδεμένη 
σε μία πρόσθετη συσκευή, ο τερματισμός της συσκευής ρυθμίζεται σε 75 ohm και ο 
τερματισμός του μόνιτορ ρυθμίζεται σε υψηλή σύνθετη αντίσταση. (Αυτό δεν είναι απαραίτητο 
σε συσκευές με αυτόματο τερματισμό.)

Προδιαγραφές
Σήμα εξόδου: Σύνθετο βίντεο 1Vpp,  75 ohm, συγχρονισμός 0,3Vpp ±10%
Ανάλυση: 704 x 576 PAL, 704 X 480 NTSC
Τύπος συνδέσμου: BNC

Εικόνα 4.9 Υποδοχές σύνδεσης μόνιτορ CVBS (υβριδική έκδοση)

4.6.3 Y/C
Συνδέστε τη μονάδα σε ένα μόνιτορ CCTV με είσοδο Y/C, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο 
σύνδεσης Y/C.

Εικόνα 4.10 Υποδοχές σύνδεσης μόνιτορ Y/C (υβριδική έκδοση)

4.7 Σύνδεση ροής μόνιτορ (υβριδική έκδοση)
Για να συνδέσετε ένα μόνιτορ σε μια διαμόρφωση απομακρυσμένης ροής, συνδέστε την έξοδο 
CVBS του μόνιτορ σε μία είσοδο βίντεο. Στη συνέχεια συνδέσετε το μόνιτορ στην αντίστοιχη 
υποδοχή σύνδεσης βρόχου διέλευσης.

Εικόνα 4.11 Τυπική σύνδεση ροής μόνιτορ (υβριδική έκδοση)

CVBS

A

B

Y/C

A

B

KBD in
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- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

AC

USBUSB

Ethernet

Audio out Audio in
A B

L

R

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16
Monitor out

BA



34 el | Προετοιμασία υλικού εξοπλισμού Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

4.8 Συνδέσεις θύρας RS232 COM
Οι θύρες RS232 COM χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ενός Η/Υ στη μονάδα, για σκοπούς 
συντήρησης. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο null-modem για να συνδέσετε τη σειριακή θύρα του 
Η/Υ με τη μονάδα. Η ταχύτητα Baud μπορεί να επιλεγεί στο σύστημα μενού.

Προδιαγραφές
Τύπος συνδέσμου: Αρσενικό βύσμα τύπου D 9 ακίδων
Μέγιστη τάση εισόδου: ±25V
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Σήματα εξόδου σύμφωνα με EIA/TIA-232-F

Εικόνα 4.12 Υποδοχές θύρας RS232 COM

Πίνακαζ 4.1 Υποδοχή θύρας κονσόλας RS232 

Όνομα σήματος Αριθμός 
ακίδας

Περιγραφή

DCD_in 1 Σήμα ανίχνευσης φορέα (δεν 
χρησιμοποιείται)

RX 2 Σήμα λήψης RS232

TX 3 Σήμα μετάδοσης RS232

N/C 4 Χωρίς σύνδεση

Γείωση συστήματος 5 Γείωση συστήματος

N/C 6 Χωρίς σύνδεση

RTS 7 Σήμα αιτήματος αποστολής RS232

CTS 8 Σήμα καταλληλότητας αποστολής 
RS232

N/C 9 Χωρίς σύνδεση

COM 1 COM 2
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4.9 Συνδέσεις πληκτρολογίου
Οι υποδοχές εισόδου και εξόδου πληκτρολογίου χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ενός 
πληκτρολογίου Intuikey της Bosch σε μία ή περισσότερες μονάδες. Για μία μονάδα, συνδέστε το 
πληκτρολόγιο στην υποδοχή εισόδου KBD in. Για περισσότερες μονάδες, συνδέστε ένα καλώδιο 
μεταξύ της υποδοχής εξόδου KBD out της πρώτης μονάδας και της υποδοχής εισόδου KBD in 
της ακόλουθης μονάδας. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η σύνδεση και ο έλεγχος έως και 16 
μονάδων Divar 700 με ένα πληκτρολόγιο. Επιπλέον, είναι δυνατός ο έλεγχος έως και 10 
συσκευών εγγραφής Divar 2 με το ίδιο πληκτρολόγιο.
Διατίθενται τα παρακάτω εξαρτήματα:
– Για μικρές αποστάσεις (έως 30 μέτρα), είναι δυνατή η χρήση τυπικού επίπεδου καλωδίου 

τηλεπικοινωνιών 6 πυρήνων, για την παροχή τροφοδοσίας και συνδέσεις σήματος για το 
πληκτρολόγιο (LTC 8558/00).

– Για αποστάσεις άνω των 30 μέτρων μεταξύ του πληκτρολογίου και του DVR, απαιτείται η 
χρήση του κιτ επέκτασης πληκτρολογίου (LTC 8557). Το συγκεκριμένο κιτ παρέχει κιβώτια 
συνδέσεων, καλώδια και το κατάλληλο τροφοδοτικό για το εξωτερικό πληκτρολόγιο. Ο 
συνιστώμενος τύπος καλωδίου είναι Belden 8760 ή αντίστοιχο.

– Χρησιμοποιώντας μια μονάδα επέκτασης θύρας πληκτρολογίου (LTC 2604), είναι δυνατός ο 
έλεγχος των συσκευών εγγραφής με έως και 4 πληκτρολόγια Intuikey.

– Με το Video Manager (LTC 2605), είναι δυνατός ο έλεγχος έως και 16 συσκευών εγγραφής 
Divar και έως 6 μόνιτορ από 1 έως 4 ξεχωριστά πληκτρολόγια Intuikey.

Τερματισμός
Συνδέστε το αποληκτικό του πληκτρολογίου (παρέχεται με το πληκτρολόγιο Intuikey) στην 
υποδοχή εξόδου KBD out. Εάν ελέγχονται πολλαπλές μονάδες με ένα μόνο πληκτρολόγιο, η 
υποδοχή εξόδου KBD out της τελευταίας μονάδας πρέπει να τερματίζεται.

Προδιαγραφές
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: RS485
Μέγιστη τάση σήματος: ± 12V
Τροφοδοσία: 11 - 12,6 VDC, μέγιστο 400 mA
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 30 μέτρα (με χρήση τυπικού επίπεδου καλωδίου τηλεπικοινωνιών 6 
πυρήνων), ή 1,5 χιλιόμετρο (με χρήση Belden 8760 ή αντίστοιχου σε συνδυασμό με το 
LTC 8557).
Τύπος καλωδίου: μαύρο καλώδιο (cross-over) (παρέχεται με το πληκτρολόγιο)
Τερματισμός: αποληκτικό 390 ohm

Εικόνα 4.13 Υποδοχές εισόδου και εξόδου πληκτρολογίου

KBD IN

KBD OUT
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Πίνακαζ 4.2 Υποδοχή εισόδου πληκτρολογίου - RJ11 (KBD in)

Πίνακαζ 4.3 Υποδοχή εξόδου πληκτρολογίου - RJ11 (KBD out)

4.10 Σύνδεση(εις) Ethernet
Η τυπική υποδοχή RJ-45 Ethernet χρησιμοποιείται για την απευθείας σύνδεση της μονάδας σε 
έναν Η/Υ, κάμερα IP, ή σε ένα δίκτυο. Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή δικτύου ή 
μεταγωγέα, χρησιμοποιήστε ένα απλό καλώδιο δικτύου. Για να συνδεθείτε απευθείας σε έναν Η/
Υ ή κάμερα IP, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ανάστροφο καλώδιο. Συμβουλευθείτε το τοπικό 
σας προσωπικό IT για το συγκεκριμένο τύπο καλωδίου που απαιτείται. Το μέγιστο μήκος 
καλωδίου από κόμβο σε κόμβο περιορίζεται σε 100 μέτρα (300 πόδια).

Προδιαγραφές
Σύνδεση: 10/100/1000 BaseT, IEEE 802.3
Διαφορική τάση σήματος: ± 2,8 V μέγιστη, οι είσοδοι διαθέτουν προστασία από παροδική 
υπέρταση
Στοιχεία θύρας Ethernet: IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T φυσικό στρώμα
Aυτόματη διαπραγμάτευση: 10/100/1000, full/half duplex
Μήκος καλωδίου: 100 μέτρα (καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους 100 ohm χωρίς θωράκιση ή 
καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους 150 ohm με θωράκιση, κατηγορίας 5 ή ανώτερης).
Σύνθετη αντίσταση: ενσωματωμένη αντιστάθμιση για συμφωνία σύνθετης αντίστασης
Δείκτες: ACT, 10/100/1000

Εικόνα 4.14 Υποδοχή σύνδεσης Ethernet

Αριθμός ακίδας Σήμα

1 +12 VDC (11 V ελάχ. έως 12,6 V μέγ., 400 mA μέγ.)

2 Γείωση συστήματος

3 Γραμμή συν πληκτρολογίου

4 Γραμμή πλην πληκτρολογίου

5 Γείωση συστήματος

6 Γείωση συστήματος

Αριθμός ακίδας Σήμα

1 Χωρίς σύνδεση

2 Γείωση συστήματος

3 Γραμμή πλην πληκτρολογίου

4 Γραμμή συν πληκτρολογίου

5 Γείωση συστήματος

6 Χωρίς σύνδεση

ETHERNET
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Πίνακαζ 4.4 Υποδοχή LAN - RJ-45 Ethernet

4.11 Θύρα RS485
Συνδέστε ελεγχόμενες κάμερες άλλων κατασκευαστών στη μονάδα, για έλεγχο οριζόντιας 
κίνησης, κλίσης και ζουμ.
(Το πρωτόκολλο Pelco D υποστηρίζεται με τις παρακάτω ρυθμίσεις baud: 2400 baud, 1 bit 
έναρξης, 8 bit δεδομένων, 1 bit διακοπής, χωρίς ισοτιμία.)

Εικόνα 4.15 Υποδοχή σύνδεσης RS485

Πίνακαζ 4.5 Ορισμός ακίδων RS485

Η συνιστώμενη διατομή καλωδίου είναι AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).
Για επικοινωνία με την ελεγχόμενη κάμερα, επιλέξτε αριθμό θύρας που να είναι ο ίδιος με τον 
αριθμό εισόδου στην οποία συνδέεται η κάμερα (π.χ. διαμορφώστε μια ελεγχόμενη κάμερα στη 
θύρα 16 εάν συνδέεται στο κανάλι 16).

4.12 Θύρα Biphase
Χρησιμοποιήστε τη θύρα Biphase για τη σύνδεση ελεγχόμενων καμερών, συμβατών με Biphase. 
Παρέχονται πέντε έξοδοι Biphase για κάμερες θόλου και έλεγχο οριζόντιας κίνησης, κλίσης και 
ζουμ. Η πλακέτα σύνδεσης με βιδωτούς ακροδέκτες, που παρέχεται με τη μονάδα, απλουστεύει 
όλες τις συνδέσεις Biphase στη μονάδα και προστατεύει τη θύρα από παροδικές υπερτάσεις.

Προδιαγραφές
Σύνθετη αντίσταση εξόδου: 128 ohm
Προστασία υπέρτασης: ±40 V μέγιστο
Διαφορικό εύρος τάσης: 1 V ελάχιστο, 2 V μέγιστο με ένα χαρακτηριστικό φορτίο 220 ohm 
συνδεδεμένο στη διαφορική έξοδο
Μήκος καλωδίου: 1,5 χιλιόμετρο μέγιστο
Συνιστώμενο καλώδιο: Belden 8760

Όνομα σήματος Αριθμός ακίδας Περιγραφή

LAN_TX + 1 Γραμμή μετάδοσης Ethernet συν

LAN_TX - 2 Γραμμή μετάδοσης Ethernet πλην

LAN_RX + 3 Γραμμή λήψης Ethernet συν

N/C 4 Χωρίς σύνδεση

N/C 5 Χωρίς σύνδεση

LAN_RX - 6 Γραμμή λήψης Ethernet πλην

N/C 7 Χωρίς σύνδεση

N/C 8 Χωρίς σύνδεση

Όνομα σήματος Αριθμός ακίδας Περιγραφή

TX - 1 Μετάδοση δεδομένων

TX + 2 Μετάδοση δεδομένων

GND 3 Θωράκιση

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC



38 el | Προετοιμασία υλικού εξοπλισμού Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

Διατομή καλωδίου: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Αριθμός φορτίων ανά έξοδο: 4 μέγιστο

Εικόνα 4.16 Υποδοχή θύρας και πλακέτα σύνδεσης Biphase

Πίνακαζ 4.6 Θύρα ελέγχου - Υποδοχή τύπου D με 15 ακροδέκτες

Όνομα σήματος Αριθμός ακίδας Περιγραφή

Code 1 - 1 Έλεγχος Biphase καν. 1 (πλην)

Code 1 + 2 Έλεγχος Biphase καν. 1 (συν)

Θωράκιση 3 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου

Code 2 - 4 Έλεγχος Biphase καν. 2 (πλην)

Code 2 + 5 Έλεγχος Biphase καν. 2 (συν)

Θωράκιση 6 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου

Code 3 - 7 Έλεγχος Biphase καν. 3 (πλην)

Code 3 + 8 Έλεγχος Biphase καν. 3 (συν)

Θωράκιση 9 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου

Code 4 - 10 Έλεγχος Biphase καν. 4 (πλην)

Code 4 + 11 Έλεγχος Biphase καν. 4 (συν)

Θωράκιση 12 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου

Code 5 - 13 Έλεγχος Biphase καν. 5 (πλην)

Code 5 + 14 Έλεγχος Biphase καν. 5 (συν)

Θωράκιση 15 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
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SHIELD
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+
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Για επικοινωνία με την ελεγχόμενη κάμερα, επιλέξτε αριθμό θύρας που να είναι ο ίδιος με τον 
αριθμό εισόδου στην οποία συνδέεται η κάμερα (π.χ. διαμορφώστε μια ελεγχόμενη κάμερα στη 
θύρα 16 εάν συνδέεται στο κανάλι 16).

4.13 Υποδοχές σύνδεσης USB
Τέσσερις υποδοχές σύνδεσης USB βρίσκονται στον πίσω πίνακα της μονάδας. Για λόγους 
ευκολίας, μία θύρα USB βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας, για τη σύνδεση ποντικιού ή 
συσκευής μνήμης.

Εικόνα 4.17 Θύρες USB

4.14 Σύνδεση I/O εξωτερικού συναγερμού
Είσοδοι και έξοδοι συναγερμού παρέχονται μέσω μίας υποδοχής τύπου D με 25 ακροδέκτες. Η 
πλακέτα σύνδεσης εισόδου/εξόδου με βιδωτούς ακροδέκτες, που παρέχεται με τη μονάδα, 
απλουστεύει όλες τις συνδέσεις συναγερμού στη μονάδα.

Σύνδεση των εισόδων
Είναι δυνατή η μεταγωγή κάθε γραμμής εισόδου (συναγερμού) από μία επαφή, από συσκευές 
όπως pad πίεσης, παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων, ανιχνευτές καπνού και ανάλογες συσκευές. 
Καλωδιώστε τις ως N/O ή N/C. Διαμορφώστε τις εισόδους συναγερμού ως N/O ή N/C στο 
σύστημα μενού. Η προεπιλογή είναι N/O. Οι είσοδοι 9-16 δεν έχουν καμία λειτουργία σε μια 
αναλογική μονάδα 8 καναλιών.

Προδιαγραφές
Σύνθετη αντίσταση εισόδου συναγερμού: Εσωτερικής συγκράτησης 10 K έως +5 V
Εύρος τάσης εισόδου: -5 VDC ελάχιστη έως 40 VDC μέγιστη
Κατώφλι τάσης εισόδου: χαμηλή τάση 0,8 V μέγιστη, υψηλή τάση 2,4 V ελάχιστη

Διατομή καλωδίου: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Σύνδεση των εξόδων συναγερμού
Τα τέσσερα ρελέ εξόδου συναγερμού ανταποκρίνονται σε συναγερμούς και πυροδοτήσεις 
εισόδου. Διαμορφώστε τις εξόδους συναγερμού ως N/O ή N/C στο σύστημα μενού. Τα ρελέ 
είναι ενεργά για το χρονικό διάστημα που διαρκεί το συμβάν που προκαλεί το συναγερμό. 
Συνδέστε μόνο αντιστατικά φορτία στα ρελέ εξόδου συναγερμού. Μην υπερβαίνετε τα 30 Vac, 
40 Vdc, 500 mA (συνεχές), ή τα 10 VA στις επαφές ενός ρελέ εξόδου συναγερμού.

Πίνακαζ 4.7 Είσοδος/έξοδος εξωτερικού συναγερμού

USBUSB

Αριθμός εξόδου Λειτουργία

1 Συναγερμός

2 Απώλεια βίντεο

3 Ελεγχόμενη με κέντρο ελέγχου

4 Ελεγχόμενη με κέντρο ελέγχου

KINΔΥΝΟΣ! 
Ηλεκτρική τάση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της μονάδας.
Οι επαφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τάσεις γραμμής AC.



40 el | Προετοιμασία υλικού εξοπλισμού Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

Προδιαγραφές
Ρεύμα μεταγωγής (αντιστατικό): 500 mA μέγιστο
Φέρουσα ισχύς: 10 VA μέγιστο
Τάση μεταγωγής (αντιστατική): 30 VAC / 40 VDC μέγιστη

Διατομή καλωδίου: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Εικόνα 4.18 Υποδοχή σύνδεσης και πλακέτα σύνδεσης εισόδου και εξόδου εξωτερικού συναγερμού
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Πίνακαζ 4.8 Εξωτερική είσοδος/έξοδος - Υποδοχή τύπου  D με 25 ακροδέκτες

Όνομα σήματος Αριθμός ακίδας Περιγραφή

Συναγερμός_είσ._
1

1 Είσοδος συναγερμού 1

Συναγερμός_είσ._
2

2 Είσοδος συναγερμού 2

Συναγερμός_είσ._
3

3 Είσοδος συναγερμού 3

Συναγερμός_είσ._
4

4 Είσοδος συναγερμού 4

Συναγερμός_είσ._
5

5 Είσοδος συναγερμού 5

Συναγερμός_είσ._
6

6 Είσοδος συναγερμού 6

Συναγερμός_είσ._
7

7 Είσοδος συναγερμού 7

Συναγερμός_είσ._
8

8 Είσοδος συναγερμού 8

Συναγερμός_είσ._
9

9 Είσοδος συναγερμού 9

Συναγερμός_είσ._
10

10 Είσοδος συναγερμού 10

Συναγερμός_είσ._
11

11 Είσοδος συναγερμού 11

Συναγερμός_είσ._
12

12 Είσοδος συναγερμού 12

Συναγερμός_είσ._
13

13 Είσοδος συναγερμού 13

Συναγερμός_είσ._
14

14 Είσοδος συναγερμού 14

Συναγερμός_είσ._
15

15 Είσοδος συναγερμού 15

Συναγερμός_είσ._
16

16 Είσοδος συναγερμού 16

Ρελέ1_A 17 Έξοδος ρελέ 1, ακροδέκτης 1

Ρελέ1_B 18 Έξοδος ρελέ 1, ακροδέκτης 2

Ρελέ2_A 19 Έξοδος ρελέ 2, ακροδέκτης 1

Ρελέ2_B 20 Έξοδος ρελέ 2, ακροδέκτης 2

Ρελέ3_A 21 Έξοδος ρελέ 3, ακροδέκτης 1

Ρελέ3_B 22 Έξοδος ρελέ 3, ακροδέκτης 2

Ρελέ4_A 23 Έξοδος ρελέ 4, ακροδέκτης 1

Ρελέ4_B 24 Έξοδος ρελέ 4, ακροδέκτης 2

Γείωση 
συστήματος

25 Γείωση πλαισίου
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4.15 Ρελέ διαφυγής
Το ρελέ διαφυγής ενεργοποιείται σε περίπτωση κρίσιμων σφαλμάτων του συστήματος, όπως σε 
περίπτωση ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών εντός της μονάδας, υπερβολικής τάσης, δίσκων 
που λείπουν ή αστοχίας δίσκων. Συνδέστε με χρήση του παρεχόμενου προσαρμογέα με 

βιδωτούς ακροδέκτες. Η συνιστώμενη διατομή καλωδίου είναι AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

Εικόνα 4.19 Έξοδος ρελέ διαφυγής

Προδιαγραφές
Ρεύμα μεταγωγής (αντιστατικό): 500 mA μέγιστο
Φέρουσα ισχύς: 10 VA μέγιστο
Τάση μεταγωγής (αντιστατική): 30 VAC / 40 VDC μέγιστη

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

- | + | G

RS
485
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4.16 Παροχή ρεύματος
Ρεύμα παρέχεται στη μονάδα μέσω της υποδοχής τύπου IEC. Για λόγους ασφαλείας, η μονάδα 
δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα 
τροφοδοτείται πάντοτε με ρεύμα, εφόσον το καλώδιο τροφοδοσίας από τη μονάδα είναι 
συνδεδεμένο σε μία ενεργή υποδοχή τροφοδοσίας.

Προδιαγραφές:
Τάση εισόδου: 100 - 240 VAC ±10%
Ρεύμα: 0,7A - 0,3 A
Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz

Εικόνα 4.20 Υποδοχή τροφοδοσίας

Πίνακαζ 4.9 Υποδοχή τροφοδοσίας

4.17 Συντήρηση
Η συντήρηση της μονάδας περιορίζεται στον εξωτερικό καθαρισμό και την επιθεώρηση. 
Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης.

Όνομα σήματος Ακίδα Περιγραφή

ΤΑΣΗ Επάνω Τάση AC

ΟΥΔΕΤΕΡΟ Κάτω AC ουδέτερο

ΓΕΙΩΣΗ Μέσον Προστατευτική γείωση

AC

KINΔΥΝΟΣ! 
Ηλεκτρική τάση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην ανοίγετε το κάλυμμα της επάνω πλευράς ή επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης 
στη μονάδα. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα, η συντήρηση των οποίων μπορεί να γίνει 
από το χρήστη. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό 
συντήρησης. Το άνοιγμα του καλύμματος της επάνω πλευράς θα ακυρώσει την εγγύηση!
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5 Οδηγίες χειρισμού
Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν τις λειτουργίες των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης. 
Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να περιοριστούν με τη ρύθμιση κωδικών πρόσβασης. 
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται επίσης να απαιτούν άδεια λογισμικού.
Ένας διαχειριστής έχει πρόσβαση σε πολύ περισσότερες λειτουργίες στο μενού.

5.1 Πλήκτρα πίνακα πρόσοψης

Εικόνα 5.1 Πλήκτρα πίνακα πρόσοψης

5.1.1 Πλήκτρα
Τα πλήκτρα στον πίνακα της πρόσοψης ελέγχουν όλες τις λειτουργίες. Σύμβολα επάνω στα 
πλήκτρα υποδεικνύουν τις λειτουργίες. Τα ανενεργά πλήκτρα εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα κατά 
το πάτημά τους.

