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1 Ασφάλεια

1.1 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 πλυντηρίου, 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.

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.
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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 
εγγύηση ή, σε περίπτωση συμφωνίας εξουσιοδότησης, την εξουσιοδότηση χειρισμού του 
εξοπλισμού.

1.2 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

KINΔΥΝΟΣ! 
Υψηλός κίνδυνος: Το συγκεκριμένο σύμβολο υποδεικνύει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, 
όπως "Επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος.
Εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μέτριος κίνδυνος: Υποδεικνύει μία δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση.
Εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο σωματικό τραυματισμό.
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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.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Χαμηλός κίνδυνος: Υποδεικνύει μία δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση.
Εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλική ζημιά ή καταστροφή της μονάδας.

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 καταγραφή 
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.
Ευαισθησία 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 ασφαλείας 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 - IΕάν 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 μία περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης, σύμφωνα με την 
Eυρωπαϊκή Οδηγία 2002/66/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 
τοποθημένος 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
Πληροφορίες FCC & ICES
(Μοντέλα Η.Π.Α. και Καναδά μόνο)
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης 
B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί με στόχο την 
παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο 
εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν 
δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 
επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δε θα 
υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει 
επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να εντοπιστεί 
με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτείνεται στο χρήστη να δοκιμάσει 
να διορθώσει το πρόβλημα λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
– επαναπροσανατολισμός ή τοποθέτηση σε άλλη θέση της κεραίας λήψης,
– αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη,
– σύνδεση του εξοπλισμού σε μία πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που είναι 

συνδεδεμένος ο δέκτης,
– επικοινωνία με τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Απαγορεύεται η εκτέλεση εκούσιων ή ακούσιων τροποποιήσεων, που δεν είναι ρητώς 
εγκεκριμένες από την πλευρά που είναι υπεύθυνση για τη συμμόρφωση. Οποιαδήποτε ανάλογη 
τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 
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Εάν χρειάζεται, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευθεί τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό 
ραδιοφώνου/τηλεόρασης για τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες.
Ο χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμο το ακόλουθο εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από την 
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems (Πώς να αναγνωρίσετε και να επιλύσετε προβλήματα ραδιοτηλεοπτικών παρεμβολών). 
Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται από το U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
αρ. πρ. 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.



Divar XF  Ασφάλεια | el 13

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08

1.5 Ανακοινώσεις της Bosch
Πνευματικά δικαιώματα
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems και 
προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα
Όλες οι ονομασίες υλικού εξοπλισμού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο είναι σήματα κατατεθέντα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε με μεγάλη φροντίδα και οι πληροφορίες που περιέχει έχουν 
επαληθευτεί διεξοδικά. Το κείμενο ήταν πλήρες και σωστό κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτύπωσης. Η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων ενδέχεται να σημαίνει ότι το περιεχόμενο του 
εγχειριδίου χρήσης μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Η Bosch Security 
Systems δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από 
σφάλματα, ατέλεια ή ασυμφωνίες μεταξύ του εγχειρδίου χρήσης και του περιγραφόμενου 
προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Bosch Security 
Systems ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.boschsecurity.com
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2 Εισαγωγή

2.1 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο για εφαρμογές ασφαλείας
Το Divar XF είναι ένα σύστημα εγγραφής βίντεο και ήχου, που καταγράφει πολλαπλά σήματα 
κάμερας και ήχου, 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 καταγραφή λαμβάνει χώρα στο παρασκήνιο, 
χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή. Είναι διασφαλισμένες μέγιστες ταχύτητες 
εγγραφής 30 (NTSC) και 25 (PAL) εικόνων το δευτερόλεπτο, ανά κανάλι. 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 
καταγραφή.
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 των πλήκτρων 
ελέγχου του πίνακα της πρόσοψης, του ποντικιού και του συστήματος μενού της οθόνης 
απεικόνισης. Δύο έξοδοι μόνιτορ παρέχουν προβολή πλήρους οθόνης, τετραπλή προβολή και 
προβολή πολλαπλών οθονών. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο KBD (Intuikey) για έλεγχο PTZ και για 
μεγαλύτερη ευχρηστία.
Είσοδοι και έξοδοι βίντεο αυτόματου τερματισμού βρόχου, είσοδοι και έξοδοι ήχου, είσοδοι και 
έξοδοι συναγερμού και υποδοχές σύνδεσης απομακρυσμένου ελέγχου βρίσκονται στον πίνακα 
της πίσω πλευράς. Δύο υποδοχές σύνδεσης VGA παρέχουν εξόδους για ένα μόνιτορ A και ένα 
μόνιτορ B. Παρέχονται επίσης έξοδοι βίντεο CVBS και Y/C σε NTSC ή PAL. 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.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Η/Υ Control Center μέσω ενός δικτύου, για ζωντανή προβολή, 
αναπαραγωγή και διαμόρφωση. Πέντε ταυτόχρονοι χρήστες μπορούν να ελέγχουν πολλαπλά 
Divar XF. Το Divar XF περιλαμβάνει έναν έλεγχο ταυτότητας για τοπική και απομακρυσμένη 
αναπαραγωγή. Παρέχεται μία εφαρμογή αναπαραγωγής σε Η/Υ, η οποία χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την αναπαραγωγή ασφαλών αρχείων βίντεο. Το εργαλείο διαμόρφωσης βάσει 
Η/Υ Configuration Tool διευκολύνει την εγκατάσταση της μονάδας.
Ένα SDK (κιτ εξέλιξης λογισμικού) διατίθεται για την ενσωμάτωση του Divar XF σε λογισμικό 
διαχείρισης άλλων κατασκευαστών.