Πλήκτρα βέλους:

Επάνω Κάτω Αριστερά Δεξιά
– μετακίνηση διαμέσου στοιχείων μενού ή τιμών στην κατάσταση μενού
– στην κατάσταση PTZ, τα πλήκτρα βέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

των λειτουργιών οριζόντιας κίνησης, κλίσης και ζουμ της επιλεγμένης κάμερας
– μετακινεί την ορατή περιοχή της επιλεγμένης εικόνας σε λειτουργία ψηφιακού ζουμ

 Πλήκτρο Enter
– επιλέγει ένα υπομενού ή στοιχείο μενού, ή επιβεβαιώνει επιλογές που 

πραγματοποιούνται σε μενού
– το επιλεγμένο πλαίσιο εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, κατά την προβολή βίντεο σε 

λειτουργία πολλαπλών οθονών

 Πλήκτρο ESC
– πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ή για έξοδο από το σύστημα μενού 

χωρίς αποθήκευση

 Πλήκτρο Πλήρης οθόνη
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης

 Πλήκτρο Τετραπλή
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία τετραπλής προβολής
– σε λειτουργία τετραπλής προβολής, πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των 

ενεργοποιημένων οθονών τετραπλής προβολής
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 Πλήκτρο Πολλαπλές οθόνες
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία πολλαπλών οθονών
– σε λειτουργία πολλαπλών οθονών, πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των ενεργοποιημένων 

οθονών 3x3 και 4x4

 Πλήκτρο ψηφιακού ζουμ
– μεγεθύνει την ενεργή απεικόνιση κάμερας πλήρους οθόνης

 Πλήκτρο Αλληλουχία
– προβολή καμερών σε αλληλουχία, σε πλήρη οθόνη ή σε οθόνες τετραπλής προβολής

 Πλήκτρο OSD
– πατήστε για να προβάλετε την ημερομηνία/ώρα και πληροφορίες κάμερας, μόνο την 

ημερομηνία/ώρα, ή κανένα από αυτά

 Πλήκτρο Αναζήτηση
– πατήστε για να ανοίξετε το μενού αναζήτησης ημερομηνίας/ώρας, για να αναζητήσετε 

καταγεγραμμένες εικόνες

 Πλήκτρο PTZ
– ενεργοποιεί τις λειτουργίες οριζόντιας κίνησης/κλίσης ή οριζόντιας κίνησης/ζουμ

 Πλήκτρο Πάγωμα
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη 

εικόνα

 Πλήκτρο Μενού
– ανοίγει το σύστημα μενού

Πλήκτρο Βοήθεια
– πατήστε για να προβάλετε κείμενο βοήθειας

 Πλήκτρο Σίγαση
– πατήστε για να σιγήσετε την ηχητική παρακολούθηση

 Πλήκτρο Άνοιγμα/Κλείσιμο
– πατήστε για να ανοίξετε ή κλείσετε το συρτάρι του DVD

 Πλήκτρο Εξαγωγή
– πατήστε για να ανοίξετε το μενού εξαγωγής. Επάνω στο πλήκτρο υπάρχει μία 

ενδεικτική λυχνία 

 Πλήκτρο Οθόνη
– εκτελεί εναλλαγή μεταξύ μόνιτορ A και B

 Πλήκτρο Επιβεβαίωση
– πατήστε για να επιβεβαιώσετε ένα συμβάν συναγερμού. Επάνω στο πλήκτρο υπάρχει 

μία ενδεικτική λυχνία 

 Πλήκτρα κάμερας (1-16)
– πατήστε για να δείτε μία προβολή πλήρους οθόνης της εισόδου αναλογικού βίντεο
– πατήστε για να δείτε μία προβολή πλήρους οθόνης μιας κάμερας IP (εάν έχει 

συνδεθεί)
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 Πλήκτρο Παύση
– στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να ακινητοποιήσετε την εικόνα 

αναπαραγωγής

 Πλήκτρο αντίστροφης αναπαραγωγής
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να εκκινήσετε την αντίστροφη 

αναπαραγωγή εγγραφών για τις εμφανιζόμενες κάμερες
– σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να εκκινήσετε ή να επιταχύνετε την 

αντίστροφη αναπαραγωγή
– σε λειτουργία παύσης, πατήστε για μετάβαση προς τα πίσω κατά ένα καρέ

 Πλήκτρο Αναπαραγωγή
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για συνέχιση της αναπαραγωγής από την 

τελευταία επιλεγμένη θέση αναπαραγωγής
– σε λειτουργία παύσης ή γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός/προς τα πίσω, 

πατήστε για συνέχιση της αναπαραγωγής

 Πλήκτρο γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή από 

ένα λεπτό νωρίτερα
– σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής 

προς τα εμπρός
– σε λειτουργία παύσης, πατήστε για μετάβαση προς τα εμπρός κατά ένα καρέ

 Πλήκτρο Διακοπή
– ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για επιστροφή σε λειτουργία 

ζωντανής προβολής

Σημείωση:
Η αρίθμηση των καμερών IP ξεκινά από το 9 σε ένα υβριδικό μοντέλο 8 καναλιών και από το 17 
σε ένα υβριδικό μοντέλο 16 καναλιών. Έτσι, σε μια μονάδα 16 καναλιών με κάμερες IP, το 
πλήκτρο κάμερας 1 επιλέγει την αναλογική κάμερα 1 και, όταν πατηθεί ξανά, την κάμερα IP 17.

5.1.2 Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα της πρόσοψης ανάβουν ή αναβοσβήνουν, για να 
ειδοποιήσουν σχετικά με διάφορες καταστάσεις λειτουργίας.

 Λειτουργία - ανάβει, όταν η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα

 DVD - ανάβει, όταν ένα DVD είναι μέσα στη μονάδα

 USB - ανάβει, όταν μία συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη μονάδα

 Δίκτυο - ανάβει, όταν ένας απομακρυσμένος χρήστης είναι συνδεδεμένος στη μονάδα

 Εγγραφή - ανάβει, όταν η μονάδα εγγράφει βίντεο

 Αναπαραγωγή - ανάβει, όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής

 Οθόνη A - υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται έλεγχος του μόνιτορ A

 Οθόνη Β - υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται έλεγχος του μόνιτορ Β
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 Θερμοκρασία - αναβοσβήνει, όταν η εσωτερική θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του 

λειτουργικού εύρους

 Συναγερμός - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται συναγερμός

 Κίνηση - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται κίνηση σε ένα σήμα βίντεο

 Απώλ.βίντ - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται απώλεια βίντεο για μία είσοδο βίντεο

 Αστοχία συστήματος - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται βλάβη στο σύστημα

5.2 Πλήκτρα ελέγχου ποντικιού
Όλες οι λειτουργίες που ελέγχονται από τον πίνακα της πρόσοψης είναι, εναλλακτικά, 
προσπελάσιμες με χρήση του παρεχόμενου ποντικιού USB. Όλες οι κύριες λειτουργίες του DVR 
είναι προσπελάσιμες μέσω του πίνακα κουμπιών της οθόνης. Για να εμφανίσετε τον πίνακα 
(μόνιτορ A μόνο), μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 
Πατήστε ESC για να τον αφαιρέσετε από την οθόνη.

Εικόνα 5.2 Πίνακας κουμπιών οθόνης

Τα κουμπιά και οι δείκτες στον πίνακα κουμπιών οθόνης λειτουργούν όπως τα πλήκτρα και οι 
ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα της πρόσοψης.
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5.3 Προβολή εικόνων
Η υβριδική έκδοση διαθέτει δύο εξόδους μόνιτορ, A και B. Ο τρόπος με τον οποίο τα 
συγκεκριμένα μόνιτορ εμφανίζουν εικόνες εξαρτάται από τη διαμόρφωση του συστήματος. Όταν 
ανιχνεύεται μία είσοδος συναγερμού ή κίνησης, η εικόνα κάμερας με το δείκτη συναγερμού/
κίνησης μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη Α, B ή και στις δύο. Όταν εκδηλωθούν πολλαπλοί 
συναγερμοί ή κίνηση, οι εικόνες κάμερας συνδυάζονται σε ένα παράθυρο πολλαπλών οθονών 
στην οθόνη Α, B ή και στις δύο.

5.3.1 Οθόνη A
Η οθόνη A είναι το κύριο μόνιτορ. Εμφανίζει ζωντανές εικόνες ή εικόνες αναπαραγωγής κάμερας 
σε πλήρη οθόνη, τετραπλή προβολή ή προβολή πολλαπλών οθονών, τόσο αναλογικών καμερών 
όσο και καμερών IP. Στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται επίσης μηνύματα κατάστασης, 
συναγερμού, προειδοποιήσεις κίνησης και απώλειας βίντεο. Όταν το σύστημα μενού είναι 
ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε αυτήν την οθόνη.

5.3.2 Μόνιτορ B (υβριδική έκδοση μόνο)
Η οθόνη B εμφανίζει ζωντανές εικόνες σε πλήρη οθόνη, τετραπλή προβολή ή προβολή 
πολλαπλών οθονών αναλογικών καμερών.

Επιλογή οθόνης για έλεγχο
Για να ελέγξετε την απεικόνιση στην οθόνη A:

1. Ελέγξτε ότι η λυχνία  στον πίνακα της πρόσοψης είναι αναμμένη.

2. Εάν η λυχνία  δεν είναι αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο οθόνης .
Για να ελέγξετε την απεικόνιση στην οθόνη Β:

1. Ελέγξτε ότι η λυχνία  στον πίνακα της πρόσοψης είναι αναμμένη.

2. Εάν η λυχνία  δεν είναι αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο οθόνης .

5.3.3 Προβολή
Το σχέδιο παρουσιάζει όλες τις πιθανές προβολές για την οθόνη A και Β. Ορισμένες προβολές 
πολλαπλών οθονών ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί κατά τη ρύθμιση. Το μοντέλο Divar και 
ο αριθμός των συνδεδεμένων καμερών επηρεάζουν επίσης τις διαθέσιμες προβολές πολλαπλών 
οθονών.

Εικόνα 5.3 Υποστηρίζει προβολή μονής, τετραπλής, 3x3 και 4x4 οθόνης

Οι τρόποι λειτουργίας πολλαπλών οθονών μπορούν να έχουν διαφορετικές πολλαπλές οθόνες 
που μπορούν να παρουσιάζονται σε αλληλουχία για να εμφανίζουν όλες τις εικόνες κάμερας.
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Πολλαπλές οθόνες
Για να προβάλετε διαφορετικές απεικονίσεις πολλαπλών οθονών στο μόνιτορ A ή B:

1. Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών οθονών .
– Μία απεικόνιση εικόνων κάμερας πολλαπλών οθονών εμφανίζεται στο ενεργό μόνιτορ.
– Τα πλήκτρα κάμερας των επιλεγμένων καμερών ανάβουν (με πράσινο χρώμα).

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο πολλαπλών οθονών  για να μεταβείτε στην επόμενη 
προγραμματισμένη προβολή πολλαπλών οθονών.

– Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο πολλαπλών οθονών : η ομάδα προβαίνει σε 
κυκλική εναλλαγή διαμέσου όλων των ενεργοποιημένων προβολών πολλαπλών 
οθονών.

Πλήρης οθόνη
Για να προβάλετε ένα στιγμιότυπο πλήρους οθόνης μίας κάμερας:
1. Πατήστε ένα πλήκτρο κάμερας.

– Εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο πλήρους οθόνης της επιλεγμένης αναλογικής κάμερας.
– Το πλήκτρο κάμερας της επιλεγμένης αναλογικής κάμερας ανάβει (με πράσινο 

χρώμα).
– Πατήστε πάλι το πλήκτρο κάμερας για να εμφανίσετε τη συνδεδεμένη κάμερα IP.
– Το πλήκτρο κάμερας της επιλεγμένης κάμερας IP ανάβει (με πορτοκαλί χρώμα).

2. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία πολλαπλών οθονών, πατήστε enter , για να προβάλετε το 
ενεργό πλαίσιο σε πλήρη οθόνη.

Σημείωση:
Η αρίθμηση των καμερών IP ξεκινά από το 9 σε ένα υβριδικό μοντέλο 8 καναλιών και από το 17 
σε ένα υβριδικό μοντέλο 16 καναλιών. Έτσι, σε μια μονάδα 16 καναλιών με κάμερες IP, το 
πλήκτρο κάμερας 1 επιλέγει την αναλογική κάμερα 1 και, όταν πατηθεί ξανά, την κάμερα IP 17.

Αλληλουχία
Για να προβάλετε μια αλληλουχία ζωντανών εικόνων κάμερας (πλήρους οθόνης ή πολλαπλών 
οθονών) από διάφορες κάμερες:

1. Πατήστε το πλήκτρο αλληλουχίας .
– Εμφανίζεται μία αλληλουχία εικόνων κάμερας, καθεμία για έναν προγραμματισμένο εκ 

των προτέρων χρόνο παραμονής.

2. Πατήστε το πλήκτρο αλληλουχίας  για να διακόψετε την προβολή αλληλουχίας.
– Η μεγέθυνση, το πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών οθονών ή η επιλογή μίας 

μεμονωμένης κάμερας διακόπτει επίσης την προβολή αλληλουχίας.

Εκχώρηση πλαισίων
Εκχώρηση καμερών σε πλαίσια σε προβολή πολλαπλών οθονών:
1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε ένα πλαίσιο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο κάμερας, για να εμφανίσετε και να 

εκχωρήσετε την εικόνα της συγκεκριμένης κάμερας στο ενεργό πλαίσιο.
3. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ σε ένα πλαίσιο με το ποντίκι και επιλέξτε μία είσοδο βίντεο 

από το μενού περιβάλλοντος.
Η εκχώρηση πλαισίου που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιείται στη λειτουργία αναπαραγωγής, 
καθώς και στη λειτουργία ζωντανής προβολής.
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Πάγωμα εικόνας
Πάγωμα ενός στιγμιότυπου κάμερας στην οθόνη A:

1. Πατήστε το πλήκτρο παγώματος , για να παγώσετε την εικόνα στο ενεργό πλαίσιο.

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο παγώματος , για να επιστρέψετε σε ζωντανή προβολή.
Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πάγωμα ή Ξεπάγωμα από το μενού 
περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Όταν προβάλετε μία εικόνα κάμερας σε λειτουργία πλήρους οθόνης, τότε παγώνει η 
συγκεκριμένη εικόνα. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία παγωμένη εικόνα. 
Όταν αλλάζετε λειτουργία προβολής, τυχόν παγωμένες εικόνες ελευθερώνονται.

Ζουμ
Για να μεγεθύνετε μία εικόνα βίντεο:

1. Πατήστε το πλήκτρο ζουμ .
– Η εικόνα μεγεθύνεται κατά ένα συντελεστή 2.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας που 
επιθυμείτε να εμφανιστεί.

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ζουμ  για περαιτέρω μεγέθυνση.
– Η εικόνα μεγεθύνεται κατά ένα συντελεστή 4.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας που 
επιθυμείτε να εμφανιστεί.

5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ζουμ , για να επιστρέψετε σε μία πλήρη εικόνα και να 
εγκαταλείψετε τη λειτουργία ζουμ.
Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ζουμ ή Έξοδος από το ζουμ, για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ με το ποντίκι. Ενώ βρίσκεστε 
στη λειτουργία ζουμ, κάντε κλικ σε μία περιοχή της οθόνης για να εστιάσετε σε αυτή. 
Χρησιμοποιήστε τον τροχίσκο κύλισης για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

5.4 Ζωντανή προβολή και αναπαραγωγή

5.4.1 Λειτουργία ζωντανής προβολής
Η λειτουργία ζωντανής προβολής είναι η κανονική κατάσταση λειτουργίας της μονάδας, κατά την 
οποία προβάλλονται ζωντανές εικόνες από τις κάμερες. Από τη λειτουργία ζωντανής προβολής 
είναι δυνατή η μετάβαση σε λειτουργία αναπαραγωγής ή στο μενού συστήματος.

5.4.2 Πρόσβαση σε λειτουργίες αναπαραγωγής
Η πρόσβαση σε λειτουργίες αναπαραγωγής ενδέχεται να απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Συζητήστε 
το με το διαχειριστή.
1. Για αναζήτηση, χρησιμοποιήστε το ανώτερο μενού και κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης.
2. Επιλέξτε αναζήτηση κατά Συμβάν ή αναζήτηση κατά Ημ/νία-ώρα από το πτυσσόμενο 

μενού.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης , για απευθείας μεταγωγή στην αναζήτηση 
κατά ημερομηνία/ώρα.
Για είσοδο στη λειτουργία αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα:

– Πατήστε το πλήκτρο γρήγορης αναπαραγωγής προς τα πίσω , για να εκκινήσετε την 
αντίστροφη αναπαραγωγή εγγραφών για τις εμφανιζόμενες κάμερες.

– Πατήστε το πλήκτρο γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός , για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή από ένα λεπτό νωρίτερα.
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– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής  για συνέχιση της αναπαραγωγής από την τελευταία 
επιλεγμένη θέση αναπαραγωγής.

Πατήστε το πλήκτρο διακοπής  για επιστροφή σε ζωντανή προβολή. Ένας συναγερμός 
επαναφέρει επίσης τη μονάδα σε ζωντανή προβολή.

5.4.3 Λειτουργία αναπαραγωγής
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, τα πλήκτρα ελέγχου βίντεο λειτουργούν ως εξής:

– Πατήστε το πλήκτρο γρήγορης αναπαραγωγής προς τα πίσω , για να εκκινήσετε την 
αντίστροφη αναπαραγωγή εγγραφών. Πατώντας το επανειλημμένα, ο ρυθμός εμφάνισης 
αυξάνεται μέχρι ένα μέγιστο βαθμό, πριν επιστρέψει ξανά σε κανονική ταχύτητα. Πατήστε 

το πλήκτρο γρήγορης αναπαραγωγής προς τα πίσω  στη λειτουργία παύσης, για 
μετάβαση προς τα πίσω κατά ένα καρέ τη φορά.

– Πατήστε το πλήκτρο παύσης , για να παγώσετε την εικόνα.

– Πατήστε το πλήκτρο γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός , για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή εγγραφών. Πατώντας το επανειλημμένα, ο ρυθμός εμφάνισης αυξάνεται 
μέχρι ένα μέγιστο βαθμό, πριν επιστρέψει ξανά σε κανονική ταχύτητα. Πατήστε το πλήκτρο 

αναπαραγωγής προς τα εμπρός  στη λειτουργία παύσης, για μετάβαση προς τα εμπρός 
κατά ένα καρέ τη φορά.

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής , για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Πατήστε το πλήκτρο διακοπής  για επιστροφή σε ζωντανή προβολή. Ένας συναγερμός 
επαναφέρει επίσης τη μονάδα σε ζωντανή προβολή.

5.5 Επισκόπηση του συστήματος μενού
Το μενού παρέχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες, προκειμένου να σας βοηθήσει στη χρήση 
της μονάδας. Η πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του μενού προστατεύεται με κωδικό. Υπάρχουν 
τρεις τρόποι πρόσβασης στο σύστημα μενού:
– μέσω των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης,
– του ποντικιού USB, ή
– μέσω ενός πληκτρολογίου Intuikey.
Οι μικρές διαφορές στην πλοήγηση και την επιλογή οφείλονται μόνο στις διαφορές μεταξύ των 
πλήκτρων στη μονάδα, στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι. Η δομή των μενού είναι η ίδια σε όλες 
τις περιπτώσεις.
Το ανώτερο μενού αποτελείται από τέσσερα κύρια μενού με πτυσσόμενα υπομενού, ένα 
στοιχείο βοήθειας και ένα στοιχείο εξόδου.

Εικόνα 5.4 Ανώτερο μενού

Αναζήτηση
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Το μενού Αναζήτηση περιέχει δύο υπομενού:
– Ημ/νία-ώρα - αναπαράγει βίντεο από μία συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
– Αναζήτηση κατά Συμβάντα - αναζητεί συμβάντα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Η πρόσβαση σε αυτά τα υπομενού είναι δυνατή μόνο εάν έχουν δοθεί δικαιώματα 
αναπαραγωγής.

Εξαγωγή

Το μενού Εξαγωγή χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση ενός βίντεο κλιπ σε μια συσκευή 
αποθήκευσης USB ή σε ένα DVD και για αναπαραγωγή του αρχειοθετημένου βίντεο τοπικά.
Η πρόσβαση σε αυτό το υπομενού είναι δυνατή μόνο εάν έχουν δοθεί δικαιώματα εξαγωγής.

Διαμόρφωση

Το μενού Διαμόρφωση περιέχει τρία υπομενού:
– Γρήγορη εγκατάσταση - ανοίγει έναν οδηγό για τη διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων του 

DVR.
– Διαμόρφωση για προχωρημένους - ανοίγει το μενού διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση όλων 

των ρυθμίσεων του DVR.
– Ρυθμίσεις οθόνης - ανοίγει ένα μενού για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εξόδου οθόνης.
Η πρόσβαση σε αυτά τα υπομενού είναι δυνατή μόνο εάν έχουν δοθεί δικαιώματα διαμόρφωσης.
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Πληροφορίες συστήματος

Το μενού Πληροφορίες συστήματος περιέχει δύο υπομενού:
– Κατάσταση - ανοίγει ένα μενού για την προβολή πληροφοριών κατάστασης.
– Μητρώο καταγραφής - ανοίγει ένα μενού για την προβολή του μητρώου του συστήματος.

Βοήθεια

Η λειτουργία Βοήθεια εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας. 

Έξοδος

Κάντε κλικ για τερματισμό της σύνδεσης. 

5.5.1 Πρόσβαση με χρήση των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης
Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού .

– Το ανώτερο μενού εμφανίζεται στην οθόνη A.
Για να μετακινηθείτε στο εσωτερικό ενός μενού ή μίας λίστας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

βέλους     στον πίνακα της πρόσοψης.

Για να επιλέξετε ένα υπομενού ή στοιχείο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο enter .

Για επιστροφή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο escape .

Για να ανοίξετε το κείμενο βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο βοήθειας .

Για έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο escape .

5.5.2 Πρόσβαση με χρήση του ποντικιού
Για να ανοίξετε το μενού, μετακινήστε το δείκτη στην κορυφή της οθόνης.

– Το ανώτερο μενού εμφανίζεται στην οθόνη A.
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, μετακινήστε το δείκτη επάνω σε αυτό και κάντε αριστερό 
κλικ.

5.5.3 Πρόσβαση με χρήση του πληκτρολογίου Intuikey
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για πρόσβαση στο ανώτερο μενού. Χρησιμοποιήστε το joystick του 
πληκτρολογίου, για να πλοηγηθείτε διαμέσου των στοιχείων του μενού.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο enter  στο πληκτρολόγιο.
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5.6 Αναζήτηση

Εικόνα 5.5 Ανώτερο μενού - Αναζήτηση

1. Για αναζήτηση, μπείτε στο ανώτερο μενού και κάντε κλικ στο Αναζήτηση.
2. Επιλέξτε αναζήτηση κατά Ημ/νία-ώρα ή αναζήτηση κατά συμβάν ή κείμενο από το 

πτυσσόμενο μενού.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης , για απευθείας μεταγωγή στην αναζήτηση 
κατά Ημ/νία-ώρα.

5.6.1 Αναζήτηση κατά ημερομηνία/ώρα

Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και κάντε κλικ στο OK για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή των εμφανιζόμενων πλαισίων εκκινείται.

Εικόνα 5.6 Αναζήτηση κατά ημερομηνία και ώρα
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5.6.2 Αναζήτηση

Κριτήρια αναζήτησης συμβάντων

Εικόνα 5.7 Μενού Αναζήτηση - Συμβάντα

– Στα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης, συμπληρώστε τιμές ημερομηνίας και ώρας, για να 
καθορίσετε το χρονικό διάστημα της αναζήτησης.

– Για να ρυθμίσετε την Κατεύθυνση αναζήτησης, επιλέξτε Προς τα εμπρός, για αναζήτηση 
από την ώρα έναρξης έως την ώρα λήξης, ή Προς τα πίσω, για αναζήτηση από την ώρα 
λήξης έως την ώρα έναρξης.

– Κάτω από το Είσοδοι βίντεο, επιλέξτε τις εισόδους προς αναζήτηση (επισημάνετε το μη 
αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων). Οι επιλεγμένες είσοδοι επισημαίνονται.

– Στην ενότητα Αναζήτηση για, επιλέξτε τα πλαίσια για να αναζητήσετε συμβάντα επαφής, 
κίνησης, κειμένου, απώλειας βίντεο και συστήματος. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 
Συναγερμοί μόνον έτσι ώστε η αναζήτηση να περιοριστεί στα συμβάντα συναγερμού.

– Επιλέξτε Αναζήτηση, για να εκκινήσετε την αναζήτηση.
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Κριτήρια αναζήτησης ευφυούς κίνησης

Εικόνα 5.8 Μενού Αναζήτηση - Ευφυής  κίνηση

1. Ρυθμίστε τις παραμέτρους αναζήτησης ευφυούς κίνησης ως εξής:
– Στα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης, συμπληρώστε τιμές ημερομηνίας και ώρας, για να 

καθορίσετε το χρονικό διάστημα της αναζήτησης.
– Για να ρυθμίσετε την Κατεύθυνση αναζήτησης, επιλέξτε Προς τα εμπρός, για αναζήτηση 

από την ώρα έναρξης έως την ώρα λήξης, ή Προς τα πίσω, για αναζήτηση από την ώρα 
λήξης έως την ώρα έναρξης.

– Προσαρμόστε το συρόμενο ρυθμιστικό Επίπεδο πυροδότησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο 
κίνησης που θα ανιχνευθεί. Η ολίσθηση προς τα δεξιά αυξάνει την ευαισθησία, η ολίσθηση 
προς τα αριστερά μειώνει την ευαισθησία. Η ύψιστη τιμή ανιχνεύει ακόμα και την 
παραμικρή κίνηση.

– Επιλέξτε την είσοδο προς αναζήτηση χρησιμοποιώντας την είσοδο βίντεο.
2. Για να καθορίσετε την ευαίσθητη στην κίνηση περιοχή στο παράθυρο πλαισίου 

προεπισκόπησης ευφυούς κίνησης:
– Επιλέξτε Σχεδιασμός κελιών και σχεδιάστε το πλαίσιο κίνησης προς προσθήκη ή 

αυξήστε τις περιοχές ανίχνευσης.
– Επιλέξτε Διαγραφή κελιών, και σχεδιάστε το πλαίσιο κίνησης προς διαγραφή ή μειώστε 

τις περιοχές ανίχνευσης.
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3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απαλείψετε ολόκληρη την περιοχή, επιλέξτε ένα από τα 
ακόλουθα:
– Σχεδιασμός όλων των κελιών για ενεργοποίηση ολόκληρης της περιοχής ανίχνευσης 

κίνησης.
– Διαγραφή όλων των κελιών για απαλοιφή ολόκληρης της περιοχής ανίχνευσης 

κίνησης.
– Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πλέγματος για να δημιουργήσετε το 

περίγραμμα των ζωνών πλέγματος.
4. Επιλέξτε Αναζήτηση, για να εκκινήσετε την αναζήτηση.

Κριτήρια αναζήτησης κειμένου

Εικόνα 5.9 Μενού αναζήτησης - Δεδομένα κειμένου

– Στα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης, συμπληρώστε τιμές ημερομηνίας και ώρας, για να 
καθορίσετε το χρονικό διάστημα της αναζήτησης.

– Για να ρυθμίσετε την Κατεύθυνση αναζήτησης, επιλέξτε Προς τα εμπρός, για αναζήτηση 
από την ώρα έναρξης έως την ώρα λήξης, ή Προς τα πίσω, για αναζήτηση από την ώρα 
λήξης έως την ώρα έναρξης.

– Κάτω από το Είσοδοι βίντεο, επιλέξτε τις εισόδους προς αναζήτηση (επισημάνετε το μη 
αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων). Οι επιλεγμένες είσοδοι επισημαίνονται.

– Στο πεδίο Αναζήτηση κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο προς αναζήτηση στο 
εγγεγραμμένο κείμενο των επιλεγμένων εισόδων βίντεο.

– Επιλέξτε το πλαίσιο Διάκριση πεζών-κεφαλαίων ώστε να ισχύει η διάκριση πεζών-
κεφαλαίων για την αναζήτηση.

– Επιλέξτε Αναζήτηση, για να εκκινήσετε την αναζήτηση.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης για τις αναζητήσεις κειμένου λειτουργούν όπως και για τις 
αναζητήσεις συμβάντων.
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Αποτελέσματα αναζήτησης

Εικόνα 5.10 Μενού Αναζήτηση - Αποτελέσμ.αναζήτ

– Η εγγραφή που πληροί το φίλτρο και βρίσκεται πλησιέστερα στην επιλεγμένη ημερομηνία 
και ώρα εμφανίζεται πρώτη.

– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άνω/κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε στο εσωτερικό της 
λίστας. Η επιλεγμένη εγγραφή εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης.

– Κάντε κλικ στην επιλογή Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Enter  για αναπαραγωγή 
της επιλεγμένης εγγραφής σε πλήρη οθόνη.

– Πατήστε το πλήκτρο escape , για να επιστρέψετε στο μενού αναζήτησης.



Σειρά Divar 700  Οδηγίες χειρισμού | el 59

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

5.7 Εξαγωγή και τοπική αναπαραγωγή

Εικόνα 5.11 Ανώτερο μενού - Εξαγωγή βίντεο

Η πρόσβαση στο μενού εξαγωγής γίνεται από το ανώτερο μενού. Επιτρέπει την εγγραφή 
αποσπασμάτων εγγεγραμμένου βίντεο και ήχου σε μία συσκευή αποθήκευσης USB ή σε 
εγγράψιμο DVD. Το μενού αναπαραγωγής επιτρέπει την αναπαραγωγή αποσπασμάτων 
εγγεγραμμένου βίντεο και ήχου από το τοπικό σύνολο δίσκων, μια συσκευή αποθήκευσης USB ή 
ένα εγγράψιμο DVD.

5.7.1 Εξαγωγή
Η κύρια οθόνη εξαγωγής εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο μέσα και μία λίστα 
των αποσπασμάτων βίντεο προς αρχειοθέτηση.

Εικόνα 5.12 Μενού εξαγωγής βίντεο

– Επιλέξτε μία συσκευή μνήμης από το πλαίσιο επιλογής Προορισμός. Το πεδίο Κατάσταση 
μέσου εμφανίζει την κατάσταση της επιλεγμένης συσκευής μνήμης, ενώ το πλαίσιο 
Ελεύθερος χώρος εμφανίζει το διαθέσιμο χώρο για αρχειοθέτηση.
Επιλέξτε Διαγραφή για να εκκενώσετε την επιλεγμένη συσκευή μνήμης.

– Εμφανίζεται μία λίστα των αποσπασμάτων βίντεο προς αρχειοθέτηση.
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– Για να προσθέσετε ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
Συμπληρώστε μία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για τα αποσπάσματα βίντεο προς 
αρχειοθέτηση.

Κάντε κλικ στο OK για να τοποθετήσετε το απόσπασμα στη λίστα.

Επιλέξτε τους αριθμούς κάμερας προς αρχειοθέτηση (επισημάνετε το μη αριθμημένο 
πλαίσιο για επιλογή όλων).

– Για να προσθέσετε άλλο ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
– Για να αλλάξετε ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Αλλαγή.
– Για να αφαιρέσετε ένα απόσπασμα βίντεο από τη λίστα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο 

Κατάργηση.
Η λίστα αρχειοθέτησης αποθηκεύεται μέχρι τη διενέργεια της αρχειοθέτησης. Τα αποσπάσματα 
βίντεο που έχουν μερικώς αντικατασταθεί ή διαγραφεί από τον εσωτερικό σκληρό δίσκο(ους) 
αφαιρούνται από τη λίστα.
– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο πλαίσιο Έλεγχος ταυτότητας για να ελέγξετε 

την αυθεντικότητα των αποσπασμάτων βίντεο, πριν την αρχειοθέτηση.
– Επιλέξτε Έναρξη, για να καταγράψετε τα αποσπάσματα βίντεο στη συσκευή προορισμού.
– Επιλέξτε Διακοπή, για να ακυρώσετε τη διαδικασία αρχειοθέτησης.
– Επιλέξτε Λεπτομέρειες για μία αναφορά σφάλματος, εάν ο έλεγχος ταυτότητας ή η 

αρχειοθέτηση υπήρξε ανεπιτυχής.
Εάν το συνολικό μέγεθος των αποσπασμάτων βίντεο είναι μεγαλύτερο από τον ελεύθερο χώρο 
της συσκευής μνήμης, τότε μόνο τα πρώτα αποσπάσματα που χωρούν θα αρχειοθετηθούν. Τα 
αποσπάσματα που δεν αρχειοθετούνται παραμένουν στη λίστα, προκειμένου να είναι δυνατή η 
αρχειοθέτησή τους σε μία νέα συσκευή.
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5.7.2 Αναπαραγωγή

Εικόνα 5.13 Μενού τοπικής αναπαραγωγής

Από προεπιλογή, η μονάδα χρησιμοποιεί το τοπικό σύνολο δίσκων για την εκτέλεση των 
λειτουργιών αναπαραγωγής. Αυτός ο πίνακας επιτρέπει στις τοπικά συνδεδεμένες συσκευές με 
αρχειοθετημένα δεδομένα να επιλεγούν ως πηγή αναπαραγωγής. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει 
την επαλήθευση των εξαχθέντων δεδομένων βίντεο τοπικά στη μονάδα.
– Η Τρέχουσα πηγή εμφανίζει την τρέχουσα επιλεγμένη συσκευή για αναπαραγωγή.
– Επιλέξτε ένα όνομα αρχείου προέλευσης από τη λίστα.
– Επιλέξτε Έναρξη τοπικής αναπαραγωγής για αναπαραγωγή από την επιλεγμένη πηγή.
Η τοπική αναπαραγωγή αρχείων λειτουργεί μόνο με αρχεία σε εγγενή μορφή.
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5.8 Διαμόρφωση

Εικόνα 5.14 Ανώτερο μενού - Διαμόρφωση

Η πρόσβαση στο μενού Διαμόρφωση γίνεται από το ανώτερο μενού. Το μενού Διαμόρφωση 
περιέχει τρία υπομενού:
– Γρήγορη εγκατάσταση - ανοίγει έναν οδηγό για τη διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων. Για 

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 3 Γρήγορη εγκατάσταση.
– Διαμόρφωση για προχωρημένους - ανοίγει το μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους για 

τη διαμόρφωση όλων των ρυθμίσεων.
– Ρυθμίσεις οθόνης - ανοίγει ένα μενού για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων οθόνης.

5.8.1 Ρυθμίσεις οθόνης

Το υπομενού Ρυθμίσεις οθόνης περιλαμβάνει ρυθμίσεις οθόνης για το μόνιτορ A (και το μόνιτορ 
B για υβριδικά μοντέλα).

Επιλογές εμφάν.
Επιλέξτε διαφανές φόντο για να δείτε την εμφάνιση κάμερας πίσω από τα μενού. 
Επιλέξτε το χρώμα για τα περιγράμματα πλαισίου (μαύρο, λευκό ή γκρι).
Επιλέξτε το πλαίσιο Κάντε κλικ για να ανοίξετε τα μενού ώστε τα μενού οθόνης να ανοίγουν 
κάνοντας κλικ στο επάνω ή στο κάτω μέρος του μόνιτορ A. Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο, τα μενού 
ανοίγουν τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού κοντά στο επάνω ή στο κάτω μέρος.

Πολλαπλές οθόνες
Επιλέξτε τις πολλαπλές οθόνες προς προβολή.
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Αλληλουχία

Εικόνα 5.15 Μενού Διαμόρφωση οθονών - Αλληλουχία

Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία η κάμερα παραμένει ορατή στην οθόνη (1 έως 60 
δευτερόλεπτα) στο πεδίο Χρόνος παραμονής αλληλουχίας. 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη για να μετακινήσετε τις εισόδους κάμερας ή τις προβολές 
πολλαπλών οθονών στη λίστα αλληλουχίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Προς τα πάνω ή Προς 
τα κάτω για να επιτύχετε την επιθυμητή σειρά. Χρησιμοποιήστε Κατάργηση για να απαλείψετε 
ένα επιμέρους στοιχείο από τη λίστα αλληλουχίας. Χρησιμοποιήστε Διαγραφή για να απαλείψετε 
όλα τα στοιχεία από τη λίστα αλληλουχίας.

Σημείωση:
Όταν μια κάμερα HD είναι μέρος της λίστας αλληλουχίας, η κάμερα δεν εμφανίζεται κατά τη 
διάρκεια της προβολής αλληλουχίας, γιατί η προβολή από κάμερες HD δεν υποστηρίζεται στην 
τοπική διασύνδεση χρήστη.
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Συμβάντα

Εικόνα 5.16 Μενού Διαμόρφωση οθονών - Συμβάντα

Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο τα συμβάντα εμφανίζονται στο μόνιτορ Α και στο μόνιτορ B.

Επιλέξτε τα πλαίσια Συμβάντα επαφών εισόδου, Συμβάντα ανίχνευσης κίνησης, Συμβάντα 
κειμένου ή Συναγερμοί απώλειας βίντεο ώστε τα συγκεκριμένα συμβάντα να εμφανίζονται 
στην οθόνη.
Καθορίστε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία αυτά τα συμβάντα παραμένουν στην οθόνη στο 
πεδίο Διάρκεια οθόνης (συμβάντα μη συναγερμού μόνο).

Πληκτρολογήστε τον αριθμό γραμμών που θα εμφανίζονται στη λίστα συμβάντων και αν θα 
πρέπει να εμφανίζονται μόνο τα συμβάντα συναγερμού.

Για τη ζωντανή λειτουργία και τη λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε αν τα εικονίδια θα 
εμφανίζονται πάντα στα πλαίσια, μόνο στους συναγερμούς ή ποτέ.
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Οθόνη κειμένου

Εικόνα 5.17 Μενού Διαμόρφωση οθονών - Οθόνη κειμένου

Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα συμβάντα κειμένου στο μόνιτορ Α και στο 
μόνιτορ B.
– Ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση δεδομένων κειμένου για να δείτε μια υπέρθεση των 

δεδομένων κειμένου στο μόνιτορ.
– Επιλέξτε τη θέση του κειμένου.
– Καθορίστε τη διάρκεια προβολής ενός συμβάντος κειμένου.
– Επιλέξτε το χρώμα προσκηνίου του κειμένου.
– Επιλέξτε το χρώμα φόντου.
– Επιλέξτε το απαιτούμενο μέγεθος γραμματοσειράς.
– Επιλέξτε γραμματοσειρά οθόνης σταθερού ή αναλογικού πλάτους.
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5.9 Πληροφορίες συστήματος

Εικόνα 5.18 Ανώτερο μενού - Πληροφορίες συστήματος

Η πρόσβαση στο μενού πληροφοριών συστήματος γίνεται από το ανώτερο μενού. Το μενού 
Πληροφορίες συστήματος περιέχει δύο υπομενού:
– Κατάσταση - ανοίγει ένα μενού για την προβολή πληροφοριών κατάστασης.
– Μητρώο καταγραφής - ανοίγει ένα μενού για την προβολή του μητρώου του συστήματος.

5.9.1 Κατάσταση 

Το υπομενού Κατάσταση περιλαμβάνει πέντε καρτέλες που εμφανίζουν πληροφορίες 
κατάστασης.

Εκδόσεις
Η καρτέλα πληροφοριών έκδοσης εμφανίζει την εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού, τον 
αριθμό σειράς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την έκδοση για σκοπούς τεχνικής 
εξυπηρέτησης.

Αποθηκ.χώρος
Η καρτέλα αποθηκευτικού χώρου εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και το 
περιεχόμενο του δίσκου.
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Εικόνα 5.19 Μενού κατάστασης - Αποθηκ.χώρος

– Πρώτη εγγραφή - εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της πρώτης (παλαιότερης) 
εγγραφής στο δίσκο.

– Τελευταία εγγραφή - εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας (πιο 
πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

– Συνολικό μέγεθος δίσκου - εμφανίζει το συνολικό μέγεθος του εγκατεστημένου δίσκου.
– Κατάσταση RAID - εμφανίζεται ενεργοποιημένη εάν οι δίσκοι χρησιμοποιούνται ως 

συστοιχία RAID.
– Ώρα μέχρι αντικατάσταση περίπου  - εκτιμώμενος χρόνος διατήρησης του βίντεο μέχρι την 

αντικατάσταση.
– Έλεγχος ταυτότητας - κάντε κλικ για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του εγγεγραμμένου 

ήχου και βίντεο.
– Δίσκοι σε ενεργό σύνολο δίσκων:

– Η λίστα εμφανίζει ποιοι εσωτερικοί δίσκοι ή LUN σε συστοιχίες iSCSI είναι διαθέσιμοι 
για εγγραφή στο ενεργό σύνολο δίσκων.

– Ο δίσκος ή LUN στον οποίο εκτελείται ή είναι προγραμματισμένη η εγγραφή 
εμφανίζεται με μια κόκκινη κουκκίδα. Οι υπόλοιποι δίσκοι ή LUN στο σύνολο δίσκων, 
οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για εγγραφή, επισημαίνονται με μια πράσινη κουκκίδα. 
Όταν είναι ενεργοποιημένο το RAID, και οι 4 τοπικοί δίσκοι εμφανίζονται με μια 
κόκκινη κουκκίδα. Τα iSCSI LUN δεν είναι διαθέσιμα για εγγραφή όταν είναι 
ενεργοποιημένο το RAID.

– Σε περίπτωση που η μονάδα εντοπίσει πολλά σύνολα δίσκων, το ενεργό σύνολο δίσκων 
επιλέγεται κατά την εκκίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε το ενεργό σύνολο δίσκων στις 
σελίδες Διαμόρφωση αποθήκευσης.
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Σήματα βίντεο
Η καρτέλα σημάτων βίντεο εμφανίζει τη λειτουργία βίντεο συστήματος (PAL ή NTSC) και την 
κατάσταση εισόδου βίντεο.

Κατάσταση εγγρφ
Τρέχον ενεργό προφίλ - εμφανίζει το τρέχον προφίλ
Συναγερμός στην είσοδο - εμφανίζει ποιες είσοδοι είναι σε λειτουργία εγγραφής συναγερμού
Κίνηση στην είσοδο - εμφανίζει ποιες είσοδοι είναι σε λειτουργία εγγραφής κίνησης
Τρέχουσα κατάσταση εγγραφής - εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας και την κατάσταση εγγραφής 
βίντεο και ήχου για κάθε είσοδο

Αισθητήρες
Εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές αισθητήρων θερμοκρασίας και τάσης. Εάν τα επίπεδα 
θερμοκρασίας βρίσκονται εκτός του κανονικού εύρους, οι εμφανιζόμενες τιμές θα είναι 
κίτρινες. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εντός των 
συνιστώμενων προδιαγραφών και ότι υπάρχει κατάλληλος αερισμός. Εάν η θερμοκρασία φθάσει 
σε οριακό επίπεδο, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα. Για να επανεκκινήσετε τη μονάδα, 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο.

Πίνακαζ 5.1 Αισθητήρες θερμοκρασίας

Πίνακαζ 5.2 Επίπεδα παροχής τροφοδοσίας

Όνομα αισθητήρα Κάτω όριο Άνω όριο

Επεξεργαστής 5 °C / 41 °F 100 °C / 212 °F

Είσοδος αέρα 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Έξοδος αέρα 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Επίπεδο τάσης Κάτω όριο Άνω όριο

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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5.9.2 Μητρώο καταγραφής

Το μενού μητρώου καταγραφής χρησιμοποιείται για να εμφανίζει ένα φιλτραρισμένο ιστορικό 
των συμβάντων συστήματος.

Φίλτρο μητρώου
Ρυθμίστε διάφορα κριτήρια φίλτρου για αναζήτηση σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο για 
διάφορα συμβάντα συστήματος.

Εικόνα 5.20 Μενού μητρώου καταγραφής - Φίλτρο μητρώου

– Εισάγετε ώρα έναρξης και λήξης.
– Επιλέξτε τα συμβάντα συστήματος που επιθυμείτε να εμφανιστούν.
– Περιεχόμ. μητρώου - εμφανίζει τα παλαιότερα και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα περιεχόμενα 

του μητρώου.
– Εμφάνιση - κάντε κλικ για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσμ. μητρώου
Εμφανίζεται η Ημ/νία, η Ώρα, και ο Τύπος συμβάντος διαφόρων συμβάντων συστήματος. 
Εμφανίζεται μία οθόνη προεπισκόπησης του επιλεγμένου συμβάντος, εάν εφαρμόζεται.
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5.10 Διαχείριση συμβάντων
Διάφοροι τύποι συμβάντων αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας. Τα συμβάντα αυτά 
είναι:
– ένα σήμα εισόδου επαφής που εφαρμόζεται στη μονάδα,
– ανίχνευση κίνησης σε ένα σήμα κάμερας,
– απώλεια βίντεο από κάποια από τις κάμερες,
– μία εσωτερική προειδοποίηση από την ίδια τη μονάδα (δηλ. αστοχία δίσκου, συναγερμός 

θερμοκρασίας). 
– ένα κείμενο που αποστέλλεται στη μονάδα για εγγραφή με μία ή περισσότερες κάμερες.
Ο τρόπος με τον οποίο η μονάδα αντιδρά σε συμβάντα εξαρτάται από το πώς είναι 
προγραμματισμένη.
Ένα συμβάν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και, εάν είναι συναγερμός, 
μπορεί να απαιτεί ανταπόκριση από το χρήστη.