2.1.1 Εκδόσεις
Διατίθενται διάφορα μοντέλα Divar XF, 8 καναλιών και 16 καναλιών με επιλογή μονάδας 
εγγραφής DVD, καθένα με διάφορες δυνατότητες αποθήκευσης. 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.
Προαιρετικά, μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 8 IP κάμερες (εκτός από τα 8 ή 16 αναλογικά 
κανάλια εισόδου). 

2.1.2 Εγχειρίδια
Παρέχονται τέσσερα εγχειρίδια:
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– Εγχειρίδιο εγκατάστασης - μία λεπτομερής περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης του 
προϊόντος για το τεχνικό προσωπικό εγκατάστασης.

– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης - παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση του τρόπου ρύθμισης 
και εγκατάστασης του προϊόντος.

– Εγχειρίδιο χειρισμού - μία λεπτομερής περιγραφή του τρόπου χειρισμού της μονάδας για 
τους τελικούς χρήστες.

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

2.1.3 Λειτουργίες
Το Divar XF διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
– 8 ή 16 εισόδους κάμερας βρόχου, αυτόματου τερματισμού
– 8 ή 16 εισόδους ήχου
– Υποστήριξη για μέχρι και οκτώ IP κάμερες (προαιρετικά)
– Ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή
– Εσωτερική αποθήκευση βίντεο σκληρού δίσκου (με δυνατότητα αντικατάστασης στην 

πρόσοψη)
– Ενσωματωμένο RAID4 (προαιρετικά)
– Θύρα 10/100Base-T Ethernet για σύνδεση και δικτύωση Ethernet
– Δύο σειριακές θύρες RS232 για σειριακή επικοινωνία
– Είσοδο εξωτερικού πληκτρολογίου KBD
– Εξόδους διπλού μόνιτορ
– 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
– Δύο εξόδους ήχου (διπλού μονοφωνικού)
– Ανίχνευση κίνησης
– 8 ή 16 εισόδους μεταγωγής (συναγερμού) και 4 εξόδους συναγερμού
– Ανίχνευση απώλειας βίντεο
– Παραγωγή ηχητικών συναγερμών
– Έλεγχο κάμερας οριζόντιας κίνησης, κλίσης και ζουμ μέσω RS485 και biphase
– Τοπική αρχειοθέτηση μέσω USB
– Τοπική αρχειοθέτηση μέσω ενσωματωμένης μονάδας εγγραφής DVD (προαιρετικά)

2.1.4 Βοήθεια στην οθόνη
Βοήθεια ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον διατίθεται στην οθόνη για ορισμένα θέματα. 

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
Ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν ορατές φθορές. Εάν κάποια εξαρτήματα παρουσιάζουν 
ενδείξεις ότι υπέστησαν ζημιά κατά την αποστολή, 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 
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 
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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:
– Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο (μονάδα Divar XF 16 ή Divar XF 8)
– Ποντίκι USB
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
– Εγχειρίδιο χειρισμού Divar XF
– Εγχειρίδιο χειρισμού Divar XF Control Center και Archive Player
– Εγχειρίδιο εγκατάστασης (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

2.3 Περιβάλλον εγκατάστασης

2.3.1 Τοποθέτηση
Το Divar XF 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/συναγερμού (μόνιτορ B)
– Κάμερες με σύνθετες εξόδους βίντεο 1 Vpp
– Κάμερες IP (βλ. φύλλο δεδομένων για μοντέλα που υποστηρίζονται)



18 el | Εισαγωγή Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Security Systems

– Ενισχυμένο μικρόφωνο(α)
– Ενισχυτή ήχου με ηχείο(α)
– Ομοαξωνικό 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
– Η/Υ για τις εφαρμογές Control Center και Configuration Tool
– Μονάδες ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ
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3 Γρήγορη εγκατάσταση
Για να καταστήσετε γρήγορα τη μονάδα λειτουργική, πραγματοποιήστε τις συνδέσεις που 
περιγράφονται παρακάτω και στη συνέχεια εισάγετε 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

3.1.1 Κύριες συνδέσεις
1. Συνδέστε τις κάμερες στις εισόδους κάμερας BNC (αυτόματου τερματισμού).
2. Συνδέστε το μόνιτορ A στην έξοδο BNC, Y/C, ή VGA (που υποστηρίζει 1280x1024) MON A.
3. Συνδέστε το (παρεχόμενο) ποντίκι USB σε μία θύρα USB.

3.1.2 Προαιρετικές συνδέσεις
4. Συνδέστε το μόνιτορ Β στην έξοδο BNC, Y/C, ή VGA (που υποστηρίζει 1024x768) MON Β.
5. Συνδέστε έως 16 ηχητικά σήματα στις εισόδους ήχου RCA.
6. Συνδέστε την έξοδο (τις εξόδους) ήχου RCA στο μόνιτορ ή σε έναν ενισχυτή ήχου.
7. Συνδέστε έως 16 εισόδους (συναγερμού) (μέσω της παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή 

σύνδεσης τύπου D με 25 ακροδέκτες).
8. Συνδέστε έως 4 εξόδους συναγερμού (μέσω της παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή 

σύνδεσης τύπου D με 25 ακροδέκτες).
9. Συνδέστε την έξοδο διαφυγής (μέσω του παρεχόμενου 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 παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 15 
ακροδέκτες).
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12. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ άλλου κατασκευαστή στη 
θύρα  RS485 (μέσω του παρεχόμενου προσαρμογέα με βιδωτούς ακροδέκτες).

13. Συνδεθείτε στο δίκτυό σας μέσω της θύρας Ethernet.

3.1.3 Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
14. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα.

3.2 Αρχική χρήση
Η οθόνη εκκινείται με μία προβολή πολλαπλών οθονών. Το μενού γρήγορης εγκατάστασης 
ανοίγει κατά την αρχική χρήση της μονάδας. Συμπληρώστε τις βασικές ρυθμίσεις στις τέσσερις 
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 παρεχόμενο ποντίκι USB. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε 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.

3.3 Μενού γρήγορης εγκατάστασης
Το μενού γρήγορης εγκατάστασης περιέχει τέσσερις καρτέλες: Διεθνή, Χρονοδιάγραμμα, 
Εγγραφή και Δίκτυο. Πλογηθείτε 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. 
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3.3.1 Διεθνή

Εικόνα 3.2 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Διεθνή

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.

Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού από τη λίστα.

ζώνη ώρας Επιλέξτε μία ζώνη ώρας από τη λίστα.

Μορφή ώρας Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Ώρα Συμπληρώστε την τρέχουσα ώρα.

Μορφή ημ/νίας Επιλέξτε μεταξύ τριών μορφών ημερομηνίας, που εμφανίζουν πρώτα το 
μήνα (MM), 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 μία γραφική αναπαράσταση του τρέχοντος ενεργού εβδομαδιαίου 
χρονοδιαγράμματος. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα από τα διαθέσιμα 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 γραφική αναπαράσταση ενημερώνεται αυτόματα κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων.
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.
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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.
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.
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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 Εισάγετε ένα όνομα DVR που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο.

DHCP Ενεργοποιήστε την αυτόματη εκχώρηση στο DHCP διεύθυνσης IP, 
μάσκας υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή 
δικτύου. Εμφανίζονται οι πραγματικές τιμές.

Δ/νση IP, Μάσκα 
υποδικτύου, 
Προεπιλεγμένη 
πύλη, Διακομιστής 
DNS

Συμπληρώστε τις διευθύνσεις IP, μάσκας υποδικτύου, προεπιλεγμένης 
πύλης και διακομιστή DNS, όταν το DHCP είναι απενεργοποιημένο.

Όριο εύρους 
ζώνης

Περιορίστε το εύρος ζώνης δικτύου, εισάγοντας μία τιμή μεταξύ 0,1 και 
100 Mbps για το όριο εύρους ζώνης.

Δ/νση MAC Η διεύθυνση MAC προορίζεται μόνο για ανάγνωση.

Καλώδιο 
συνδέθηκε

Εμφανίζει την κατάσταση του καλωδίου.
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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, μία 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 
παρεχόμενα ασημένια πλευρικά καλύμματα:
1. εισάγοντάς τα σε κάθε πλευρά,
2. σύροντάς τα 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 το Divar XF. Ανατρέξτε 
στην ιστοσελίδα της Bosch ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Bosch για τους 
διαθέσιμους σκληρούς δίσκους.

4.3.1 Οδηγίες τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κατά την εγκατάσταση της διάταξης στο ικρίωμα, προσέξτε να μην περιορίσετε τη ροή του αέρα 
γύρω από τους αεραγωγούς που βρίσκονται στους πλευρικούς πίνακες και να μην υπερβείτε τη 
συνιστώμενη θερμοκρασία λετουργίας.
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.