Παρασκηνιακά συμβάντα
Τα συμβάντα μπορούν να αλλάξουν παρασκηνιακές εργασίες που κάποιος χρήστης ενδέχεται να 
μην αντιληφθεί. Αποκρίσεις της μονάδας που δεν είναι ορατές στο χρήστη είναι, για παράδειγμα, 
μία αλλαγή στην ταχύτητα εγγραφής, η ενεργοποίηση του ρελέ εξόδου ή η καταγραφή 
συμβάντων. Η μονάδα μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ώστε να εκτελεί εγγραφή κατά την 
ενεργοποίηση ενός συμβάντος ή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισης των εικόνων κάμερας 
στα μόνιτορ, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από το χρήστη.

5.10.1 Συναγερμοί
Ένας συναγερμός μπορεί να προκαλέσει την ακόλουθη αντίδραση της μονάδας:
– Ηχεί ένας βομβητής.
– Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης.
– Εμφανίζεται ένα εικονίδιο συναγερμού.
– Το χρώμα του περιγράμματος γύρω από το πλαίσιο αλλάζει σε κόκκινο.

– Μια ενδεικτική λυχνία συναγερμού , μια ενδεικτική λυχνία κίνησης  ή μια ενδεικτική 

λυχνία απώλειας βίντεο  αναβοσβήνει.

– Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο  αναβοσβήνει.
– Ενεργοποιείται ένα ρελέ εξόδου.
– Οι λειτουργίες προβολής στα μόνιτορ αλλάζουν.
– Μία ελεγχόμενη κάμερα ενδέχεται να μετακινηθεί σε μία προκαθορισμένη θέση.
– Η συμπεριφορά εγγραφής αλλάζει.
– Η μονάδα αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μέσω προκαθορισμένων προφίλ.

Επιβεβαίωση συναγερμού

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης  για να επιβεβαιώσετε το συναγερμό, ή 

χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να κάνετε κλικ στο  στον πίνακα κουμπιών της οθόνης.
– Ο βομβητής σιγεί.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες συναγερμού  και  σβήνουν.
– Το μήνυμα κατάστασης συναγερμού εξαφανίζεται.
– Αποκαθίσταται η τελευταία λειτουργία προβολής που χρησιμοποιήθηκε.

Το εικονίδιο συναγερμού παραμένει ορατό, για όσο χρονικό διάστημα η είσοδος που προκαλεί 
το συναγερμό είναι ενεργή.
Εάν ένας συναγερμός δεν επιβεβαιωθεί, ο βομβητής απενεργοποιείται μετά το χρόνο 
παραμονής, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται επιβεβαίωση του συναγερμού.
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Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιβεβαίωση, ο βομβητής και οι ενδεικτικές λυχνίες 

συναγερμού  και  απενεργοποιούνται μετά το χρόνο παραμονής.
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5.10.2 Είσοδοι επαφής 

Εάν μια είσοδος επαφής προκαλέσει ένα συναγερμό
– Τα μόνιτορ A και B (υβριδική έκδοση μόνο) μπορούν να εμφανίζουν μια συστοιχία 

προεπιλεγμένων καμερών.
– Οθόνη A: Το περίγραμμα γύρω από το εμφανιζόμενο πλαίσιο είναι κόκκινο. Το εικονίδιο 

συναγερμού εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης 
συναγερμού.

– Ηχεί ο βομβητής συναγερμού. Οι ενδεικτικές λυχνίες συναγερμού  και  
αναβοσβήνουν.

– Οι ελεγχόμενες κάμερες μπορούν να μετακινηθούν σε προκαθορισμένες θέσεις.

5.10.3 Συμβάντα κίνησης

Εάν ένα σήμα ανίχνευσης κίνησης προκαλέσει ένα συμβάν
– Τα μόνιτορ A και B (υβριδική έκδοση μόνο) μπορούν να αλλάξουν για εμφάνιση των 

συμβάντων κίνησης.
– Το εικονίδιο κίνησης εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα 

κατάστασης συναγερμού.

– Η ένδειξη κίνησης  στον πίνακα της πρόσοψης αναβοσβήνει.

5.10.4 Συμβάντα κειμένου

Εάν ένα σήμα ανίχνευσης κίνησης προκαλέσει ένα συμβάν
– Τα μόνιτορ A και B (υβριδική έκδοση) μπορούν να αλλάξουν ώστε να εμφανίζουν τα 

συμβάντα κειμένου.
– Το εικονίδιο συμβάντος κειμένου (κίτρινο) ή το εικονίδιο συναγερμού κειμένου (κόκκινο) 

εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης συναγερμού.

5.10.5 Συναγερμός απώλειας βίντεο

Εάν η απώλεια ενός σήματος βίντεο προκαλέσει συναγερμό:
Τα μόνιτορ A και B (υβριδική έκδοση μόνο) μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να εμφανίζουν το 
σήμα απώλειας βίντεο.
– Η μία ή και οι δύο οθόνες μπορούν να τεθούν σε προβολή πολλαπλών οθονών. Το χαμένο 

σήμα κάμερας εμφανίζεται ως μαύρο πλαίσιο με το μήνυμα απώλειας βίντεο. Στην οθόνη A, 
το περίγραμμα γύρω από την κάμερα με την απώλεια βίντεο είναι κόκκινο. Εμφανίζεται ένα 
μήνυμα κατάστασης συναγερμού.

– Ηχεί ο βομβητής συναγερμού.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες απώλειας βίντεο  και  αναβοσβήνουν.

Επιβεβαίωση συναγερμού απώλειας βίντεο

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης , για να επιβεβαιώσετε ένα συναγερμό απώλειας 
βίντεο.

– Ο βομβητής σιγεί.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες απώλειας βίντεο  και  σβήνουν.
– Το μήνυμα κατάστασης συναγερμού εξαφανίζεται.
– Αποκαθίσταται η τελευταία λειτουργία προβολής που χρησιμοποιήθηκε.

Εάν η κάμερα με την απώλεια βίντεο είναι ορατή, το μαύρο πλαίσιο και το μήνυμα απώλειας 
βίντεο εξακολουθούν να εμφανίζονται για όσο δεν υπάρχει βίντεο.
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Εάν ένας συναγερμός δεν επιβεβαιωθεί, ο βομβητής απενεργοποιείται μετά το χρόνο 
παραμονής, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται επιβεβαίωση του συναγερμού.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιβεβαίωση, ο βομβητής και οι ενδεικτικές λυχνίες 

απώλειας βίντεο  και  απενεργοποιούνται μετά το χρόνο παραμονής.
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6 Διαμόρφωση για προχωρημένους
Προσπελάστε όλες τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της μονάδας 
μέσω του στοιχείου μενού διαμόρφωσης του ανώτερου μενού. Ο μεγάλος αριθμός των 
διαθέσιμων παραμέτρων παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε εκτεταμένες λειτουργίες. 
Για την πρόσβαση στα μενού διαμόρφωσης, απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
Το μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους είναι προσπελάσιμο από το ανώτερο μενού μέσω 
του στοιχείου μενού διαμόρφωσης, και παρέχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία με δυνατότητα 
διαμόρφωσης για τη μονάδα. 

Αυτό το μενού διαθέτει 12 κύριες ομάδες μενού που παρατίθενται στην αριστερή πλευρά. Οι 
ομάδες διαθέτουν καρτέλες στο επάνω μέρος, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε μια σελίδα 
όπου είναι δυνατή η επιλογή και η αλλαγή των τιμών και λειτουργιών.

Καρτέλες αριστερής 
πλευράς

Καρτέλες άνω πλευράς

Διεθνή Γλώσσα
Ώρα-Ημ/νία
Διακομιστής ώρας

Βίντεο και ήχος Κανάλια 1-32 (ανάλογα με το μοντέλο)
Γενικά
Έλεγχος

Χρονοδιάγραμμα Χρονοδιάγραμμα
Εξαιρέσεις

Εγγραφή Προφίλ 1 έως 6
Κανάλια 1-32 (ανάλογα με το μοντέλο)
- Κανονικό
- Επαφή
- Κίνηση
- Κείμενο

Επαφές Είσοδοι επαφής NC
Έξοδοι ρελέ NC

Κίνηση Κανάλια 1-8 (ή 1-16 ανάλογα με το μοντέλο)

Δεδομένα κειμένου Γέφυρα
Άμεση IP

Συμβάν Προφίλ 1 έως 6
- Γενικά
- Επαφή
- Κίνηση
- Κείμενο
- Απώλεια βίντεο

Δίκτυο Ρυθμίσεις
Εύρος δ/νσεων IP
Ροή δεδ. μόνιτορ
SNMP
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6.1 Διεθνή

6.1.1 Γλώσσα

Εικόνα 6.1 Μενού διαμόρφωσης - Διεθνή - Γλώσσα

– Επιλέξτε τη Γλώσσα σας από την πτυσσόμενη λίστα.
– Επιλέξτε την προτιμώμενη Μονάδα θερμοκρασίας.

Αποθήκευση Σύνολο δίσκων
Δίσκοι
Εξυπηρέτηση

Χρήστες Γενικά
Διαχειριστής
Χρήστες 1 έως 7

Σύστημα Εξυπηρέτηση
KBD
Σειριακές θύρες
Άδειες
Καταγραφή

Καρτέλες αριστερής 
πλευράς

Καρτέλες άνω πλευράς
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6.1.2 Ώρα-Ημ/νία

Εικόνα 6.2 Μενού διαμόρφωσης - Διεθνή - Ώρα-Ημ/νία

– Επιλέξτε μία Ζώνη ώρας από τη λίστα (η θερινή ώρα ρυθμίζεται αυτόματα).
– Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη Μορφή ώρας.
– Συμπληρώστε την τρέχουσα Ώρα.
– Επιλέξτε μία Μορφή ημ/νίας που εμφανίζει πρώτα το μήνα (MM), την ημέρα (ΗΗ), ή το 

έτος (ΕΕΕΕ).
– Εισάγετε την τρέχουσα Ημ/νία.
– Ρυθμίστε τη Θερινή ώρα σε Αυτόματο, για να την ενεργοποιήσετε. Ρυθμίστε σε Μη 

αυτόματο και συμπληρώστε την ημέρα, το μήνα και την ώρα στα πεδία Ώρα έναρξης και 
Ώρα λήξης, καθώς και την Απόκλιση, εάν διαφέρει από τις πληροφορίες που σχετίζονται 
με τη ζώνη ώρας σας.

Σημείωση:
Εάν ο συγχρονισμός της ώρας έχει ως αποτέλεσμα η ώρα της συσκευής εγγραφής να ρυθμιστεί 
πίσω κατά λιγότερο από 10 λεπτά, το ρολόι της συσκευής εγγραφής επιβραδύνει. Η εγγραφή 
συνεχίζεται, αλλά αποθηκεύονται περισσότερα καρέ για κάθε δευτερόλεπτο που προχωράει η 
ώρα της συσκευής εγγραφής. Όταν η επιβράδυνση της ώρας της συσκευής εγγραφής 
αναπληρώσει τον αριθμό των λεπτών που πήγαινε μπροστά, το ρολόι της συσκευής επανέρχεται 
στην κανονική ταχύτητα. 
Κατά την αναπαραγωγή εγγεγραμμένου βίντεο ενώ το ρολόι έχει επιβραδύνει, η ταχύτητα 
αναπαραγωγής φαίνεται να είναι επιβραδυμένη.
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Εάν ο συγχρονισμός της ώρας έχει ως αποτέλεσμα η ώρα της συσκευής εγγραφής να τεθεί πίσω 
κατά περισσότερο από 10 λεπτά, η εγγραφή αναστέλλεται. Το ρολόι της συσκευής εγγραφής 
σταματά μέχρι η ώρα να φτάσει τη σήμανση ώρας της τελευταίας εγγραφής. Εμφανίζεται ένα 
μήνυμα συναγερμού μέχρι να επιβεβαιωθεί ο συναγερμός. Όταν η ώρα της συσκευής εγγραφής 
φτάνει τη σήμανση ώρας των πιο πρόσφατων εγγραφών, το ρολόι ξαναρχίζει να προχωράει με 
την κανονική ταχύτητα και συνεχίζεται η κανονική συμπεριφορά εγγραφής. 

Εάν θέλετε να θέσετε το ρολόι της συσκευής εγγραφής πίσω κατά περισσότερο από 10 λεπτά, 
αλλά παράλληλα θέλετε η μονάδα να συνεχίσει την εγγραφή αμέσως, θα πρέπει είτε να 
διαγράψετε όλες τις εγγραφές με μη αυτόματο τρόπο είτε να ρυθμίσετε την ώρα της συσκευής 
εγγραφής πιο μπροστά από την ώρα της τελευταίας εγγραφής.

6.1.3 Διακομιστής ώρας

Εικόνα 6.3 Μενού Διαμόρφωση - Διεθνή - Διακομιστής ώρας

– Η λειτουργία Χρήση διακομιστή ώρας συγχρονίζει την ώρα της μονάδας με την ώρα ενός 
διακομιστή ώρας δικτύου ή άλλης μονάδας Divar. Συμπληρώστε τη Δ/νση IP του διακομιστή 
ώρας δικτύου. Εάν δεν υπάρχει διακομιστής ώρας στο ίδιο υποδίκτυο, η μονάδα αναζητεί 
έναν κατάλληλο διακομιστή ώρας εκτός του δικτύου του. Βεβαιωθείτε ότι η πύλη του Divar 
είναι ρυθμισμένη σωστά για τον εντοπισμό του διακομιστή ώρας. Διασφαλίστε ότι η 
κυκλοφορία NTP δεν παρεμποδίζεται από τείχη προστασίας μέσω της θύρας 123.

– Πατήστε Συγχρονισμός, για να εκκινήσετε το συγχρονισμό της ώρας.
Ο αυτόματος συγχρονισμός της ώρας (που εκτελείται μία φορά ανά τέσσερις ημέρες) μπορεί να 
αλλάξει το ρολόι μόνο κατά ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 10 λεπτών (βλ. Σημείωση στην 
Ενότητα 6.1.2 Ώρα-Ημ/νία).
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6.2 Βίντεο και ήχος
Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο μενού, για να διαμορφώσετε εισόδους βίντεο και ήχου.
Στα μοντέλα DHR 730, οι καρτέλες 1-8 είναι για τις αναλογικές κάμερες. Οι επόμενες καρτέλες 
είναι για τις κάμερες IP. 
Στα μοντέλα DHR 750, οι καρτέλες 1-16 είναι για τις αναλογικές κάμερες. Οι επόμενες καρτέλες 
είναι για τις κάμερες IP. 
Στα μοντέλα DNR 730, οι καρτέλες 1-16 είναι για τις κάμερες IP. 
Στα μοντέλα DNR 750, οι καρτέλες 1-32 είναι για τις κάμερες IP. 
Στα μοντέλα με εκτεταμένη μνήμη (μοντέλα αναθεώρησης B), η καρτέλα με τους ρυθμούς bit 
ακολουθεί τις καρτέλες με τους αριθμούς των καμερών.

6.2.1 Αναλογικά κανάλια
Οι καρτέλες 1-8 ή 1-16 στο επάνω μέρος του μενού περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για καθεμία 
από τις αναλογικές εισόδους σε μια ψηφιακή υβριδική συσκευή εγγραφής.

Εικόνα 6.4 Μενού διαμόρφωσης - Βίντεο & ήχος - Αναλογική κάμερα

Μια καρτέλα Γενικά και μια καρτέλα Έλεγχος είναι διαθέσιμη για κάθε αναλογική κάμερα.

Καρτέλα Γενικά
– Εισάγετε ένα όνομα για την επιλεγμένη είσοδο. Το όνομα μπορεί να έχει έκταση έως 16 

χαρακτήρες.
– Η ρύθμιση Ενεργοποίηση εισόδου βίντεο ενεργοποιεί (προεπιλογή) ή απενεργοποιεί τις 

εισόδους βίντεο και τις αντίστοιχες εισόδους ήχου.
– Αυτόματη αντίθεση - ενεργοποιείται προκειμένου να επιτρέψει στο σύστημα την αυτόματη 

ρύθμιση της αντίθεσης για την είσοδο βίντεο.
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– Αντίθεση - μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα με τον ολισθητήρα, εάν η αυτόματη αντίθεση 
είναι απενεργοποιημένη.

– Επιλέξτε Ενεργοποίηση εισόδου ήχου, όταν είναι συνδεδεμένη μία πηγή ήχου.
– Ο μετρητής Επίπεδο υποδεικνύει την ισχύ του σήματος εισόδου ήχου.
– Χρησιμοποιήστε τον ολισθητήρα Κέρδος, για να ρυθμίσετε την ευαισθησία της εισόδου.

Καρτέλα Έλεγχος
– Ενεργοποιήστε το PTZ, όταν υπάρχει συνδεδεμένη ελεγχόμενη κάμερα. Από προεπιλογή, το 

PTZ είναι απενεργοποιημένο.
– Επιλέξτε πρωτόκολλο και διεύθυνση συσκευής στο δίαυλο PTZ. (Οι εντολές PTZ 

μεταδίδονται ταυτόχρονα στο δίαυλο RS485 και στο δίαυλο Biphase. Κάθε κάμερα πρέπει 
να έχει μια μοναδική διεύθυνση μεγαλύτερη από 0.)

6.2.2 Κανάλια IP
Μια καρτέλα Γενικά και μια καρτέλα Έλεγχος είναι διαθέσιμη για κάθε κάμερα.

Σημείωση:
Μια ροή IP πρέπει να συνδέεται μόνο σε ένα μεμονωμένο κανάλι σε ένα μεμονωμένο Divar. Δεν 
πρέπει να υπάρχει σύνδεση σε καμία άλλη συσκευή που θα μπορούσε να επηρεάσει τις 
ρυθμίσεις της συσκευής IP.

Εικόνα 6.5 Μενού διαμόρφωσης - Βίντεο & ήχος - Κάμερα IP

Κάμερα IP
Εάν έχει ήδη διαμορφωθεί μια σύνδεση IP, εμφανίζονται η διεύθυνση IP, ο τύπος εισόδου, και ο 
αριθμός ροής. Εάν έχει ήδη δημιουργηθεί σύνδεση, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση βίντεο.
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Μη αυτόματη ρύθμιση

Εικόνα 6.6 Μενού Διαμόρφωση - Βίντεο & ήχος - Μη αυτόματη ρύθμιση κάμερας IP

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματη ρύθμιση ... για να διαμορφώσετε ή να αλλάξετε μια 
σύνδεση κάμερας IP.
– Δ/νση IP - εισάγετε τη διεύθυνση IP της κάμερας IP.
– Είσοδος - Επιλέξτε Κάμερα για μια κάμερα ή έναν κωδικοποιητή μονού καναλιού. 

Επιλέξτε Γραμμή βίντεο 1-4 για έναν κωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.
– Ροή - εισάγετε τον αριθμό ροής.
– Προφίλ κωδικοποιητή - Εμφανίζει το προφίλ κωδικοποιητή της συσκευής IP.
– Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης - εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης εάν εφαρμόζεται.
2. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Μπορεί να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί μια επιτυχής σύνδεση, μετά από 
την οποία εμφανίζεται μια προεπισκόπηση βίντεο.
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Αυτόματη ανίχνευση

Εικόνα 6.7 Μενού Διαμόρφωση - Βίντεο & ήχος - Κάμερα IP - Αυτόματη ανίχνευση

Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη ανίχνευση ... για να εκχωρήσετε μια ανιχνευμένη κάμερα IP 
στο επιλεγμένο κανάλι. Επιλέξτε Διαμόρφωση ... για να αλλάξετε τις παραμέτρους IP της 
επιλεγμένης κάμερας.

Όνομα εισόδου
Εισάγετε ένα όνομα για την επιλεγμένη είσοδο. Το όνομα μπορεί να έχει έκταση έως 16 
χαρακτήρες.

Ενεργοποίηση εισόδου βίντεο
Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί (προεπιλογή) ή απενεργοποιεί την είσοδο βίντεο.

Αναλύσεις κάμερας
Επιλέξτε ένα σύνολο αναλύσεων που συμφωνούν με τις διαθέσιμες αναλύσεις της συνδεδεμένης 
κάμερας IP.

Ενεργοποίηση προβολής SD στο τοπικό μόνιτορ
Επιλέξτε για να περιορίσετε τις ροές βίντεο από την κάμερα μόνο στις ροές που μπορεί να 
αποκωδικοποιήσει και να προβάλλει τοπικά η μονάδα. Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο, το βίντεο 
από αυτή την κάμερα IP καταγράφεται αλλά δεν προβάλλεται τοπικά.

Καρτέλα Έλεγχος
– Ενεργοποιήστε το PTZ, όταν είναι συνδεδεμένη μία ελεγχόμενη κάμερα. Από προεπιλογή, 

το PTZ είναι απενεργοποιημένο.
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– Επιλέξτε ένα πρωτόκολλο και τις παραμέτρους επικοινωνίας που απαιτούνται για τον έλεγχο 
PTZ των καμερών που είναι συνδεδεμένες στους κωδικοποιητές.

6.2.3 Καρτέλα Ρυθμοί bit
Οι μονάδες με κανάλια IP έχουν μια καρτέλα Ρυθμοί bit για την εκχώρηση του συνολικού 
διαθέσιμου εύρους ζώνης IP στις επιμέρους κάμερες. Τα μοντέλα DHR με 8 ή 16 κανάλια IP 
έχουν 36 Mbit/s συνολικό εύρος ζώνης διαθέσιμο για ροές βίντεο από κάμερες IP. Τα μοντέλα 
συσκευών εγγραφής DNR έχουν 72 Mbit/s συνολικό διαθέσιμο εύρος ζώνης.

Εικόνα 6.8 Μενού Διαμόρφωση - Βίντεο & ήχος - Καρτέλα Ρυθμοί bit

Η καρτέλα Ρυθμοί bit εμφανίζει όλα τα κανάλια IP με τον Απεριόριστο ρυθμό bit, το Μέγ. όριο 
ρυθμού bit και την Κατάστασή τους.

O Απεριόριστος ρυθμός bit είναι ο μέγιστος ρυθμός bit της κάμερας, με βάση τις υψηλότερες 
ρυθμίσεις της κάμερας για την ανάλυση, το ρυθμό καρέ και την ποιότητα σε όλα τα προφίλ 
εγγραφής.

Το Μέγ. όριο ρυθμού bit είναι ο μέγιστος επιτρεπτός ρυθμός bit για αυτή την κάμερα. Μπορείτε 
να αλλάξετε αυτή την τιμή ως εξής:
1. Κάντε κλικ σε ένα κανάλι.
2. Επιλέξτε μια τιμή στο πλαίσιο λίστας Μέγ. όριο ρυθμού bit στο κανάλι xx. 