4.4 Συνδέσεις κάμερας
Συνδέστε τις κάμερες στις υποδοχές εισόδου βίντεο Video in στην πίσω πλευρά της μονάδας, 
χρησιμοποιώντας ομοαξωνικά 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 γραμμής βίντεο τερματίζεται με αποληκτικό 75 ohm.
Το DivarXF διαμορφώνεται αυτόματα ως μονάδα PAL ή NTSC. Η μονάδα προσδιορίζει το 
πρότυπο, ανιχνεύοντας τη μορφή σήματος της πρώτης συνδεδεμένης κάμερας (μικρότερος 
αριθμός εισόδου κάμερας).

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

4.5 Συνδέσεις ήχου
Το DivarXF 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

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8
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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
Είναι δυνατή η σύνδεση έως δύο μόνιτορ μέσω των συνδέσεων VGA, CVBS, ή Y/C.

4.6.1 VGA
Συνδέστε τη μονάδα σε ένα ή δύο μόνιτορ VGA με χρήση ενός τυπικού καλωδίου VGA. 
Συνιστάται η χρήση μόνιτορ 17” μεγαλύτερων κατά τη χρήση LCD.

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 μόνιτορ VGA

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 και δεν χρησιμοποιείτε την έξοδο 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. (Σημειώστε ότι αυτό δεν 
είναι απαραίτητο σε συσκευές με αυτόματο τερματισμό.)

Προδιαγραφές
Σήμα εξόδου: Σύνθετο βίντεο 1Vpp,  75 ohm, συγχρονισμός 0,3Vpp ±10%
Ανάλυση: 720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC
Τύπος συνδέσμου: BNC

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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Εικόνα 4.9 Υποδοχές μόνιτορ CVBS

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 μόνιτορ Y/C

4.7 Σύνδεση ροής μόνιτορ
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

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

CVBS

A

B

Y/C

A

B

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O
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B

A A

B B
- | + | G
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485

MAL
OUT
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Εικόνα 4.12 Υποδοχές θύρας RS232 COM

Πίνακαζ 4.1 Υποδοχή θύρας κονσόλας RS232 

4.9 Συνδέσεις πληκτρολογίου
Οι υποδοχές εισόδου και εξόδου πληκτρολογίου χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ενός 
πληκτρολογίου Intuikey της Bosch σε μία ή περισσότερες μονάδες Divar XF. 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 Divar XF. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η σύνδεση 
και ο έλεγχος μέχρι και 16 μονάδων Divar XF με ένα πληκτρολόγιο.
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.

Τερματισμός
Συνδέστε το αποληκτικό του πληκτρολογίου (παρέχεται με το πληκτρολόγιο Intuikey) στην 
υποδοχή εξόδου KBD out. Εάν ελέγχονται πολλαπλές μονάδες Divar XF με ένα μόνο 
πληκτρολόγιο, η υποδοχή εξόδου KBD out του τελευταίου Divar XF 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

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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Εικόνα 4.13 Υποδοχές εισόδου και εξόδου πληκτρολογίου

Πίνακαζ 4.2 Υποδοχή εισόδου πληκτρολογίου - RJ11 (KBD in)

Πίνακαζ 4.3 Υποδοχή εξόδου πληκτρολογίου - RJ11 (KBD out)

4.10 Σύνδεση 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 BaseT, IEEE 802.3
Διαφορική τάση σήματος: ± 2,8 V μέγιστη, οι είσοδοι διαθέτουν προστασία από παροδική 
υπέρταση
Στοιχεία θύρας Ethernet: EEE 802,3/802,3u - 100Base-TX/10Base-T φυσικό στρώμα
Aυτόματη διαπραγμάτευση: 10/100, 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

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

KBD IN

KBD OUT

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 έλεγχο ισοτιμίας

Εικόνα 4.15 Υποδοχή σύνδεσης RS485

Πίνακαζ 4.5 Ορισμός ακίδων RS485

Η συνιστώμενη διάμετρος 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
Διάμετρος καλωδίου: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

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 Shield

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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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

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).

Όνομα σήματος Αριθμός ακίδας Περιγραφή
Code 1 - 1 Έλεγχος Biphase καν. 1 (πλην)
Code 1 + 2 Έλεγχος Biphase καν. 1 (συν)
Shield 3 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου
Code 2 - 4 Έλεγχος Biphase καν. 2 (πλην)
Code 2 + 5 Έλεγχος Biphase καν. 2 (συν)
Shield 6 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου
Code 3 - 7 Έλεγχος Biphase καν. 3 (πλην)
Code 3 + 8 Έλεγχος Biphase καν. 3 (συν)
Shield 9 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου
Code 4 - 10 Έλεγχος Biphase καν. 4 (πλην)
Code 4 + 11 Έλεγχος Biphase καν. 4 (συν)
Shield 12 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου
Code 5 - 13 Έλεγχος Biphase καν. 5 (πλην)
Code 5 + 14 Έλεγχος Biphase καν. 5 (συν)
Shield 15 Γείωση συστήματος/θωράκιση καλωδίου

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
-

SHIELD

CTRL 3

+
-
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CTRL 4
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8 1
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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. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις εισόδους συναγερμού ως N/O ή 
N/C στο σύστημα μενού. Η προεπιλογή είναι N/O. Σημειώστε ότι οι είσοδοι 9-16 δεν θα 
χρησιμοποιηθούν σε ένα Divar XF 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
Διάμετρος καλωδίου: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Σύνδεση των εξόδων συναγερμού
Τα τέσσερα ρελέ εξόδου συναγερμού ανταποκρίνονται σε συναγερμούς και πυροδοτήσεις 
εισόδου. Μπορείτε να διαμορφώσετε 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 την εφαρμογή στα ρελέ εξόδου συναγερμού (μόνο αντιστατικά φορτία). 
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

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

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.
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Διάμετρος 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

4.15 Ρελέ διαφυγής
Το ρελέ διαφυγής θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Συνδέστε με χρήση 
του παρεχόμενου προσαρμογέα με βιδωτούς ακροδέκτες. Η συνιστώμενη διάμετρος καλωδίου 
είναι AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

Εικόνα 4.19 Έξοδος ρελέ διαφυγής

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, εφ' όσον το καλώδιο τροφοδοσίας από τη μονάδα είναι 
συνδεδεμένο σε μία ενεργή υποδοχή τροφοδοσίας.

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._1
0

10 Είσοδος συναγερμού 10

Συναγερμός_είσ._1
1

11 Είσοδος συναγερμού 11

Συναγερμός_είσ._1
2

12 Είσοδος συναγερμού 12

Συναγερμός_είσ._1
3

13 Είσοδος συναγερμού 13

Συναγερμός_είσ._1
4

14 Είσοδος συναγερμού 14

Συναγερμός_είσ._1
5

15 Είσοδος συναγερμού 15

Συναγερμός_είσ._1
6

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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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

Divar
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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 αναπαραγωγής προς τα εμπρός/προς τα πίσω, πατήστε για 

συνέχιση της αναπαραγωγής

 Πλήκτρο 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 μοντέλο 8 καναλιών και από το 17 σε ένα 
μοντέλο 16 καναλιών. Έτσι, σε μια μονάδα 16 καναλιών με κάμερες IP, το πλήκτρο κάμερας 1 
επιλέγει την αναλογική κάμερα 1 και την κάμερα IP 17.

5.1.2 Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα της πρόσοψης ανάβουν ή αναβοσβήνουν, για να σας 
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 καταγράφει 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



42 el | Οδηγίες χειρισμού Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Security Systems

 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.

5.3 Προβολή εικόνων
Η μονάδα 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 Οθόνη B
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 .
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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 Το Divar XF 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.

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.

– Εάν συνεχίσετε 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 αναλογικής κάμερας που επιλέξατε.
– 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.
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Σημείωση:
Η αρίθμηση των καμερών IP ξεκινά από το 9 σε ένα μοντέλο 8 καναλιών και από το 17 σε ένα 
μοντέλο 16 καναλιών. Έτσι, σε μια μονάδα 16 καναλιών με κάμερες IP, το πλήκτρο κάμερας 1 
επιλέγει την αναλογική κάμερα 1 και την κάμερα IP 17.

Αλληλουχία
Για να προβάλετε μία αλληλουχία ζωντανών εικόνων κάμερας διαφόρων καμερών:

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 πραγματοποιείτε χρησιμοποιείται στη λειτουργία αναπαραγωγής, 
καθώς και στη λειτουργία ζωντανής προβολής.

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.

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

Ζουμ
Για να μεγθύνετε 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 
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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 παρακολουθείτε ζωντανές εικόνες από τις κάμερες. Από τη λειτουργία ζωντανής 
προβολής μπορείτε να περάσετε σε λειτουργία αναπαραγωγής ή να μεταβείτε 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 σας.
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 αναπαραγωγής προς τα πίσω , για να εκκινήσετε την αντίστροφη 
αναπαραγωγή εγγραφών για τις εμφανιζόμενες κάμερες.

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα εμπρός , για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή από ένα λεπτό νωρίτερα.

– 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 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 

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 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.



46 el | Οδηγίες χειρισμού Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Security Systems

5.5 Επισκόπηση του συστήματος μενού
Το μενού παρέχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες, προκειμένου να σας βοηθήσει να 
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Η πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του μενού προστατεύεται με 
κωδικό. Υπάρχουν τρείς τρόποι πρόσβασης στο σύστημα μενού:
– μέσω των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης,
– μέσω ενός 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

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 στα συγκεκριμένα υπομενού είναι δυνατή, μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα 
αναπαραγωγής.