Στην στήλη Κατάσταση εμφανίζονται οι ενδείξεις: 
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– OK όταν οι ρυθμίσεις για την ανάλυση, το ρυθμό καρέ και την ποιότητα είναι σεβαστές και 
δεν ισχύει κανένας περιορισμός για κανένα από τα προφίλ.

– Περιορισμός στο μέγ. όριο όταν η τιμή του μέγιστου ορίου για την κάμερα είναι 
χαμηλότερη από την τιμή που έχει υπολογιστεί από τις ρυθμίσεις ανάλυσης, ρυθμού καρέ 
και ποιότητας στα προφίλ στον πίνακα εγγραφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός bit για 
την κάμερα να είναι χαμηλότερος από την τιμή που έχει οριστεί στα προφίλ εγγραφής.

– Καμία ροή bit όταν η κάμερα δεν μπορεί να μεταδώσει ροή δεδομένων βίντεο λόγω 
περιορισμών στο ρυθμό bit.

Αν το συνολικό απαιτούμενο εύρος ζώνης είναι μεγαλύτερο από το συνολικό διαθέσιμο εύρος 
ζώνης, η μονάδα θέτει τις κάμερες στην κατάσταση Καμία ροή bit, ξεκινώντας από την κάμερα 
IP με το μεγαλύτερο αριθμό. 

Εμφανίζεται το συνολικό απαιτούμενο εύρος ζώνης όλων των καμερών βάσει των τιμών του 
μέγιστου ορίου και το συνολικό εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο στη μονάδα. 

Σημείωση:
Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων για μια λίστα των υποστηριζόμενων καμερών IP και 
κωδικοποιητών.
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6.3 Χρονοδιάγραμμα

6.3.1 Ρύθμιση των δυναμικών χαρακτηριστικών
Οι ρυθμίσεις στο μενού Χρονοδιάγραμμα παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης της δυναμικής 
λειτουργικότητας της μονάδας. Σχεδιάζοντας και ρυθμίζοντας τα διαθέσιμα προφίλ, 
επιτυγχάνεται η αποτελεσματική χρήση των πόρων ώστε να καλύπτονται οι περισσότεροι τύποι 
καταστάσεων εργασίας. Τα προφίλ σχεδιάζονται σε ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο, αλλάζοντας τη 
συμπεριφορά εγγραφής και συμβάντων σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα (για 
παράδειγμα, τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη νύχτα). Τα έξι προφίλ που καθορίζονται στο μενού 
Εγγραφή εμφανίζονται εδώ.

Εικόνα 6.9 Μενού διαμόρφωσης - Χρονοδιάγραμμα

Τα προφίλ αντιπροσωπεύονται από διαφορετικά χρώματα σε μία γραφική αναπαράσταση του 
εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει επιλέγοντας έναν 
αριθμό προφίλ και στη συνέχεια σχεδιάζοντας μία ενεργή περιοχή στο γραφικό 
χρονοδιάγραμμα.

6.3.2 Χρονοδιάγραμμα

Διαμόρφωση
– Η χρήση των προφίλ καθορίζεται σε ένα ημερολόγιο που καλύπτει μία εβδομάδα. Το 

ημερολόγιο αυτό επαναλαμβάνεται στη συνέχεια για τις επόμενες εβδομάδες.
– Ένα προφίλ καθορίζεται σε διαστήματα των 15 λεπτών για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
– Προγραμματίστε ημέρες εξαίρεσης, για να αλλάξετε τα προφίλ για ειδικές ημέρες και 

αργίες.

1. Επιλέξτε έναν αριθμό προφίλ. Το επιλεγμένο προφίλ φωτίζεται.
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2. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία ονόματος επιλεγμένου προφίλ για να επεξεργαστείτε το 
όνομα του επιλεγμένου προφίλ.

3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο χρονοδιάγραμμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και 
enter ή το ποντίκι, για να σχεδιάσετε μία ενεργή περιοχή.

4. Μόλις ολοκληρώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση, για να ενεργοποιήσετε το ενημερωμένο 
Χρονοδιάγραμμα.

6.3.3 Εξαιρέσεις
– Είναι δυνατή η ρύθμιση έως 32 εξαιρέσεων που παρακάμπτουν το χρονοδιάγραμμα.
– Για να προσθέσετε μία εξαίρεση, επιλέξτε Προσθήκη. Εισάγετε την Ημ/νία, Ώρα, 

Διάρκεια, και το Προφίλ.
– Για να επεξεργαστείτε μια εξαίρεση, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο Αλλαγή....
– Για να αφαιρέσετε μια εξαίρεση, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο Κατάργηση.
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6.4 Εγγραφή
Χρησιμοποιήστε το μενού Εγγραφή, για να διαμορφώσετε τη ρύθμιση εγγραφής για καθένα από 
τα έξι προφίλ.

Σημείωση:
Οι ρυθμίσεις ήχου/βίντεο σε ένα προφίλ εφαρμόζονται επίσης στη ροή που χρησιμοποιείται για 
εξ αποστάσεως ζωντανή προβολή.

Εικόνα 6.10 Μενού διαμόρφωσης - Εγγραφή - Κανονικό

Η συμπεριφορά εγγραφής για καθένα από τα έξι προφίλ καθορίζεται στα τρία υπομενού και στη 
συνέχεια για κάθε επιμέρους κανάλι.
1. Επιλέξτε ένα προφίλ.
2. Επιλέξτε ένα επιμέρους κανάλι εισόδου, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την 

εγγραφή του αντίστοιχου βίντεο και ήχου.
3. Επιλέξτε ένα υπομενού για Κανονικό, Επαφή, ή εγγραφή Κίνησης.

– Κανονική εγγραφή - η προεπιλεγμένη λειτουργία εγγραφής
– Εγγραφή επαφών - ενεργοποιείται κατά την εκδήλωση ενός συμβάντος εισόδου 

επαφής
– Εγγραφή κίνησης - ενεργοποιείται κατά την εκδήλωση ενός συμβάντος κίνησης

6.4.1 Κανονικό
Ρυθμίστε τις τιμές για καθένα από τα ακόλουθα πεδία:
– Λειτ.κανον.εγγραφής:

– Συνεχής - ρυθμίστε για συνεχή εγγραφή
– Συμβάν μόνο - ρυθμίστε για εγγραφή μόνο συμβάντων
– Απουσία εγγραφής - ρυθμίστε για απενεργοποίηση της εγγραφής



Σειρά Divar 700  Διαμόρφωση για προχωρημένους | el 87

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

– Χρόνος πριν το συμβάν:
– ρυθμίστε μεταξύ 1 και 120 δευτερολέπτων (εφαρμόζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η 

εγγραφή Συμβάν μόνο). Η εγγραφή για το συμβάν ξεκινά το καθορισμένο χρονικό 
διάστημα προτού προκύψει το συμβάν.

– Ανάλυση:
– για τις αναλογικές κάμερες, ρυθμίστε την ανάλυση βίντεο σε 4CIF (704 x 576/480 

PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) ή CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– για τις κάμερες IP, ρυθμίστε τις αναλύσεις βίντεο από τις οποίες θα γίνεται επιλογή στο 

πεδίο Αναλύσεις κάμερας στην καρτέλα Βίντεο & ήχος / Γενικά.
– Ποιότητα:

– ρυθμίστε την ποιότητα βίντεο σε Υψηλή, Mεσαία, ή Βασική.
– Ρυθμός καρέ:

– ρυθμίστε το ρυθμό καρέ βίντεο σε 25/30,  12,5/15,  6,25/7,5,  3,125/3,75  ή  1/1 ips 
(εικόνες ανά δευτερόλεπτο σε PAL/NTSC). Για τις κάμερες IP, η τιμή του ρυθμού καρέ 
περιορίζεται ώστε η προκύπτουσα τιμή του Τρέχοντα ρυθμού bit να μην υπερβαίνει 
την τιμή για το Μέγ. όριο.

Για τις αναλογικές κάμερες:
– Εγγραφή ήχου:

– επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.
– Ποιότητα ήχου:

– ρυθμίστε την ποιότητα ήχου σε Υψηλή, Mεσαία, ή Βασική.
Για τις κάμερες IP:
– Εμφανίζεται ο τρέχων ρυθμός bit.
– Εμφανίζεται το μέγιστο όριο ρυθμού bit.

Σημείωση:
Για την πιο αποτελεσματική συμπίεση εικόνας, αποφύγετε τον θόρυβο κάμερας διασφαλίζοντας 
ότι η κάμερα έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής φωτισμός. Επιπλέον, 
βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μην κουνιέται λόγω του 
ανέμου ή άλλων επιδράσεων.

6.4.2 Επαφή
Τα πεδία έχουν τις ίδιες παραμέτρους με εκείνες κάτω από την καρτέλα Κανονικό. Είναι παρόντα 
πρόσθετα πεδία για εγγραφή επαφών.
– Εγγραφή επαφών:

– Σταθερής διάρκειας - ενεργοποιεί την εγγραφή για την καθορισμένη διάρκεια από την 
αρχή του συμβάντος.

– Ακολουθεί + μετά - ενεργοποιεί την εγγραφή εφόσον το συμβάν είναι ενεργό και 
συνεχίζει αφού το συμβάν καταστεί ανενεργό για την ώρα που έχει ρυθμιστεί στο 
πεδίο διάρκειας.

– Σύμφωνα με - ενεργοποιεί την εγγραφή μόνο εφόσον το συμβάν είναι ενεργό.
– Απουσία εγγραφής

– Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

6.4.3 Κείμενο
Τα πεδία έχουν τις ίδιες παραμέτρους με εκείνες κάτω από την καρτέλα Κανονικό. Υπάρχουν και 
πρόσθετα πεδία για την εγγραφή κειμένου.
– Εγγραφή κειμένου

– Σταθερής διάρκειας - ενεργοποιεί την εγγραφή για την καθορισμένη διάρκεια από την 
αρχή του συμβάντος.

– Απουσία εγγραφής
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– Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

6.4.4 Κίνηση
Τα πεδία έχουν τις ίδιες παραμέτρους με εκείνες κάτω από την καρτέλα Κανονικό. Είναι παρόντα 
πρόσθετα πεδία για εγγραφή κίνησης.
– Εγγραφή κίνησης:

– Σταθερής διάρκειας - ενεργοποιεί την εγγραφή για την καθορισμένη διάρκεια από την 
αρχή του συμβάντος.

– Απουσία εγγραφής
– Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

Σημείωση:
Εάν έχει επιλεγεί η εγγραφή Συμβάν μόνο στην καρτέλα Κανονικό, τότε ο χρόνος πριν το 
συμβάν ισχύει και για τις εγγραφές επαφής, κίνησης και κειμένου.

6.4.5 Αντιγραφή
Οι λειτουργία αντιγραφής των ρυθμίσεων εγγραφής διευκολύνει τη ρύθμιση της εγγραφής για 
όλα τα προφίλ και όλες τις κάμερες. Η λειτουργία αντιγραφής αντιγράφει το περιεχόμενο από 
ένα επιμέρους προφίλ σε άλλα προφίλ. Είναι δυνατή η επιλογή των εισόδων κάμερας και των 
τρόπων λειτουργίας εγγραφής εντός καθενός από αυτά τα προφίλ.
Για αντιγραφή των ρυθμίσεων εγγραφής:
1. Επιλέξτε το πλαίσιο Αντιγραφή πολλαπλών καμερών για να αντιγράψετε πολλαπλές 

εισόδους κάμερας εντός του προφίλ Από. 
2. Επιλέξτε τον αριθμό προφίλ από το οποίο θα γίνει αντιγραφή.
3. Επιλέξτε τα προφίλ στα οποία θα γίνει αντιγραφή (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο 

για επιλογή όλων).
4. Επιλέξτε την(ις) είσοδο(εισόδους) κάμερας από την(ις) οποία(ες) θα γίνει αντιγραφή, για 

την αντιγραφή του προφίλ.
5. Επιλέξτε τις εισόδους κάμερας προς τις οποίες θα γίνει αντιγραφή (επισημάνετε το μη 

αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).
6. Επιλέξτε μόνο εκείνους τους τρόπους λειτουργίας εγγραφής (Κανονικό, Συναγερμός ή 

Κίνηση) που πρόκειται να αντιγραφούν.
7. Κάντε κλικ στο Αντιγραφή.
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6.5 Επαφές
Χρησιμοποιήστε το μενού Επαφές για να ρυθμίσετε τις εισόδους συναγερμού και τις εξόδους 
ρελέ.

Εικόνα 6.11 Μενού διαμόρφωσης - Επαφές

6.5.1 Είσοδοι επαφής 
Κατά προεπιλογή, όλες οι είσοδοι επαφής είναι Κανονικά Ανοιχτές (NO). Όταν χρειάζεται, 
επιλέξτε τις εισόδους επαφής που θα λειτουργούν ως Κανονικά Κλειστές (NC) επαφές 
(επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

Σημείωση:
Εάν είναι συνδεδεμένη στη μονάδα μια κάμερα IP, τότε η φυσική είσοδος επαφής 1 της κάμερας 
IP βρίσκεται σε διάζευξη (ORed) με τη φυσική είσοδο επαφής με τον αντίστοιχο αριθμό. Αυτό το 
επίπεδο ORed χρησιμοποιείται ως πηγή συναγερμού ή συμβάντος. Για παράδειγμα, εάν η 
κάμερα 3 είναι μια κάμερα IP, τότε η είσοδος επαφής της βρίσκεται σε διάζευξη (ORed) με την 
είσοδο επαφής 3 της συσκευής εγγραφής. Οι είσοδοι επαφής εκτός της επαφής 1 αγνοούνται 
από τη συσκευή εγγραφής.

6.5.2 Έξοδοι ρελέ 
Κατά προεπιλογή, όλες οι επαφές εξόδου ρελέ είναι Κανονικά Ανοιχτές (NO). Όταν χρειάζεται, 
επιλέξτε τις εξόδους ρελέ που θα λειτουργούν ως Κανονικά Κλειστές (NC) επαφές.

Σημείωση:
Η τοπική διασύνδεση δεν παρέχει έλεγχο των εξόδων ρελέ στις συσκευές IP.
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6.5.3 Ιδιότητες εισόδου επαφής
Σε καθεμία από τις 16 εισόδους επαφής μπορεί να εκχωρηθεί ένα όνομα και ένας τρόπος 
λειτουργίας παράκαμψης προφίλ.

Παρακάμψεις προφίλ
Μια είσοδος συναγερμού μπορεί να ενεργοποιήσει μια παράκαμψη προφίλ. Υπάρχουν τρεις 
διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας:
– Χωρίς παράκαμψη (προεπιλογή)
– Σύμφωνα με: η παράκαμψη προφίλ διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η 

είσοδος (δεν μπορεί να ρυθμιστεί διάρκεια παράκαμψης).
– Σταθερής διάρκειας: η παράκαμψη προφίλ αρχίζει όταν η είσοδος καταστεί ενεργή και 

συνεχίζεται για το χρονικό διάστημα που έχει ρυθμιστεί στο πεδίο διάρκειας παράκαμψης.
Όταν έχει επιλεγεί μια παράκαμψη προφίλ, επιλέξτε ποιο προφίλ από τα έξι θα χρησιμοποιηθεί 
ως το προφίλ παράκαμψης και στη συνέχεια καθορίστε τη Διάρκεια της παράκαμψης.
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6.6 Κίνηση

6.6.1 Ανίχνευση κίνησης σε αναλογικές κάμερες
Το χαρακτηριστικό ανίχνευσης κίνησης μπορεί να διαμορφωθεί επιλέγοντας τις καρτέλες για 
κάθε μεμονωμένη είσοδο αναλογικού βίντεο.

Εικόνα 6.12 Μενού Διαμόρφωση - Κίνηση σε αναλογικές κάμερες

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Σχεδιασμός κελιών δίπλα στο παράθυρο προεπισκόπησης:
– Για να προσθέσετε κελιά, σχεδιάστε ορθογώνια παραλληλόγραμμα στην περιοχή 

ανίχνευσης κίνησης.
– Για να αφαιρέσετε κελιά, διαγράψτε ορθογώνια παραλληλόγραμμα από την περιοχή 

ανίχνευσης κίνησης.
– Επιλέξτε Σχεδιασμός όλων των κελιών για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης 

για ολόκληρη την περιοχή προεπισκόπησης.
– Επιλέξτε Διαγραφή όλων των κελιών για να απαλείψετε την ανίχνευση κίνησης για 

ολόκληρη την περιοχή προεπισκόπησης.
– Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πλέγματος για να δημιουργήσετε το 

περίγραμμα των ζωνών πλέγματος.
2. Προσαρμόστε το συρόμενο ρυθμιστικό Επίπεδο πυροδότησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο 

κίνησης που θα ανιχνευθεί. Η ολίσθηση προς τα δεξιά αυξάνει την ευαισθησία, η ολίσθηση 
προς τα αριστερά μειώνει την ευαισθησία.  Η ύψιστη τιμή ανιχνεύει ακόμα και την 
παραμικρή κίνηση.

3. Η Ένδειξη κίνησης παρέχει μια οπτική ένδειξη της ανιχνευόμενης δραστηριότητας.
4. Επιλέξτε Ένδειξη απαλοιφής για να επαναρρυθμίσετε το επίπεδο κορυφής.



92 el | Διαμόρφωση για προχωρημένους Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

Σημείωση:
Συμβουλές για ανίχνευση κίνησης χωρίς προβλήματα:
– Το μέγεθος της περιοχής κίνησης επηρεάζει την ευαισθησία στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Μια μικρή περιοχή κίνησης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μικρών 
αντικειμένων (υψηλή ευαισθησία), ενώ μια μεγάλη περιοχή πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την ανίχνευση μεγάλων αντικειμένων (χαμηλή ευαισθησία).

– Θόρυβος στην εικόνα της κάμερας μπορεί να δημιουργήσει ψευδή συμβάντα κίνησης, 
ειδικά κατά την ανίχνευση μικρών αντικειμένων. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα έχει ρυθμιστεί 
σωστά και ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής φωτισμός ώστε η κάμερα να μπορεί να λαμβάνει 
εικόνα χωρίς θόρυβο.

– Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μην κουνιέται 
λόγω του ανέμου ή άλλων επιδράσεων.

6.6.2 Ανίχνευση κίνησης σε κάμερες IP
Με τις κάμερες IP, υπάρχουν δύο τρόποι εκτέλεσης της ανίχνευσης κίνησης:
– στην κάμερα ή
– στη συσκευή εγγραφής.

Εικόνα 6.13 Μενού Διαμόρφωση - Κίνηση σε κάμερες IP

Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης στην κάμερα:
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή μέχρι να εμφανιστεί στο πεδίο Ανίχνευση κίνησης από η 

ένδειξη Κάμερα. 
– Το Divar πλέον λαμβάνει συμβάντα ανίχνευσης κίνησης μόνο από την κάμερα.
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2. Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση του προγράμματος περιήγησης της κάμερας για να 
επιλέξετε τον τύπο του αλγορίθμου ανίχνευσης κίνησης (IVA ή Motion+) και για να 
διαμορφώσετε τις δυνατότητες ανίχνευσης κίνησης της κάμερας. 

Και τα συμβάντα IVA και τα συμβάντα Motion+ αναφέρονται στη συσκευή εγγραφής ως 
συμβάντα ανίχνευσης κίνησης. Η συσκευή εγγραφής δεν καταγράφει μεταδεδομένα IVA ούτε 
υποστηρίζει συμβάντα που υποστηρίζονται αποκλειστικά από την τεχνολογία IVA, όπως η 
διέλευση γραμμών.
Για να ρυθμίσετε την ανίχνευση κίνησης από DVR: 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή μέχρι να εμφανιστεί στο πεδίο Ανίχνευση κίνησης από η 

ένδειξη DVR. 
2. Χρησιμοποιήστε το επίπεδο πυροδότησης της περιοχής σχεδίασης για να διαμορφώσετε την 

ανίχνευση κίνησης DVR, όπως περιγράφεται για τις αναλογικές κάμερες. 
Δεν χρησιμοποιείται καμία δυνατότητα ανίχνευσης της ίδιας της κάμερας.

Σημείωση:
Οι ρυθμίσεις στη σελίδα αυτή τίθενται σε ισχύ μόνο αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
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6.7 Δεδομένα κειμένου

6.7.1 Γέφυρα
Εδώ διαμορφώνονται γέφυρες ή τερματικά για την παροχή δεδομένων κειμένου.

Εικόνα 6.14 Μενού Διαμόρφωση - Δεδομένα κειμένου γέφυρας

– Θύρα: εισάγετε τη θύρα για τη συσκευή γέφυρας.
– Προσθήκη γέφυρας: κάντε κλικ για να εισάγετε τη διεύθυνση IP μιας γέφυρας.
– Ρυθμίσεις: κάντε κλικ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης συσκευής.
– Κατάργηση: επιλέξτε μια συσκευή στη λίστα και κάντε κλικ στο Κατάργηση για να την 

καταργήσετε.

Σημείωση:
Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό απαιτεί την απόκτηση άδειας χρήσης λογισμικού για να 
ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην Ενότητα 6.12.3 Άδειες.

6.7.2 DirectIP
Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε τις υποδοχές DirectIP για την παροχή δεδομένων κειμένου.



Σειρά Divar 700  Διαμόρφωση για προχωρημένους | el 95

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

Εικόνα 6.15 Μενού Διαμόρφωση - Δεδομένα κειμένου DirectIP

Το DirectIP επιτρέπει σε εξωτερικά συστήματα να αποστέλλουν δεδομένα κειμένου στη μονάδα 
Divar για εγγραφή με μία ή περισσότερες κάμερες.

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να καθορίσετε ένα νέο σύστημα προέλευσης που 
αποστέλλει δεδομένα κειμένου
1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP προέλευσης του εξωτερικού συστήματος που αποστέλλει 

τα δεδομένα κειμένου ή πληκτρολογήστε 0.0.0.0 για αποδοχή δεδομένων από οποιοδήποτε 
εξωτερικό σύστημα.

2. Επιλέξτε μία από τις θύρες TCP 7100-7131 για ακρόαση για δεδομένα κειμένου.
3. Επιλέξτε την κωδικοσελίδα που χρησιμοποιείται από το σύστημα προέλευσης για την 

κωδικοποίηση χαρακτήρων.
4. Επιλέξτε την κάμερα με την οποία θα αποθηκεύονται τα δεδομένα κειμένου.

Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση στη λίστα και επιλέξτε Ρυθμίσεις για να ελέγξετε και να 
ενημερώσετε τα δεδομένα διαμόρφωσης του συγκεκριμένου συστήματος προέλευσης κειμένου.

Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση στη λίστα και επιλέξτε Κατάργηση για να αφαιρέσετε το 
επιλεγμένο σύστημα προέλευσης κειμένου από τη λίστα.

Τα δεδομένα κειμένου που προέρχονται από ένα σύστημα προέλευσης κειμένου μπορούν να 
καταγραφούν με περισσότερες από μία κάμερες. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθήκη για να 
συσχετίσετε την ίδια διεύθυνση IP και κωδικοσελίδα συστήματος προέλευσης σε μια άλλη θύρα 
προορισμού και εκχωρημένη κάμερα. Ομοίως, χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθήκη για να 
συσχετίσετε περισσότερα από ένα συστήματα προέλευσης κειμένου στην ίδια κάμερα.
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6.8 Συμβάν
Χρησιμοποιήστε το μενού Συμβάν, για να καθορίσετε την επιθυμητή συμπεριφορά για μία 
ενεργή είσοδο επαφής, ανιχνευόμενη κίνηση ή απώλεια βίντεο. Εδώ ρυθμίζεται επίσης και η 
γενική συμπεριφορά των συμβάντων. Καθένα από τα έξι προφίλ έχει μια καρτέλα Γενικά, 
Επαφή, Κίνηση, Κείμενο και Απώλεια βίντεο.

Εικόνα 6.16 Μενού διαμόρφωσης - Συμβάν - Γενικά

6.8.1 Γενικά

Αυτόματη επιβεβαίωση συναγερμών
– Ενεργοποιήστε πότε οι συναγερμοί θα πρέπει να επιβεβαιώνονται αυτόματα. Κατά 

προεπιλογή, ένας συναγερμός πρέπει να επιβεβαιωθεί χειροκίνητα.

Χρόνος παραμονής συναγερμού
– Ρυθμίστε μεταξύ 1 και 59 δευτερολέπτων, για να επιλέξετε την περίοδο, κατά τη διάρκεια 

της οποίας το ρελέ εξόδου και ο βομβητής θα παραμένουν ενεργά μετά την ενεργοποίηση 
του συναγερμού.

Να ηχεί βομβητής σε συναγερμό
– Ενεργοποίηση ηχητικής προειδοποίησης κατά την εκδήλωση συναγερμού.

Να ηχεί βομβητής σε απώλεια βίντεο
– Ενεργοποίηση ηχητικής προειδοποίησης κατά την εκδήλωση απώλειας βίντεο.

Ενέργειες κατά την είσοδο σε αυτό το προφίλ
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να καθορίσετε τις προκαταρκτικές θέσεις για τις κάμερες PTZ 
κατά την εκκίνηση αυτού του προφίλ. 
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– Εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις κάμερες 
PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για την 
αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται. 

6.8.2 Επαφή
Η συμπεριφορά συμβάντων μπορεί να διαμορφωθεί για καθεμία από τις 16 επαφές εισόδου με 
τη σειρά.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Ενεργ/μένο εάν η επαφή εισόδου πρέπει να ενεργοποιήσει ένα 

συμβάν.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Συναγερμός εάν η επαφή εισόδου πρέπει να ενεργοποιήσει ένα 

συναγερμό.

Ενέργειες
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να ρυθμίσετε τις ενέργειες Εγγραφή, Μόνιτορ και PTZ που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν αυτή η επαφή είναι ενεργή. 
– Εγγραφή: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα καταγράφονται στις ρυθμίσεις εγγραφής 

επαφής, όταν η συγκεκριμένη επαφή εισόδου είναι ενεργή (επισημάνετε το μη αριθμημένο 
πλαίσιο για επιλογή όλων). Εμφανίζεται μια λίστα των επιλεγμένων καναλιών και των 
ιδιοτήτων εγγραφής τους.

– Μόνιτορ: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα εμφανίζονται στα μόνιτορ A και B όταν 
αυτή η επαφή εισόδου είναι ενεργή (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή 
όλων).

– PTZ: εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις 
κάμερες PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη 
για την αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται. 

6.8.3 Κίνηση
Η συμπεριφορά συμβάντων για την ανίχνευση κίνησης μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε κανάλι 
βίντεο με τη σειρά.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Ενεργ/μένο εάν η ανίχνευση κίνησης πρέπει να ενεργοποιεί ένα 

συμβάν.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Συναγερμός εάν η ανίχνευση κίνησης πρέπει να ενεργοποιεί ένα 

συναγερμό.

Ενέργειες
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να ρυθμίσετε τις ενέργειες Εγγραφή, Μόνιτορ και PTZ που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν ανιχνευθεί κίνηση. 
– Εγγραφή: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα καταγράφονται στις ρυθμίσεις εγγραφής 

κίνησης, όταν ανιχνευθεί κίνηση (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων). 
Εμφανίζεται μια λίστα των επιλεγμένων καναλιών και των ιδιοτήτων εγγραφής τους.

– Μόνιτορ: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα εμφανίζονται στα μόνιτορ A και B όταν 
ανιχνευθεί κίνηση (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

– PTZ: εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις 
κάμερες PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη 
για την αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται. 

6.8.4 Κείμενο
Η συμπεριφορά συμβάντων για κείμενο μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε κανάλι βίντεο με τη 
σειρά.
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– Επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργ/μένο εάν το κείμενο πρέπει να ενεργοποιεί ένα συναγερμό.
– Επιλέξτε το πλαίσιο Συναγερμός εάν το κείμενο πρέπει να ενεργοποιεί ένα συναγερμό.

Ενέργειες
Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία... για να ρυθμίσετε τις ενέργειες Εγγραφή, Μόνιτορ και 
PTZ που πρέπει να πραγματοποιούνται όταν ανιχνεύεται κείμενο. 
– Εγγραφή: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα καταγράφονται στις ρυθμίσεις εγγραφής 

κειμένου όταν ανιχνεύεται κείμενο (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή 
όλων). Εμφανίζεται μια λίστα των επιλεγμένων καναλιών και των ιδιοτήτων εγγραφής τους.

– Μόνιτορ: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα εμφανίζονται στα μόνιτορ Α και Β όταν 
ανιχνεύεται κείμενο (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

– PTZ: εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις 
κάμερες PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη 
για την αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται. 

6.8.5 Απώλεια βίντεο
Η συμπεριφορά συμβάντων για τα σήματα απώλειας βίντεο μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε 
κανάλι βίντεο με τη σειρά.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Ενεργ/μένο για κάθε κανάλι βίντεο εάν η απώλεια βίντεο πρέπει 

να ενεργοποιεί ένα συμβάν.

6.8.6 Αντιγραφή
Η λειτουργία αντιγραφής ρυθμίσεων συμβάντων διευκολύνει τη ρύθμιση ενός μεγάλου αριθμού 
συμβάντων για όλα τα προφίλ και όλες τις κάμερες. Η λειτουργία αντιγραφής αντιγράφει το 
περιεχόμενο από ένα επιμέρους προφίλ σε άλλα προφίλ. Είναι δυνατή η επιλογή των εισόδων 
κάμερας και των τύπων ενεργειών εντός καθενός από αυτά τα προφίλ.
Για να αντιγράψετε ρυθμίσεις συμβάντων:
1. Επιλέξτε το πλαίσιο Αντιγραφή πολλαπλών καμερών για να αντιγράψετε πολλαπλές 

εισόδους κάμερας εντός του προφίλ Από.
2. Επιλέξτε τον αριθμό προφίλ από το οποίο θα γίνει αντιγραφή.
3. Επιλέξτε τα προφίλ στα οποία θα γίνει αντιγραφή (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο 

για επιλογή όλων).
4. Επιλέξτε την(ις) είσοδο(εισόδους) κάμερας από την(ις) οποία(ες) θα γίνει αντιγραφή, για 

την αντιγραφή του προφίλ.
5. Επιλέξτε τις εισόδους κάμερας προς τις οποίες θα γίνει αντιγραφή (επισημάνετε το μη 

αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).
6. Επιλέξτε μόνο εκείνες τις ενέργειες (Γενικά, Επαφή, Κίνηση ή Απώλεια βίντεο) που 

πρόκειται να αντιγραφούν.
7. Κάντε κλικ στο Αντιγραφή.
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6.9 Δίκτυο

6.9.1 Ρύθμιση - Γενικά

Εικόνα 6.17 Μενού διαμόρφωσης - Δίκτυο - Ρύθμιση - Γενικά

– Εισάγετε ένα μοναδικό Όνομα DVR που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο.
– Εάν είναι ενεργοποιημένος ο Εντοπισμός, η μονάδα μπορεί να εντοπιστεί αυτόματα και η 

διεύθυνση IP της μονάδας μπορεί να διαβαστεί.
– Εάν χρειάζεται, αλλάξτε την προεπιλεγμένη Θύρα HTTP (80) σε μία νέα τιμή.
– Όριο απομακρυσμένης ροής — Εισαγάγετε μια τιμή μεταξύ 0 και 1000 Mbps για να 

περιορίσετε το εύρος ζώνης δικτύου που είναι διαθέσιμο για ροή ήχου και βίντεο σε όλους 
τους σταθμούς εργασίας.
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6.9.2 Διαμόρφωση - Σύνδεση 1

Εικόνα 6.18 Μενού Διαμόρφωση - Δίκτυο- Ρύθμιση - Σύνδεση 1

Ρυθμίστε τις παραμέτρους δικτύου για την κύρια θύρα Ethernet.
– Ενεργοποιήστε το DHCP για αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και 

προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή δικτύου DHCP. Εμφανίζονται οι πραγματικές 
τιμές.

– Εάν το DHCP είναι απενεργοποιημένο, συμπληρώστε τη Διεύθυνση IP, τη Μάσκα 
υποδικτύου, και την Προεπιλεγμένη πύλη για τη συσκευή εγγραφής.

– Εάν η Αυτόματη διεύθυνση DNS δεν είναι ενεργοποιημένη, τότε συμπληρώστε τη 
διεύθυνση του Διακομιστή DNS.

– Η Δ/νση MAC προορίζεται μόνο για ανάγνωση. Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του 
προσαρμογέα Ethernet.

– Η Σύνδεση υποδεικνύει την κατάσταση της φυσικής σύνδεσης δικτύου. 
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6.9.3 Ρύθμιση - Σύνδεση 2

Εικόνα 6.19 Μενού διαμόρφωσης - Δίκτυο - Ρύθμιση - Συνδέσεις

Ρυθμίστε τις παραμέτρους δικτύου για τη δευτερεύουσα θύρα Ethernet.
– Ενεργοποιήστε το DHCP για αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και 

προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή δικτύου DHCP. Εμφανίζονται οι πραγματικές 
τιμές.

– Εάν το DHCP είναι απενεργοποιημένο, συμπληρώστε τη Διεύθυνση IP και τη Μάσκα 
υποδικτύου.

– Η Δ/νση MAC προορίζεται μόνο για ανάγνωση. Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του 
προσαρμογέα Ethernet.

– Η Σύνδεση υποδεικνύει την κατάσταση της φυσικής σύνδεσης δικτύου. 



102 el | Διαμόρφωση για προχωρημένους Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

6.9.4 Εύρος δ/νσεων IP

Εικόνα 6.20 Μενού Διαμόρφωση - Δίκτυο - Εύρος δ/νσεων IP

– Είναι δυνατή η καταχώρηση οκτώ διευθύνσεων IP για την παραχώρηση της δυνατότητας 
πρόσβασης.

– Εισάγετε την ίδια αρχική και τελική διεύθυνση, για να καθορίσετε μία μεμονωμένη 
διεύθυνση IP. Εισάγετε διαφορετικές αρχικές και τελικές διευθύνσεις, για να καθορίσετε 
ένα εύρος διευθύνσεων IP.

Στη μονάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σταθμοί εργασίας (με το Bosch Video Client ή το 
Configuration Tool) με διεύθυνση IP σε ένα από τα καθορισμένα εύρη.

6.9.5 Ροή δεδ. μόνιτορ
Η λειτουργία απομακρυσμένης ροής μόνιτορ, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στις υβριδικές 
μονάδες, επιτρέπει την απομακρυσμένη ροή σημάτων εξόδου μόνιτορ A ή/και B μέσω μίας ή 
περισσότερων αναλογικών εισόδων βίντεο. Το κύριο πλεονέκτημα από τη χρήση αυτού του 
χαρακτηριστικού είναι ότι εικόνες πολλαπλών οθονών μπορούν να προβληθούν από απόσταση 
χρησιμοποιώντας μία και μόνο ροή σημάτων βίντεο, απαιτώντας έτσι περιορισμένο εύρος ζώνης 
δικτύου και πόρους υπολογιστή.
Καθεμία από τις εισόδους αναλογικού βίντεο μπορεί να διαμορφωθεί ως:
– Είσοδος κάμερας (προεπιλογή).
– Έξοδος ροής A (η είσοδος χρησιμοποιείται για ροή εξόδου οθόνης A).
– Έξοδος ροής B (η είσοδος χρησιμοποιείται για ροή εξόδου οθόνης B).

Σημείωση:
Απενεργοποιήστε την εγγραφή ενός καναλιού που χρησιμοποιείται για ροή δεδομένων βίντεο 
στην καρτέλα Εγγραφή.
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Εικόνα 6.21 Μενού διαμόρφωσης - Δίκτυο - Ροή δεδομένων οθόνης
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6.9.6 SNMP

Εικόνα 6.22 Μενού Διαμόρφωση - Δίκτυο - SNMP

SNMP
– Ενεργοποιήστε την επιλογή SNMP για να ενεργοποιήσετε το SNMP.
– Κοινότητα - συμπληρώστε τη συμβολοσειρά ελέγχου ταυτότητας SNMP.
– Επαφή συστήματος - συμπληρώστε τα δεδομένα επαφής του διαχειριστή.
– Περιγραφή συστήματος - περιγράψτε το σύστημα εγγραφής.
– Θέση συστήματος - πληκτρολογήστε τη θέση του συστήματος.
– Ενεργοποίηση κεντρικού Η/Υ λευκής λίστας - επιλέξτε το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε 

κεντρικούς υπολογιστές που παραθέτουν διευθύνσεις IP στις οποίες επιτρέπεται η 
πρόσβαση στη λειτουργία SNMP της μονάδας.

– Κεντρικοί Η/Υ - προσθέστε ή καταργήστε τις διευθύνσεις IP κεντρικών υπολογιστών λευκής 
λίστας.
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παγίδες

Εικόνα 6.23 Μενού Διαμόρφωση - Δίκτυο - SNMP - Παγίδες

– Ενεργοποιήστε την επιλογή Παγίδες για να επιτρέψετε την αποστολή παγίδων.
– Επιλέξτε τις παγίδες προς αποστολή: Ψυχρή εκκίνηση, συναγερμοί Θερμοκρασίας, 

συναγερμοί Τροφοδοσίας, συμβάντα Απώλειας βίντεο, συναγερμοί HDD, συναγερμοί 
απώλειας σύνδεσης Γέφυρας κειμένου.

– Κεντρικοί Η/Υ - προσθέστε τις διευθύνσεις IP των κεντρικών υπολογιστών στις οποίες θα 
αποστέλλονται οι παγίδες.
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6.10 Αποθήκευση
Το μενού Αποθήκευση παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες στους σκληρούς δίσκους και στα 
iSCSI LUN.

Εικόνα 6.24 Μενού διαμόρφωσης - Αποθήκευση - Σύνολο δίσκων

6.10.1 Σύνολο δίσκων
Ένα σύνολο δίσκων αποτελείται από 1 ή περισσότερους σκληρούς δίσκους ή/και iSCSI LUN. 
Κανονικά είναι συσχετισμένο με μια συγκεκριμένη μονάδα συσκευή εγγραφής. Μια μονάδα 
συσκευής εγγραφής μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερα από ένα σύνολα δίσκων, αλλά μόνο ένα 
από αυτά είναι το ενεργό σύνολο δίσκων. 

Επιλογή του ενεργού συνόλου δίσκων
Σε περίπτωση που η μονάδα εντοπίσει περισσότερα από ένα σύνολα δίσκων κατά την εκκίνηση 
του συστήματος, ζητείται από το χρήστη να επιλέξει το ενεργό σύνολο δίσκων. Κάντε κλικ στο 
σύνολο δίσκων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο "Ανάγνωση 
μόνο" ώστε να μην επιτρέπεται η εγγραφή σε αυτό το σύνολο δίσκων. Κάντε κλικ στην επιλογή 
OK για να ξεκινήσει η κανονική λειτουργία.
Εάν αφήσετε το χρονοδιακόπτη να λήξει σε αυτό τον πίνακα, το σύνολο δίσκων που 
χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά για εγγραφή στη μονάδα γίνεται το ενεργό σύνολο δίσκων 
που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εγγραφής. Μόλις επιλεγεί το ενεργό σύνολο δίσκων, τα 
υπόλοιπα σύνολα δίσκων αγνοούνται. Μπορείτε να προσθέσετε σκληρούς δίσκους που ανήκουν 
στα υπόλοιπα σύνολα δίσκων στο ενεργό σύνολο δίσκων. Στην περίπτωση αυτή, το βίντεο στους 
σκληρούς δίσκους χάνεται.

Οι ιδιότητες Ενεργό σύνολο δίσκων εφαρμόζονται στο πλήρες σύνολο των ενεργών σκληρών 
δίσκων:
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– Το Δίσκοι σε σύνολο εμφανίζει ποιοι σκληροί δίσκοι χρησιμοποιούνται.
– Το Προστασία συνόλου δίσκων από εγγραφή υποδεικνύει εάν το σύνολο δίσκων 

χρησιμοποιείται για ανάγνωση ή/και εγγραφή. Κάντε κλικ στο Αλλαγή για να ρυθμίσετε ένα 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από αυτόν που εμφανίζεται.

– Το Εσωτερικό RAID (Redundant Array of Independent Disks, Πλεονάζουσα Συστοιχία 
Ανεξάρτητων Δίσκων) ενεργοποιεί έναν πλεονάζοντα μηχανισμό αποθήκευσης (RAID 4), ο 
οποίος εξασφαλίζει υψηλότερη αξιοπιστία του εγγεγραμμένου περιεχομένου. Για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία RAID, πρέπει να εγκατασταθούν τέσσερις σκληροί δίσκοι και 
να ενεργοποιηθεί άδεια χρήσης RAID. Όταν το RAID 4 είναι ενεργό, η αποθήκευση που 
είναι διαθέσιμη για την εγγραφή βίντεο ισούται με τρεις φορές το μέγεθος του μικρότερου 
δίσκου στο σύνολο. Ο τέταρτος δίσκος χρησιμοποιείται για πληροφορίες ισοτιμίας. 
Σε περίπτωση αστοχίας ενός δίσκου, δεν συμβαίνει απώλεια δεδομένων. Η εγγραφή 
συνεχίζεται στους τρεις δίσκους χωρίς προστασία RAID 4. Όταν ο ελαττωματικός δίσκος 
αντικατασταθεί, τα δεδομένα στο νέο δίσκο αναδομούνται (αυτή η διαδικασία διαρκεί 
τυπικά περίπου 24 ώρες) ενώ η κανονική λειτουργία συνεχίζεται.

– Αντικατάσταση μετά από - Το παλαιότερο βίντεο αντικαθίσταται αυτόματα όταν το σύνολο 
δίσκων είναι πλήρες. Η αντικατάσταση μπορεί να εξαναγκαστεί σε μικρότερη χρονική 
περίοδο εάν απαιτείται, για παράδειγμα, για νομικούς λόγους.

– Η συνολική χωρητικότητα του συνόλου δίσκων εμφανίζεται σε gigabyte.

6.10.2 Δίσκοι

Εικόνα 6.25 Μενού διαμόρφωσης - Αποθήκευση - Δίσκοι - Σε χρήση

Σε χρήση
Προβάλετε τις ιδιότητες των δίσκων σε χρήση στο ενεργό σύνολο δίσκων.
– Η χωρητικότητα του κάθε δίσκου εμφανίζεται σε gigabyte.
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– Καταργήστε δίσκους από το ενεργό σύνολο δίσκων κάνοντας κλικ στο Κατάργηση.
– Κάντε κλικ για να επιλέξετε έναν μεμονωμένο σκληρό δίσκο από τη λίστα.

– Κάντε κλικ στο Ιδιότητες για να προβάλετε την κατάσταση του επιλεγμένου δίσκου.

Εικόνα 6.26 Μενού διαμόρφωσης - Αποθήκευση - Δίσκοι - Όλοι

Όλοι οι δίσκοι
Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι εμφανίζονται στη λίστα. 
– Επιλέξτε Εσωτερικοί δίσκοι για να δείτε μια λίστα των εγκατεστημένων εσωτερικών δίσκων 

και τη χωρητικότητά τους σε gigabyte.
– Εμφανίζονται επίσης οι θέσεις των δίσκων iSCSI. Είναι δυνατή η προσθήκη ή η κατάργηση 

θέσεων από τη λίστα κάνοντας κλικ στο Προσθήκη θέσης ή Κατάργηση θέσης.
– Όταν επιλεγεί Προσθήκη θέσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. 

Συμπληρώστε τη διεύθυνση IP και τη θύρα της συστοιχίας που πρόκειται να προστεθεί.
– Επιλέξτε ένα μεμονωμένο σκληρό δίσκο από τη λίστα και κάντε κλικ στο Ιδιότητες για να 

προβάλετε την κατάσταση του επιλεγμένου δίσκου.

6.10.3 Εξυπηρέτηση
– Διαγραφή εγγραφής έως... - ανοίγει ένα υπομενού για τη διαγραφή βίντεο, παλαιότερων 

από μία καθορισμένη ημερομηνία.
– Διαγραφή όλων των εγγραφών - θα διαγράψει όλα τα βίντεο σε όλους τους σκληρούς 

δίσκους στο ενεργό σύνολο δίσκων (οι προστατευμένοι δίσκοι θα διαγραφούν επίσης).
– Παύση εγγραφής - σταματά όλες τις εγγραφές για μία καθορισμένη χρονική περίοδο.

6.10.4 Προστασία Raid 4
Οι συσκευές εγγραφής Divar σειράς 700 διαθέτουν λειτουργία προστασίας RAID 4 με άδεια 
χρήσης. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, οι εγγραφές είναι ασφαλείς ακόμα και σε 
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περίπτωση αποτυχίας ενός από τους σκληρούς δίσκους. Η λειτουργία RAID απαιτεί 4 δίσκους για 
να λειτουργήσει. Η καθαρή χωρητικότητα του διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου στη λειτουργία 
RAID είναι 3 φορές η χωρητικότητα του μικρότερου σκληρού δίσκου στη συσκευή εγγραφής. 
Συνεπώς, εάν είναι εγκατεστημένοι 4 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 1 TB ο καθένας, η καθαρή 
χωρητικότητα για τις εγγραφές είναι 3 TB. Εάν έχετε 1 σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB και 
3 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 1 TB ο καθένας, η καθαρή χωρητικότητα είναι 3*500 GB ή 
1,5 TB.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας RAID.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την άδεια RAID 4. Εάν το ενεργό σύνολο δίσκων έχει 4 
εγκατεστημένους δίσκους, η εσωτερική επιλογή RAID μπορεί να ενεργοποιηθεί στην καρτέλα 
Σύνολο δίσκων επιλέγοντας Αλλαγή. Η συσκευή εγγραφής σάς προειδοποιεί ότι θα χαθούν 
όλες οι εγγραφές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να συνεχίσετε.