Εξαγωγή

Το μενού Εξαγωγή χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση ενός αποσπάσματος βίντεο σε μία 
συσκευή μνήμης USB ή σε DVD.
Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο υπομενού είναι δυνατή, μόνο εάν διαθέτετε 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 στα συγκεκριμένα υπομενού είναι δυνατή, μόνο εάν διαθέτετε 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 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

5.6.2 Αναζήτηση κατά συμβάν
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Εικόνα 5.7 Μενού Αναζήτηση συμβάντων - Επιλογές αναζήτ

Κριτήρια αναζήτησης
– Κάτω από το Κανάλια, επιλέξτε τις εισόδους κάμερας προς αναζήτηση (επισημάνετε το μη 

αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων). Οι επιλεγμένες είσοδοι επισημαίνονται.
– Ρυθμίστε την Αναζήτηση για για να αναζητήσετε συμβάντα συναγερμού, συμβάντα κίνησης, 

ή και τα δύο. Ρυθμίστε σε Όλα τα συμβάντα προκειμένου η αναζήτηση να μην περιορίζεται 
από συγκεκριμένο τύπο συμβάντος.

– 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.

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

– Επιλέξτε Αναζήτηση, για να εκκινήσετε την αναζήτηση.
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Εικόνα 5.8 Μενού Αναζήτηση συμβάντων - Αποτελέσμ.αναζήτ

Αποτελέσματα αναζήτησης
– Η εγγραφή που πληρεί 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.

– Πατήστε το πλήκτρο enter , για μία αναπαραγωγή πλήρους οθόνης της επιλεγμένης 
εγγραφής.

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

5.7 Εξαγωγή

Εικόνα 5.9 Ανώτερο μενού - Εξαγωγή βίντεο

Η πρόσβαση στο μενού εξαγωγής γίνεται από το ανώτερο μενού. Σας επιτρέπει να καταγράψετε 
αποσπάσματα εγγεγραμμένου βίντεο και ήχου σε μία συσκευή αποθήκευσης USB ή σε 
εγγράψιμο DVD. Η κύρια οθόνη εξαγωγής εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο 
μέσα και μία λίστα των αποσπασμάτων βίντεο προς αρχειοθέτηση.
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Εικόνα 5.10 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.
– Για να προσθέσετε ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
– Συμπληρώστε μία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για τα αποσπάσματα βίντεο που επιθυμείτε 

να αρχειοθετήσετε.
Επιλέξτε τους αριθμούς κάμερας που επιθυμείτε να αρχειοθετήσετε (επισημάνετε το μη 
αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

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

1. Για να προσθέσετε άλλο ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
1. Για να αλλάξετε ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Αλλαγή.
1. 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) 
του Divar αφαιρούνται από τη λίστα.
– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο πλαίσιο Έλεγχος ταυτότητας για να ελέγξετε 

την αυθεντικότητα των αποσπασμάτων βίντεο, πριν την αρχειοθέτηση.
– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο Οριστικοποίηση μέσου για να διασφαλίσετε 

ότι τα μέσα DVD μπορούν να διαβαστούν σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής.
– Επιλέξτε Έναρξη εξαγωγής, για να καταγράψετε τα αποσπάσματα βίντεο στη συσκευή 

προορισμού.
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– Επιλέξτε Διακοπή εξαγωγής, 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.

5.8 Διαμόρφωση

Εικόνα 5.11 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, Σελίδα 19.
– Διαμόρφωση για προχωρημένους - ανοίγει το μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους για 

τη διαμόρφωση όλων των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
Ενότητα 6 Μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους, Σελίδα 59.

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

5.8.1 Ρυθμίσεις οθόνης

Το υπομενού Ρυθμίσεις οθόνης περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις εμφάνισης για την οθόνη A και B.

Επιλογές εμφάνισης
Επιλέξτε διαφανές φόντο για να δείτε την εμφάνιση κάμερας πίσω από τα μενού. 
Επιλέξτε το χρώμα για τα περιγράμματα πλαισίου (μαύρο, λευκό ή γκρι).

Πολλαπλές οθόνες
Επιλέξτε εκείνες τις προβολές πολλαπλών οθονών που επιθυμείτε να δείτε.
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Εικόνα 5.12 Μενού Διαμόρφωση οθονών - Αλληλουχία

Αλληλουχία
Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία η κάμερα παραμένει ορατή στην οθόνη στο πεδίο 
Χρόνος παραμονής αλληλουχίας. 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη για να μετακινήσετε τις εισόδους κάμερας 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.

Οθόνη συμβάντων
Επιλέξτε τα πλαίσια Είσοδος επαφής, Συναγερμός απώλειας βίντεο ή Συμβάντα ανίχνευσης 
κίνησης για να εμφανίσετε αυτά τα συμβάντα στην οθόνη.
Καθορίστε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία αυτά τα συμβάντα παραμένουν στην οθόνη στο 
πεδίο Διάρκεια οθόνης (συμβάντα μη συναγερμού μόνο).

5.9 Πληροφορίες συστήματος

Εικόνα 5.13 Ανώτερο μενού - Πληροφορίες συστήματος
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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.

Εικόνα 5.14 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.
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– 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.