Σε περίπτωση αποτυχίας μιας μονάδας σκληρού δίσκου
Σε περίπτωση αποτυχίας μίας από τις μονάδες σκληρού δίσκου κατά τη χρήση της λειτουργίας 
RAID 4, εμφανίζεται μια προειδοποίηση: Μη ασφαλές RAID, λείπει δίσκος.
Η συσκευή εγγραφής συνεχίζει την εγγραφή στις τρεις μονάδες δίσκου και δεν χάνεται κανένα 
δεδομένο βίντεο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας προστασίας RAID, αφού 
είναι διαθέσιμοι μόνο 3 μονάδες δίσκου. Η καρτέλα Μονάδα δίσκου εξακολουθεί να εμφανίζει 
4 δίσκους στο ενεργό σύνολο δίσκων. Ο δίσκος που λείπει εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα με ένα 
κίτρινο εικονίδιο στην καρτέλα Δίσκοι / Σε χρήση. Από τη λίστα των μονάδων δίσκων μπορεί να 
προσδιοριστεί η ελαττωματική υποδοχή μονάδας δίσκου.

Ρύθμιση νέου δίσκου
Απενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής και αντικαταστήστε την ελαττωματική μονάδα δίσκου με 
μια εφεδρική μονάδα και εκτελέστε επανεκκίνηση.

Η καρτέλα Μονάδα δίσκου εξακολουθεί να εμφανίζει 4 δίσκους στο ενεργό σύνολο δίσκων. 
Στην καρτέλα Δίσκοι / Σε χρήση, η ελαττωματική μονάδα δίσκου παρατίθεται με τις 3 μονάδες 
δίσκου που λειτουργούν. Στην καρτέλα Δίσκοι / Όλοι, εμφανίζονται οι 3 μονάδες δίσκου που 
λειτουργούν με την ανταλλακτική μονάδα δίσκου. 
1. Καταργήστε την ελαττωματική μονάδα δίσκου από το ενεργό σύνολο δίσκων στην καρτέλα 

Δίσκοι / Σε χρήση.
2. Προσθέστε μια ανταλλακτική μονάδα δίσκου στο ενεργό σύνολο δίσκων στην καρτέλα 

Δίσκοι / Όλα.
Η συσκευή εγγραφής εμφανίζει μια υπενθύμιση ότι οι μονάδες δίσκου στο σύνολο RAID δεν 
έχουν την ίδια χωρητικότητα και ότι τυχόν βίντεο που είναι αποθηκευμένο στην 
ανταλλακτική μονάδα δίσκου θα χαθεί εάν η μονάδα προστεθεί στο σύνολο RAID. 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να συνεχίσετε.

Η συσκευή εγγραφής εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα Μη ασφαλές RAID. Η μονάδα 
εμφανίζει επίσης ένα μήνυμα ότι η Δημιουργία RAID βρίσκεται σε εξέλιξη με μια ένδειξη του 
ποσοστού που έχει ολοκληρωθεί.

Η αναδόμηση RAID εκτελείται στο παρασκήνιο ενώ η κανονική λειτουργία εγγραφής συνεχίζεται. 
Η αναδόμηση μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (για σκληρούς δίσκους μεγάλης χωρητικότητας 
πάνω από 24 ώρες), αλλά δεν εμποδίζει με κανένα τρόπο την κανονική λειτουργία της συσκευής 
εγγραφής.
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Η θέση των σκληρών δίσκων δεν είναι σημαντική. Η μονάδα αναγνωρίζει κάθε μονάδα δίσκου 
από την υπογραφή της και γνωρίζει σε ποιο σύνολο δίσκων ανήκει.
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6.11 Χρήστες

6.11.1 Γενικά
– Ρύθμιση προεπιλεγμένου χρήστη. Κατά προεπιλογή, αυτός ο χρήστης είναι συνδεδεμένος 

στη μονάδα κατά την ενεργοποίηση.

6.11.2 Διαχειριστής

Εικόνα 6.27 Μενού Διαμόρφωση - Χρήστες - Διαχειριστής

– Εισάγετε ένα Όνομα χρήστη που μπορεί να έχει έκταση έως 16 χαρακτήρες.
– Εισάγετε ένα Κωδικό πρόσβασης που μπορεί να έχει έκταση έως 12 χαρακτήρες.
– Επισημάνετε το Επιτρέπεται τοπική σύνδεση για να ενεργοποιήσετε την τοπική σύνδεση 

(πάντοτε ενεργοποιημένο).
– Επιλέξτε Επιτρέπεται απομ. σύνδεση για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση από απόσταση.
– Επιλέξτε Αυτόμ. τερμ. σύνδεσης για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τερματισμό 

σύνδεσης μετά από 3 λεπτά έλλειψης δραστηριότητας.
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6.11.3 Χρήστες 1 - 7

Εικόνα 6.28 Μενού Διαμόρφωση - Χρήστες - Δικαιώματα πρόσβασης χρήστη 1

Τα δικαιώματα πρόσβασης για έως και επτά χρήστες μπορούν να οριστούν με τις επτά καρτέλες.
– Εισάγετε ένα Όνομα χρήστη, έκτασης έως 16 χαρακτήρων.
– Εισάγετε ένα Κωδικό πρόσβασης έκτασης έως 12 χαρακτήρων.
– Ορίστε τα διαφορετικά δικαιώματα χρήστη, επιλέγοντας τα διάφορα πλαίσια επιλογής.
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Εικόνα 6.29 Μενού Διαμόρφωση - Χρήστες - Δικαιώματα ελέγχου χρήστη 1

Στην καρτέλα Δικαιώματα ελέγχου, καθορίστε τα δικαιώματα για την προβολή καμερών, τον 
έλεγχο καμερών, την τοποθέτηση καμερών σε προκαθορισμένες θέσεις και τον έλεγχο ρελέ.
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6.12 Σύστημα

6.12.1 Εξυπηρέτηση
– Επιλέξτε Αποκατάσταση εργοστασιακών προεπιλογών, για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις 

στο σύστημα μενού στην προεπιλεγμένη τιμή τους. (Ανατρέξτε στην 
Ενότητα 7 Προεπιλεγμένες τιμές μενού για μια λίστα των προεπιλεγμένων τιμών.)

– Η επιλογή Εξαγωγή διαγνωστικών δεδομένων αρχειοθετεί ένα αρχείο πληροφοριών 
συστήματος σε μία συσκευή μνήμης USB, μόλις αυτή συνδεθεί. Αυτό προορίζεται μόνο για 
σκοπούς συντήρησης.

– Η επιλογή Εξαγωγή διαμόρφωσης συστήματος αποθηκεύει ένα αντίγραφο των ρυθμίσεων 
του συστήματος σε μια συσκευή μνήμης USB.

– Η επιλογή Μητρώο για εξαγωγή αποθηκεύει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει μια 
λίστα των εξαγωγών βίντεο σε μια συσκευή μνήμης USB.

– Η επιλογή Εισαγωγή διαμόρφωσης συστήματος φορτώνει προηγουμένως αποθηκευμένες 
ρυθμίσεις συστήματος από μια συσκευή μνήμης USB.

– Η επιλογή Διαγραφή μητρώου καταγραφής θα διαγράψει τα περιεχόμενα του μητρώου 
καταγραφής.

6.12.2 KBD

Εικόνα 6.30 Μενού Διαμόρφωση - Σύστημα - KBD

Το KBD χρησιμοποιείται για: 
– ρύθμιση μοναδικού αναγνωριστικού μεταξύ 1 και 16 εάν πολλαπλές μονάδες Divar 

ελέγχονται με ένα πληκτρολόγιο.
– ρύθμιση ενός αριθμού πρώτης κάμερας για τη δημιουργία ενός συστήματος πολλαπλών 

Divar (για παράδειγμα, Divar 1 έχει τις κάμερες 1 - 16, Divar 2 έχει τις κάμερες 17 - 32).
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– ρύθμιση δικαιωμάτων πρόσβασης για κάθε πληκτρολόγιο εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλά 
πληκτρολόγια με επέκταση πληκτρολογίου για τον έλεγχο ενός Divar.

6.12.3 Σειριακές θύρες

Εικόνα 6.31 Μενού διαμόρφωσης - Σύστημα - Σειριακές θύρες

Θύρα COM
Η θύρα COM χρησιμοποιείται για σκοπούς τεχνικής εξυπηρέτησης ή ενσωμάτωσης. Ρύθμιση των 
απαιτούμενων παραμέτρων επικοινωνίας.

Θύρα RS485
Η θύρα COM χρησιμοποιείται για σκοπούς τεχνικής εξυπηρέτησης ή ενσωμάτωσης. Ρύθμιση των 
απαιτούμενων παραμέτρων επικοινωνίας.
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6.12.4 Άδειες

Εικόνα 6.32 Μενού Διαμόρφωση - Σύστημα - Άδειες

Ορισμένα προαιρετικά χαρακτηριστικά απαιτούν τη λήψη άδειας χρήσης λογισμικού πριν 
ενεργοποιηθούν.
– Η επιλογή Δ/νση MAC εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του DVR. Η διεύθυνση MAC, μαζί με 

έναν έγκυρο αριθμό άδειας, απαιτείται για τη λήψη ενός κλειδιού ενεργοποίησης μέσω:
https://activation.boschsecurity.com

Αυτός ο αριθμός άδειας και οδηγίες σχετικά με το πώς να λάβετε το κλειδί ενεργοποίησης 
βρίσκονται στην παρεχόμενη επιστολή όταν προμηθεύεστε μια άδεια Divar.

– Εγκατεστημένα κλειδιά - παραθέτει όλα τα κλειδιά άδειας που είναι εγκατεστημένα στο 
σύστημα.

– Κάντε κλικ στο Κλειδί εγκατάστασης  για να εισάγετε ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης άδειας.
– Διαθέσιμα χαρακτηριστικά - παραθέτει όλα τα εγκατεστημένα προαιρετικά χαρακτηριστικά.

6.12.5 Καταγραφή
Επιλέξτε τα στοιχεία προς καταγραφή.
– Επαφές αρχείου καταγραφής 
– Καταγραφή κίνησης 
– Απομακρ. πρόσβαση καταγραφής 
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7 Προεπιλεγμένες τιμές μενού
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα στοιχεία του συστήματος μενού της μονάδας. Η στήλη 
Προεπιλεγμένη τιμή εμφανίζει τις τιμές που αποκαθίστανται, όταν επιλέγεται το στοιχείο 
εργοστασιακών προεπιλογών του μενού ρυθμίσεων Συστήματος. Ένα N στη στήλη Επαναφορά 
σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή δεν επαναφέρεται κατά την ανάκληση των εργοστασιακών 
προεπιλογών. 

7.1 Προεπιλογές μενού γρήγορης εγκατάστασης
Πίνακαζ 7.1 Προεπιλεγμένες τιμές μενού γρήγορης εγκατάστασης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά

Διεθνή Γλώσσα Αγγλικά N

Ζώνη ώρας GMT+1 
Δ.Ευρώπη

N

Μορφή ώρας 24-ωρο N

Ώρα 0:00 N

Μορφή ημ/νίας ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ N

Χρονοδιάγραμμα Εβδομάδα Δευτέρα-
Παρασκευή

Y

Ημέρα εβδμ 08.00-18.00 Y

Ημέρα Σ/Κ 08.00-18.00 Y

Εγγραφή Προφίλ 1-6 Κανονική Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα βίντεο Μεσαία Y

Ρυθμός καρέ PAL/
NTSC

6.25/7.5 IPS Y

Επαφή Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ PAL/
NTSC

25/30 IPS Y

Κίνηση Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ PAL/
NTSC

25/30 IPS Y

Δίκτυο Ρυθμίσεις Όνομα DVR DIVAR N

DHCP Ενεργ/μένο N

Αυτόματη διεύθυνση 
DNS

Ενεργ/μένο N

Όριο απομακρυσμένης 
ροής

100 Mbps Y
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7.2 Προεπιλογές ρυθμίσεων προβολής μόνιτορ
Πίνακαζ 7.2 Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων προβολής μόνιτορ

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά

Επιλογές 
εμφάν.

Οθόνη A Με διαφανές φόντο Ενεργ/μένο Y

Περίγραμμα Πλαισίου Μαύρο Y

Κάντε κλικ για να 
ανοίξετε τα μενού

Απενεργ/μένο Y

Οθόνη B Με διαφανές φόντο Ενεργ/μένο Y

Περίγραμμα Πλαισίου Μαύρο Y

Πολλαπλές 
οθόνες

Οθόνη A, B 4x4 Ναι Y

3x3 (1) Ναι Y

3x3 (2) Ναι Y

Τετραπλή 1 Ναι Y

Τετραπλή 2 Ναι Y

Τετραπλή 3 Ναι Y

Τετραπλή 4 Ναι Y

Αλληλουχία Οθόνη A, B Χρόνος παραμονής 
αλληλουχίας

5 δευτ. Y

Λίστα αλληλουχιών Κάμερα 1..32 Y

Συμβάντα Οθόνη A, B Συμβάντα επαφών 
εισόδου

Ενεργ/μένο Y

Συμβάντα ανίχνευσης 
κίνησης

Ενεργ/μένο Y

Συμβάντα κειμένου Ενεργ/μένο Y

Συναγερμοί απώλειας 
βίντεο

Ενεργ/μένο Y

Διάρκεια οθόνης 10 δευτ. Y

Λίστα συμβάντων 8 γραμμές Y

Μόνο συναγερμοί στη 
λίστα συμβάντων

Απενεργ/μένο Y

Εικονίδιο στο πλαίσιο - 
Ζωντανό βίντεο

Πάντα Y

Εικονίδιο στο πλαίσιο - 
Αναπαραγωγή

Πάντα Y
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7.3 Προεπιλογές μενού διαμόρφωσης

Οθόνη 
κειμένου

Οθόνη A, B Εμφάνιση δεδομένων 
κειμένου

Απενεργ/μένο Y

Θέση κειμένου Επάνω αριστερά Y

Διάρκεια οθόνης 3 δευτ. Y

Χρώμα προσκηνίου Λευκό Y

Χρώμα φόντου Διαφανές Y

Μέγεθος 
γραμματοσειράς

Κανονικό Y

Χρήση γραμματοσειράς 
σταθερού πλάτους

Ενεργ/μένο Y

Πίνακαζ 7.2 Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων προβολής μόνιτορ

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά

Διεθνή Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά N

Μονάδα θερμοκρασίας Κελσίου N

Ώρα-Ημ/νία Ζώνη ώρας GMT+1 
Δ.Ευρώπη

N

Μορφή ώρας 24-ωρο N

Ώρα 0:00 N

Μορφή ημ/νίας ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ N

Ημ/νία 1-1-2008 N

Θερινή ώρα Αυτόματη N

Ώρα έναρξης (DS) N

Ώρα λήξης (DS) N

Απόκλιση (DS) N

Διακομιστής 
ώρας

Χρήση διακομιστή 
ώρας

Απενεργ/μένο N

Δ/νση IP 0.0.0.0 N
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Βίντεο και 
ήχος

1...16 Όνομα εισόδου Κάμερα 1..32 Y

Ενεργοποίηση εισόδου 
βίντεο

Ενεργ/μένο Y

PTZ Απενεργ/μένο Y

Αυτόματη αντίθεση Ενεργ/μένο Y

Αντίθεση 50% Y

Ενεργοποίηση εισόδου 
ήχου

Απενεργ/μένο Y

Κέρδος 50% Y

17...32 Γενικά Δ/νση IP 0.0.0.0 N

Είσοδος Κάμερα (τιμή 0) N

Ροή 1 N

Προφίλ κωδικοποιητή 1 N

Όνομα χρήστη service N

Κωδικός πρόσβασης — N

Έλεγχος Ενεργοποιημένο PTZ Απενεργ/μένο N

Πρωτόκολλο Πρωτόκολλο 
Bosch

N

Διεύθυνση συσκευής 17 .. 32 N

Διασύνδεση RS485 N

Ταχύτητα Baud 2400 N

Ισοτιμία Χωρίς N

Bit διακοπής 1 N

Ρυθμοί bit Κανάλι 17 .. 32 N

Απεριόριστος 2,25 Mbps N

Μέγ. όριο 2,25 Mbps N

Κατάσταση OK N

Χρονοδιάγρα
μμα

Χρονοδιάγραμμα Προφίλ 1 Πάντα ενεργό Y

Ημέρες 
εξαίρεσης

Ημέρες εξαίρεσης Κενός Y

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Εγγραφή Προφίλ 1-6 1...32 Κανονική Τρόπος λειτουργίας 
εγγραφής

Συνεχής Y

Χρόνος πριν το συμβάν 30 δευτ. Y

Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα βίντεο Μεσαία Y

Ρυθμός καρέ 6,25 IPS Y

Εγγραφή ήχου Απενεργ/μένο Y

Ποιότητα ήχου Μεσαία Y

1...32 Επαφή Εγγραφή επαφών Σταθερής 
διάρκειας

Y

Διάρκεια 30 δευτ. Y

Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ 25 IPS Y

Εγγραφή ήχου Απενεργ/μένο Y

Ποιότητα ήχου Μεσαία Y

1...32 Κίνηση Εγγραφή κίνησης Σταθερής 
διάρκειας

Y

Διάρκεια 30 δευτ. Y

Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ 25 IPS Y

Εγγραφή ήχου Απενεργ/μένο Y

Ποιότητα ήχου Μεσαία Y

1...32 Κείμενο Εγγραφή κειμένου Σταθερής 
διάρκειας

Y

Διάρκεια 30 δευτ. Y

Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ 25 IPS Y

Εγγραφή ήχου Απενεργ/μένο Y

Ποιότητα ήχου Μεσαία Y

Επαφές Είσοδοι επαφής NC Χωρίς Y

Έξοδοι ρελέ NC Χωρίς Y

1..32 Όνομα εισόδου 
επαφής

Είσοδος επαφής 
1..32

Y

Λειτ. παράκαμψης 
προφίλ

Χωρίς 
παράκαμψη

Y

Προφίλ Προφίλ 1 Y

Διάρκεια 1 ώρα Y

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά



122 el | Προεπιλεγμένες τιμές μενού Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

Κίνηση 1..16 Επίπεδο πυροδότησης 50% Y

Περιοχές κίνησης Όλες απαλοιφή Y

Δεδομένα 
κειμένου

Γέφυρα Θύρα TCP συσκευής 
εγγραφής

4200 N

Λίστα γεφυρών και 
τερματικών

Κενός N

DirectIP Λίστα απευθείας 
συνδέσεων μέσω 
διεύθυνσης IP

Κενός N

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Συμβάν Προφίλ 1-6 Γενικά Αυτόματη επιβεβαίωση 
συναγερμών

Απενεργ/μένο Y

Χρόνος παραμονής 
συναγερμού

10 δευτ. Y

Να ηχεί βομβητής σε 
συναγερμό

Ενεργ/μένο Y

Να ηχεί βομβητής σε 
απώλεια βίντεο

Ενεργ/μένο Y

Ενέργειες κατά την 
είσοδο σε αυτό το 
προφίλ

Καμία ενέργεια Y

Επαφή 1...32 Ενεργ/μένο 1..16 ενεργ/μένο Y

Συναγερμός Απενεργ/μένο Y

Ενέργειες Εφαρμογή 
εγγραφής 
κίνησης για 1
Εμφάνιση οθόνης 
A: 1
Εμφάνιση οθόνης 
B: 1

Y

Κίνηση 1...32 Ενεργ/μένο 1..16 Y

Συναγερμός Απενεργ/μένο Y

Ενέργειες Εφαρμογή 
εγγραφής 
κίνησης για 1
Εμφάνιση οθόνης 
A: 1
Εμφάνιση οθόνης 
B: 1

N

Κείμενο 1...32 Ενεργ/μένο 1..16 Y

Συναγερμός Απενεργ/μένο Y

Ενέργειες Εφαρμογή 
εγγραφής 
κειμένου για 1
Εμφάνιση στο 
μόνιτορ A: 1

N

Απώλεια 
βίντεο

1...32 Ενεργ/μένο 1..16 ενεργ/μένο Y

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Δίκτυο Ρυθμίσεις Γενικά Όνομα DVR Σειρά Divar 700 N

Εντοπισμός Ενεργ/μένο N

Όριο απομακρυσμένης 
ροής

100 Mbps N

Θύρα HTTP 80 N

Σύνδεση 1 DHCP Ενεργ/μένο N

Αυτόματη διεύθυνση 
DNS

Ενεργ/μένο N

Σύνδεση 2 DHCP Ενεργοποιημένο N

Εύρος δ/νσεων 
IP

Αρχική δ/νση 0.0.0.0 N

Τελική δ/νση 255.255.255.255 N

Ροή δεδ. μόνιτορ Είσοδος 1..16 Είσοδος κάμερας Y

SNMP SNMP Ενεργοποίηση SNMP Απενεργ/μένο N

Κοινότητα Κοινό N

Ενεργοποίηση 
κεντρικού Η/Υ λευκής 
λίστας

απενεργοποίηση N

παγίδες Ενεργοποίηση παγίδων απενεργοποίηση N

Ψυχρή εκκίνηση απενεργοποίηση N

Θερμοκρασία απενεργοποίηση N

Τροφοδοσία απενεργοποίηση N

Απώλεια βίντεο απενεργοποίηση N

Αλλαγή κατάστασης 
HDD

απενεργοποίηση N

Γέφυρα κειμένου 
εκτός σύνδεσης

απενεργοποίηση N

Κεντρικοί Η/Υ Κενή λίστα N

Αποθήκευση Σύνολο δίσκων Προστασία από 
εγγραφή

Απενεργ/μένο N

Εσωτερικό RAID Απενεργ/μένο N

Παράκαμψη μετά Σύνολο δίσκων 
πλήρες 

Y

Δίσκοι μη 
διαθ.

Εξυπηρέτηση μη 
διαθ.

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Χρήστες Γενικά Προεπιλεγμένος 
χρήστης

Διαχειριστής Y

Διαχειριστής Όνομα χρήστη Διαχειριστής Y

Κωδικός πρόσβασης Y

Επιτρέπεται τοπική 
σύνδεση

Ενεργ/μένο μη 
διαθ.

Επιτρέπεται απομ. 
σύνδεση

Ενεργ/μένο Y

Αυτόμ. τερμ. σύνδεσης Απενεργ/μένο Y

Χρήστης 1..7 Δικαιώμ. πρόσβασης Όνομα χρήστη Χρήστης 1..7 Y

Κωδικός πρόσβασης — Y

Επιτρέπεται τοπική 
σύνδεση

Ενεργ/μένο Y

Επιτρέπεται απομ. 
σύνδεση

Ενεργ/μένο Y

Αυτόμ. τερμ. σύνδεσης Απενεργ/μένο Y

Επιτρέπονται αλλαγές 
διαμόρφ.

Απενεργ/μένο Y

Επιτρέπεται 
αναπαραγωγή

Ενεργ/μένο Y

Επιτρέπεται εξαγωγή Ενεργ/μένο Y

Επιτρέπεται διαγραφή 
εγγρφ

Απενεργ/μένο Y

Ελεύθερη προβ. 
δεδ.κειμ.

Απενεργ/μένο N

Δικαιώματα ελέγχου Δικαιώματα προβολής 
κάμερας

Ενεργ/μένο Y

Δικαιώματα ελέγχου 
καμερών

Ενεργ/μένο Y

Επιτρέπονται 
προκ.θέσεις κάμ

Ενεργ/μένο Y

Επιτρέπεται έλεγχος 
ρελέ

Ενεργ/μένο Y

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Σύστημα Εξυπηρέτηση μη 
διαθ.

KBD ID 1 N

Αριθμός πρώτης 
κάμερας

1 N

Πρόσβαση για 
πληκτρολόγιο 1..4

Μόνιτορ A + 
Μόνιτορ B

N

Σειριακές θύρες Θύρα COM Ταχύτητα Baud 38400 N

Ισοτιμία Χωρίς N

Bit δεδομένων 8 N

Bit διακοπής 1 N

RTS/CTS Ενεργ/μένο N

Θύρα RS485 Ταχύτητα Baud 2400 N

Ισοτιμία Χωρίς N

Bit δεδομένων 8 N

Bit διακοπής 1 N

Άδειες μη 
διαθ.

Καταγραφή Επαφές αρχείου 
καταγραφής

Ενεργ/μένο Y

Καταγραφή κινήσεων Ενεργ/μένο Y

Απομακρ. πρόσβαση 
καταγραφής

Ενεργ/μένο Y

Πίνακαζ 7.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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8 Τεχνικές προδιαγραφές
Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας.

8.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση και ισχύς

Βίντεο

Ήχος

Διαχείριση συναγερμών

Τάση εισόδου 100-240 VAC, 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος 250 W835 BTU/h

Είσοδοι (υβριδική έκδοση 
μόνο)

Σύνθετο βίντεο 0,5-2 Vpp, 75 ohm, με αυτόματο τερματισμό

'Εξοδοι (υβριδική έκδοση 
μόνο)

1 Vpp, 75 ohm, RG59, συγχρονισμός 0,3 V ± 10%

Φορμά βίντεο PAL/NTSC, με αυτόματη ανίχνευση

Ανάλυση 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC

Αυτόματος έλεγχος κέρδους 
(AGC)

Αυτόματη προσαρμογή ή μη αυτόματη προσαρμογή του 
κέρδους για κάθε είσοδο βίντεο

Ψηφιακό ζουμ 1,5 - 6 φορές

Συμπίεση H.264

Είσοδοι (υβριδική έκδοση 
μόνο)

Mονοφωνικό RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Έξοδοι Διπλό μονοφωνικό RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Ρυθμός δειγματοληψίας 24 kHz ανά κανάλι

Συμπίεση MPEG-1 στρώση II

Είσοδοι 8 ή 16 διαμορφώσιμες NO/NC
μέγ. τάση εισόδου 40 VDC

Έξοδοι 4 έξοδοι ρελέ, 1 έξοδος ρελέ διαφυγής, διαμορφώσιμες NO/
NC, μέγ. ονομαστική τιμή 30 VAC - 40 VDC - 0,5 A συνεχής -
10 VA
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Έλεγχος

Υποδοχές σύνδεσης

RS232 Σήματα εξόδου σύμφωνα με EIA/TIA-232-F, μέγ. τάση 
εισόδου ±25 V

Είσοδος πληκτρολογίου Συμμόρφωση με RS485
μέγ. τάση σήματος ±12 V,
τροφοδοσία 11 V-12.6 V σε μέγ. 400 mA

Biphase Σύνθετη αντίσταση 128 ohm,
μέγ. προστασία από υπέρταση ±40 V, μέγ. μήκος καλωδίου 
1,5 km

RS485 Συμμόρφωση με RS485
μέγ. τάση σήματος ±12 V

Είσοδοι βίντεο 
(υβριδική έκδοση μόνο)

8 ή 16 BNC σε διάταξη βρόχου, με αυτόματο τερματισμό

Είσοδοι ήχου 
(υβριδική έκδοση μόνο)

8 ή 16 RCA

Ethernet 1 ή 2 RJ45 με θωράκιση, 10/100/1000 BaseT σύμφωνα με 
IEEE802.3

Μόνιτορ BNC, Y/C, VGA D-sub

Έξοδοι ήχου 4 RCA

Υποδοχές συναγερμού Είσοδοι με βιδωτούς ακροδέκτες μέσω εξωτερικού PCB 
(παρέχεται), διατομή καλωδίου AWG 26-16 (0,13-
1,5 mm2)

Ρελέ διαφυγής Έξοδος με βιδωτούς ακροδέκτες μέσω εξωτερικού 
προσαρμογέα (παρέχεται), διατομή καλωδίου AWG 28-16 
(0,08-1,5 mm2)

Biphase Έξοδος με βιδωτούς ακροδέκτες μέσω εξωτερικού PCB 
(παρέχεται), διατομή καλωδίου AWG 26-16 (0,13-
1,5 mm2)

RS232 DB9 αρσενικό (2)

RS485 Έξοδος με βιδωτούς ακροδέκτες μέσω εξωτερικού 
προσαρμογέα (παρέχεται), διατομή καλωδίου AWG 28-16 
(0,08-1,5 mm2)

Είσοδος πληκτρολογίου RJ11 (6 ακίδων)

Έξοδος πληκτρολογίου RJ11 (4 ακίδων), συμμόρφωση με RS485, 
16 μονάδες μέγιστο

USB Σύνδεσμος τύπου A (5)
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Αποθήκευση

Τρόποι λειτουργίας προβολής

8.1.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά

8.1.2 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Σκληροί δίσκοι 4 σκληροί δίσκοι SATA με δυνατότητα αντικατάστασης στην 
πρόσοψη

Ταχύτητα εγγραφής (σε IPS) PAL: 400 συνολικά, διαμορφώσιμο ανά κάμερα: 25, 12,5, 6,25, 
3,125, 1
NTSC: 480 συνολικά, διαμορφώσιμο ανά κάμερα: 30, 15, 7,5, 
3,75, 1
720p60/50: 60/50, 30/25, 15/12.5, 7.5/6.25, 3.75/3.125, 1/
1720p30/25 ή 1080p30/25: 30/25, 15/12.5, 7.5/6.25, 3.75/
3.125, 1/1

Ανάλυση εγγραφής SD 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC

Ανάλυση εγγραφής HD 720p60 ή 720p30: 1280 x 7201080p30: 1920 x 1080

Οθόνη A Πλήρης, πλήρης αλληλουχία, τετραπλή, πολλαπλών οθονών,  
κλήση συναγερμού (ζωντανή και αναπαραγωγή, αναλογικές και 
IP κάμερες)

Οθόνη B 
(υβριδική έκδοση μόνο)

Πλήρης, πλήρης αλληλουχία, τετραπλή, πολλαπλών οθονών,  
κλήση συναγερμού (ζωντανή, αναλογικές κάμερες μόνο)

Διαστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένης 
καλωδίωσης)

446 x 443 x 88 mm (Π x Β x Υ)
17,6 x 17,4 x 3,5 in (Π x Β x Υ)

Βάρος περ. 11 kg / 24 lb

Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα 
(περιλαμβάνεται)

Για τοποθέτηση μίας μονάδας σε ένα ικρίωμα EIA των 
19-ιντσών.

Θερμοκρασία Λειτουργία: +5 °C έως +45 °C (+41 °F έως +113 °F)
Αποθήκευση: -25 °C έως +70 °C (-13° F έως +158 °F)

Σχετική υγρασία Λειτουργία: <93% χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση: <95% χωρίς συμπύκνωση



130 el | Τεχνικές προδιαγραφές Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems

8.1.3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και ασφάλεια

8.1.4 Ρυθμοί bit βίντεο (Kbps) για αναλογικές κάμερες και κάμερες IP SD

Σημείωση:
Οι παραπάνω ρυθμοί bit είναι θεωρητικές τιμές. Στην πραγματικότητα, οι ρυθμοί bit μπορεί να 
είναι έως και 50% χαμηλότεροι ανάλογα με την εικόνα της κάμερας. Για την πιο αποτελεσματική 
συμπίεση εικόνας, αποφύγετε τον θόρυβο κάμερας διασφαλίζοντας ότι η κάμερα έχει ρυθμιστεί 
σωστά και ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής φωτισμός. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι 
τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μην κουνιέται λόγω του ανέμου ή άλλων επιδράσεων.

8.1.5 Ρυθμοί bit βίντεο (Kbps) για κάμερες IP HD

Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

Η.Π.Α. Τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών (FCC), Κλάση Β

Ε.Ε. Οδηγία 89/336/ΕΟΚ περί EMC

Ατρωσία EN50130-4

Εκπομπές EN55022 Κλάση B

Αρμονικές EN61000-3-2

Διακυμάνσεις τάσης EN61000-3-3

Ασφάλεια

Η.Π.Α. UL, 60950-1

Ε.Ε. CE, EN60950-1

Καναδάς CAN/CSA - C22.2 αρ. E60950-1

Ρυθμός καρέ (IPS)

Ανάλυση Ποιότητα 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF/QVGA Τυπική 225 124 73 48 30

CIF/QVGA Μεσαία 619 340 201 131 82

CIF/QVGA Υψηλή 1013 557 329 215 135

2CIF Τυπική 317 174 103 67 42

2CIF Μεσαία 871 479 283 185 116

2CIF Υψηλή 1425 784 463 303 190

4CIF/VGA Τυπική 500 275 163 106 67

4CIF/VGA Μεσαία 1375 756 447 292 183

4CIF/VGA Υψηλή 2250 1238 731 478 299

Ρυθμός καρέ (IPS)

Ανάλυση Ποιότητα 50/60 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

720p Τυπικό 1000 750 330 210 160 120

720p Μεσαία 2400 1800 780 510 380 280

720p Υψηλή 4000 3000 1300 850 630 470

1080p Τυπικό 1500 1000 490 320 230 180

1080p Μεσαία 3600 2400 1170 770 560 420

1080p Υψηλή 6000 4000 1950 1270 940 710
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8.1.6 Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Πληκτρολόγιο KBD-Ψηφιακό / Καθολικής χρήσης - Πληκτρολόγιο Intuikey 
με joystick
Κιτ επέκτασης πληκτρολογίου (LTC 8557)
Επέκταση θύρας πληκτρολογίου (LTC 2604)

Αποθήκευση Κιτ επέκτασης αποθήκευσης χωρητικότητας 500GB, 1 TB ή 
2 TB
Άδεια για αποθήκευση RAID 4

Video Manager LTC 2605/91 

Είσοδοι IP Άδειες για 1, 4 ή 8 κάμερες IP

Κείμενο ATM/POS Άδεια κειμένου

Μεταφραστές κώδικα Biphase LTC 8782



132 el | Τεχνικές προδιαγραφές Σειρά Divar 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού Bosch Security Systems



 



Bosch Security Systems
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2011


	Πίνακας περιεχομένων
	1 Ασφάλεια
	1.1 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας
	1.2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
	1.3 Σημαντικές υποδείξεις
	1.4 FCC και UL
	FCC & ICES Information
	INFORMATIONS FCC ET ICES
	Αποποίηση ευθύνης

	1.5 Ανακοινώσεις της Bosch
	Copyright
	Trademarks
	NOTE:
	More information


	2 Εισαγωγή
	2.1 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο για εφαρμογές παρακολούθησης
	2.1.1 Εκδόσεις
	Υβριδικές εκδόσεις (DHR)
	Εκδόσεις δικτύου (DNR)

	2.1.2 Λογισμικό
	2.1.3 Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού
	2.1.4 Εγχειρίδια
	2.1.5 Λειτουργίες
	2.1.6 Βοήθεια στην οθόνη

	2.2 Αποσυσκευασία
	2.2.1 Περιεχόμενο συσκευασίας

	2.3 Περιβάλλον εγκατάστασης
	2.3.1 Τοποθέτηση
	2.3.2 Εξαερισμός
	2.3.3 Θερμοκρασία
	2.3.4 Τροφοδοσία

	2.4 Σχετικός εξοπλισμός

	3 Γρήγορη εγκατάσταση
	3.1 Συνδέσεις
	3.2 Αρχική χρήση
	Πλοήγηση

	3.3 Μενού γρήγορης εγκατάστασης
	3.3.1 Διεθνή
	3.3.2 Χρονοδιάγραμμα
	3.3.3 Εγγραφή
	Σημείωση:

	3.3.4 Δίκτυο


	4 Προετοιμασία υλικού εξοπλισμού
	4.1 Επιτραπέζια εγκατάσταση
	4.2 Στερέωση σε ικρίωμα
	Τοποθέτηση

	4.3 Εγκατάσταση σκληρού δίσκου
	Σημείωση:
	4.3.1 Οδηγίες τοποθέτησης
	Αφαίρεση του πίνακα της πρόσοψης
	Τοποθέτηση σκληρού δίσκου
	Επανατοποθέτηση του πίνακα της πρόσοψης


	4.4 Συνδέσεις κάμερας
	Προδιαγραφές

	4.5 Συνδέσεις ήχου (υβριδική έκδοση μόνο)
	Προδιαγραφές

	4.6 Συνδέσεις μόνιτορ
	Σημείωση:
	4.6.1 VGA
	Σημείωση:
	Προδιαγραφές

	4.6.2 CVBS
	Προδιαγραφές

	4.6.3 Y/C

	4.7 Σύνδεση ροής μόνιτορ (υβριδική έκδοση)
	4.8 Συνδέσεις θύρας RS232 COM
	Προδιαγραφές

	4.9 Συνδέσεις πληκτρολογίου
	Τερματισμός
	Προδιαγραφές

	4.10 Σύνδεση(εις) Ethernet
	Προδιαγραφές

	4.11 Θύρα RS485
	4.12 Θύρα Biphase
	Προδιαγραφές

	4.13 Υποδοχές σύνδεσης USB
	4.14 Σύνδεση I/O εξωτερικού συναγερμού
	Σύνδεση των εισόδων
	Προδιαγραφές
	Σύνδεση των εξόδων συναγερμού
	Προδιαγραφές

	4.15 Ρελέ διαφυγής
	Προδιαγραφές

	4.16 Παροχή ρεύματος
	Προδιαγραφές:

	4.17 Συντήρηση

	5 Οδηγίες χειρισμού
	5.1 Πλήκτρα πίνακα πρόσοψης
	5.1.1 Πλήκτρα
	Πλήκτρα βέλους:
	Σημείωση:

	5.1.2 Ενδεικτικές λυχνίες

	5.2 Πλήκτρα ελέγχου ποντικιού
	5.3 Προβολή εικόνων
	5.3.1 Οθόνη A
	5.3.2 Μόνιτορ B (υβριδική έκδοση μόνο)
	Επιλογή οθόνης για έλεγχο

	5.3.3 Προβολή
	Πολλαπλές οθόνες
	Πλήρης οθόνη
	Σημείωση:
	Αλληλουχία
	Εκχώρηση πλαισίων
	Πάγωμα εικόνας
	Ζουμ


	5.4 Ζωντανή προβολή και αναπαραγωγή
	5.4.1 Λειτουργία ζωντανής προβολής
	5.4.2 Πρόσβαση σε λειτουργίες αναπαραγωγής
	5.4.3 Λειτουργία αναπαραγωγής

	5.5 Επισκόπηση του συστήματος μενού
	Αναζήτηση
	Εξαγωγή
	Διαμόρφωση
	Πληροφορίες συστήματος
	Βοήθεια
	Έξοδος
	5.5.1 Πρόσβαση με χρήση των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης
	5.5.2 Πρόσβαση με χρήση του ποντικιού
	5.5.3 Πρόσβαση με χρήση του πληκτρολογίου Intuikey

	5.6 Αναζήτηση
	5.6.1 Αναζήτηση κατά ημερομηνία/ώρα
	5.6.2 Αναζήτηση
	Κριτήρια αναζήτησης συμβάντων
	Κριτήρια αναζήτησης ευφυούς κίνησης
	Κριτήρια αναζήτησης κειμένου
	Αποτελέσματα αναζήτησης


	5.7 Εξαγωγή και τοπική αναπαραγωγή
	5.7.1 Εξαγωγή
	5.7.2 Αναπαραγωγή

	5.8 Διαμόρφωση
	5.8.1 Ρυθμίσεις οθόνης
	Επιλογές εμφάν.
	Πολλαπλές οθόνες
	Αλληλουχία
	Σημείωση:
	Συμβάντα
	Οθόνη κειμένου


	5.9 Πληροφορίες συστήματος
	5.9.1 Κατάσταση
	Εκδόσεις
	Αποθηκ.χώρος
	Σήματα βίντεο
	Κατάσταση εγγρφ
	Αισθητήρες

	5.9.2 Μητρώο καταγραφής
	Φίλτρο μητρώου
	Αποτελέσμ. μητρώου


	5.10 Διαχείριση συμβάντων
	Παρασκηνιακά συμβάντα
	5.10.1 Συναγερμοί
	Επιβεβαίωση συναγερμού

	5.10.2 Είσοδοι επαφής
	Εάν μια είσοδος επαφής προκαλέσει ένα συναγερμό

	5.10.3 Συμβάντα κίνησης
	Εάν ένα σήμα ανίχνευσης κίνησης προκαλέσει ένα συμβάν

	5.10.4 Συμβάντα κειμένου
	Εάν ένα σήμα ανίχνευσης κίνησης προκαλέσει ένα συμβάν

	5.10.5 Συναγερμός απώλειας βίντεο
	Εάν η απώλεια ενός σήματος βίντεο προκαλέσει συναγερμό:
	Επιβεβαίωση συναγερμού απώλειας βίντεο



	6 Διαμόρφωση για προχωρημένους
	6.1 Διεθνή
	6.1.1 Γλώσσα
	6.1.2 Ώρα-Ημ/νία
	Σημείωση:

	6.1.3 Διακομιστής ώρας

	6.2 Βίντεο και ήχος
	6.2.1 Αναλογικά κανάλια
	Καρτέλα Γενικά
	Καρτέλα Έλεγχος

	6.2.2 Κανάλια IP
	Σημείωση:
	Κάμερα IP
	Μη αυτόματη ρύθμιση
	Αυτόματη ανίχνευση
	Όνομα εισόδου
	Ενεργοποίηση εισόδου βίντεο
	Αναλύσεις κάμερας
	Ενεργοποίηση προβολής SD στο τοπικό μόνιτορ
	Καρτέλα Έλεγχος

	6.2.3 Καρτέλα Ρυθμοί bit
	Σημείωση:


	6.3 Χρονοδιάγραμμα
	6.3.1 Ρύθμιση των δυναμικών χαρακτηριστικών
	6.3.2 Χρονοδιάγραμμα
	Διαμόρφωση

	6.3.3 Εξαιρέσεις

	6.4 Εγγραφή
	Σημείωση:
	6.4.1 Κανονικό
	Σημείωση:

	6.4.2 Επαφή
	6.4.3 Κείμενο
	6.4.4 Κίνηση
	Σημείωση:

	6.4.5 Αντιγραφή

	6.5 Επαφές
	6.5.1 Είσοδοι επαφής
	Σημείωση:

	6.5.2 Έξοδοι ρελέ
	Σημείωση:

	6.5.3 Ιδιότητες εισόδου επαφής
	Παρακάμψεις προφίλ


	6.6 Κίνηση
	6.6.1 Ανίχνευση κίνησης σε αναλογικές κάμερες
	Σημείωση:

	6.6.2 Ανίχνευση κίνησης σε κάμερες IP
	Σημείωση:


	6.7 Δεδομένα κειμένου
	6.7.1 Γέφυρα
	Σημείωση:

	6.7.2 DirectIP

	6.8 Συμβάν
	6.8.1 Γενικά
	Αυτόματη επιβεβαίωση συναγερμών
	Χρόνος παραμονής συναγερμού
	Να ηχεί βομβητής σε συναγερμό
	Να ηχεί βομβητής σε απώλεια βίντεο
	Ενέργειες κατά την είσοδο σε αυτό το προφίλ

	6.8.2 Επαφή
	Ενέργειες

	6.8.3 Κίνηση
	Ενέργειες

	6.8.4 Κείμενο
	Ενέργειες

	6.8.5 Απώλεια βίντεο
	6.8.6 Αντιγραφή

	6.9 Δίκτυο
	6.9.1 Ρύθμιση - Γενικά
	6.9.2 Διαμόρφωση - Σύνδεση 1
	6.9.3 Ρύθμιση - Σύνδεση 2
	6.9.4 Εύρος δ/νσεων IP
	6.9.5 Ροή δεδ. μόνιτορ
	Σημείωση:

	6.9.6 SNMP
	SNMP
	παγίδες


	6.10 Αποθήκευση
	6.10.1 Σύνολο δίσκων
	Επιλογή του ενεργού συνόλου δίσκων

	6.10.2 Δίσκοι
	Σε χρήση
	Όλοι οι δίσκοι

	6.10.3 Εξυπηρέτηση
	6.10.4 Προστασία Raid 4
	Ενεργοποίηση της λειτουργίας RAID.
	Σε περίπτωση αποτυχίας μιας μονάδας σκληρού δίσκου
	Ρύθμιση νέου δίσκου


	6.11 Χρήστες
	6.11.1 Γενικά
	6.11.2 Διαχειριστής
	6.11.3 Χρήστες 1 - 7

	6.12 Σύστημα
	6.12.1 Εξυπηρέτηση
	6.12.2 KBD
	6.12.3 Σειριακές θύρες
	Θύρα COM
	Θύρα RS485

	6.12.4 Άδειες
	6.12.5 Καταγραφή


	7 Προεπιλεγμένες τιμές μενού
	7.1 Προεπιλογές μενού γρήγορης εγκατάστασης
	7.2 Προεπιλογές ρυθμίσεων προβολής μόνιτορ
	7.3 Προεπιλογές μενού διαμόρφωσης

	8 Τεχνικές προδιαγραφές
	8.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
	Τάση και ισχύς
	Βίντεο
	Ήχος
	Διαχείριση συναγερμών
	Έλεγχος
	Υποδοχές σύνδεσης
	Αποθήκευση
	Τρόποι λειτουργίας προβολής
	8.1.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά
	8.1.2 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
	8.1.3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και ασφάλεια
	8.1.4 Ρυθμοί bit βίντεο (Kbps) για αναλογικές κάμερες και κάμερες IP SD
	Σημείωση:

	8.1.5 Ρυθμοί bit βίντεο (Kbps) για κάμερες IP HD
	8.1.6 Παρελκόμενα (προαιρετικά)