– Εγκατεστημένοι σκληροί δίσκοι - παρέχει μία επισκόπηση της κατάστασης των 
εγκατεστημένων σκληρών δίσκων.

Σήματα βίντεο
Η καρτέλα σημάτων βίντεο εμφανίζει τη λειτουργία βίντεο συστήματος (PAL/NTSC) και την 
κατάσταση εισόδου βίντεο.

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

5.9.2 Μητρώο καταγραφής

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

Εξοδος 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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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 5.15 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.

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).
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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.
– Ο βομβητής σιγείται.

– 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.
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
– Το μόνιτορ A και B 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 μπορούν να άλλαξουν 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 Συναγερμός απώλειας βίντεο

Εάν η απώλεια ενός σήματος βίντεο προκαλέσει συναγερμό:
Η οθόνη A ή B μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζει 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 σιγείται.

– 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.
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 Μενού διαμόρφωσης 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 σάς παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε εκτεταμένες 
λειτουργίες. Για την πρόσβαση στα μενού διαμόρφωσης πρέπει να διαθέτετε 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 11 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 1-24 (ανάλογα με τη λειτουργία)

Χρονοδιάγραμμα Εξαιρέσεις

Εγγραφή Προφίλ 1 έως 6
Κανάλια 1-24 (ανάλογα με τη λειτουργία)
- Κανονικό
- Επαφή
- Κίνηση

Επαφές —

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

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

Δίκτυο Ρυθμίσεις
Εύρος δ/νσεων IP
Ροή δεδ. μόνιτορ

Aποθήκευση Κατάσταση
Ρυθμίσεις
Εξυπηρέτηση
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6.1 Διεθνή

6.1.1 Γλώσσα

Εικόνα 6.1 Μενού Διεθνή - Γλώσσα

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

Χρήστες Γενικά
Διαχειριστής
Χρήστες 1 έως 7

Σύστημα Εξυπηρέτηση
Σειριακές θύρες
Άδειες
Καταγραφή

Καρτέλες αριστερής 
πλευράς

Καρτέλες άνω πλευράς
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6.1.2 Ώρα-Ημ/νία

Εικόνα 6.2 Μενού 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.
Εάν η τρέχουσα ώρα/ημερομηνία τεθεί πίσω κατά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 
λεπτών, όλο το περιεχόμενο βίντεο στο σκληρό δίσκο θα διαγραφεί (εμφανίζεται ένα 
σχετικό μήνυμα). Εάν τεθεί πίσω κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών, το ρολόι 
θα παγώσει για τον καθορισμένο αυτό χρόνο. Αυτό αποτρέπει την αντικατάσταση των 
δεδομένων βίντεο εξαιτίας αλληλοεπικαλυπτόμενων χρονοσημάνσεων. Εάν η τρέχουσα 
ώρα/ημερομηνία τεθεί εμπρός, το ρολόι θα μετακινηθεί προς τα εμπρός στη δεδομένη 
τιμή, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

6.1.3 Διακομιστής ώρας
– Η λειτουργία Χρήση διακομιστή ώρας συγχρονίζει την ώρα της μονάδας με την ώρα ενός 

διακομιστή ώρας δικτύου ή άλλης μονάδας Divar XF. Συμπληρώστε τη Δ/νση IP του 
διακομιστή ώρας δικτύου. Εάν δεν υπάρχει διακομιστής ώρας στο ίδιο υποδίκτυο, το 
Divar XF αναζητεί έναν κατάλληλο διακομιστή ώρας εκτός του δικτύου του. Βεβαιωθείτε ότι 
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η πύλη του Divar XF 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.

Σημείωση:
Εάν συγχρονίσετε χειροκίνητα και η τρέχουσα ώρα τεθεί πίσω κατά χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 10 λεπτών, όλο το περιεχόμενο βίντεο στο σκληρό δίσκο θα διαγραφεί 
(εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα). Εάν τεθεί πίσω κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 
λεπτών, το ρολόι θα παγώσει για τον καθορισμένο αυτό χρόνο. Αυτό αποτρέπει την 
αντικατάσταση των δεδομένων βίντεο εξαιτίας αλληλοεπικαλυπτόμενων χρονοσημάνσεων. Εάν η 
τρέχουσα ώρα/ημερομηνία τεθεί εμπρός, το ρολόι θα μετακινηθεί προς τα εμπρός στη 
δεδομένη τιμή, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

6.2 Βίντεο και ήχος
Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο μενού, για να διαμορφώσετε εισόδους βίντεο και ήχου. Να 
θυμάστε ότι για μονάδες 8 καναλιών, η αρίθμηση των καμερών IP είναι από 9 έως 16, ενώ για 
μονάδες 16 καναλιών, η αρίθμηση των καμερών IP είναι από 17 έως 24.

Εικόνα 6.3 Μενού Βίντεο και ήχος

6.2.1 Κανάλια 1 έως 8 (ή 1 έως 16)
Οι καρτέλες 1-8 ή 1-16 στο επάνω μέρος του μενού περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για καθεμία 
από τις αναλογικές εισόδους.
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Όνομα εισόδου
Εισάγετε ένα όνομα για την επιλεγμένη είσοδο. Το όνομα μπορεί να έχει έκταση έως 16 
χαρακτήρες.

Ενεργοποίηση εισόδου βίντεο
Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενεργοποιεί (προεπιλογή) ή απενεργοποιεί τις εισόδους βίντεο και τις 
αντίστοιχες εισόδους ήχου.

PTZ
– Ενεργοποιήστε το PTZ, όταν είναι συνδεδεμένη μία ελεγχόμενη κάμερα.
– Κατά προεπιλογή, το PTZ είναι απενεργοποιημένο για όλες τις εισόδους.

Αντίθεση
– Αυτόματη αντίθεση - ενεργοποιείται προκειμένου να επιτρέψει στο σύστημα την αυτόματη 

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

είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση εισόδου ήχου
– 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.

6.2.2 Κανάλια 9 έως 16 (ή 17 έως 24)
Οι καρτέλες 9-16 ή 17-24 στο επάνω μέρος του μενού περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για καθεμία 
από τις κάμερες IP.

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.

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.
1. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε ή να αλλάξετε μια σύνδεση κάμερας IP.

– Δ/νση IP - εισάγετε τη διεύθυνση IP της κάμερας IP.
– Είσοδος - Επιλέξτε Κάμερα εάν το κανάλι συνδέεται σε μια κάμερα ή σε έναν 

κωδικοποιητή μονού καναλιού. Επιλέξτε Γραμμή βίντεο 1-4 εάν το κανάλι συνδέεται 
σε έναν κωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.

– Stream (Ροή) - εισάγετε τον αριθμό ροής.
– Προφίλ κωδικοποιητή - Εμφανίζει το προφίλ κωδικοποιητή της συσκευής IP που 

χρησιμοποιείται από το Divar XF.
– 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.

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



64 el | Μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Security Systems

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

PTZ
– Ενεργοποιήστε το PTZ, όταν είναι συνδεδεμένη μία ελεγχόμενη κάμερα.
– Κατά προεπιλογή, το PTZ είναι απενεργοποιημένο για όλες τις εισόδους.

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

6.3 Χρονοδιάγραμμα

6.3.1 Ρύθμιση των δυναμικών χαρακτηριστικών
Οι ρυθμίσεις στο μενού Χρονοδιάγραμμα παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης της δυναμικής 
λειτουργικότητας της μονάδας. Αφιερώνοντας ορισμένο χρόνο στο σχεδιασμό και τη ρύθμιση 
των τεσσάρων διαθέσιμων προφίλ, μπορείτε να παρέχετε αποτελεσματική χρήση των πόρων, 
διατηρώντας παράλληλα αποτελεσματική κάλυψη για τους περισσότερους τύπους 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 6.4 Μενού Χρονοδιάγραμμα - Χρονοδιάγραμμα

Τα προφίλ αντιπροσωπεύονται από διαφορετικά χρώματα σε μία γραφική αναπαράσταση του 
εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει επιλέγοντας έναν 
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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.
– Μπορείτε να προγραμματίσετε ημέρες εξαίρεσης, για να αλλάξετε τα προφίλ για ειδικές 

ημέρες και αργίες.

1. Επιλέξτε έναν αριθμό προφίλ. Το επιλεγμένο προφίλ φωτίζεται.
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.

6.4 Εγγραφή
Χρησιμοποιήστε το μενού Εγγραφή, για να διαμορφώσετε τη ρύθμιση εγγραφής για καθένα από 
τα έξι προφίλ.

Σημείωση:
Οι ρυθμίσεις ήχου/βίντεο εφαρμόζονται επίσης στην απομακρυσμένη ζωντανή ροή δικτύου.
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Εικόνα 6.5 Μενού Εγγραφή - Κανονικό

Η συμπεριφορά συναγερμού για καθένα από τα έξι προφίλ καθορίζεται στα τρία υπομενού και 
στη συνέχεια για κάθε επιμέρους κανάλι. 
1. Επιλέξτε ένα προφίλ.
2. Επιλέξτε ένα υπομενού για Κανονικό, Επαφή, ή Κίνηση.

– 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

3. Επιλέξτε ένα επιμέρους κανάλι εισόδου, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την 
εγγραφή του αντίστοιχου βίντεο και ήχου.

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

– Χρόνος πριν το συμβάν:
– ρυθμίστε μεταξύ 1 και 120 δευτερολέπτων (εφαρμόζεται μόνο στην εγγραφή Συμβάν 

μόνο)
– Ανάλυση:

– 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).

– Ποιότητα:
– ρυθμίστε την ποιότητα βίντεο σε Υψηλή, Mεσαία, ή Βασική.
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– 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).
– Εγγραφή ήχου:

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

– ρυθμίστε την ποιότητα ήχου σε Υψηλή, Mεσαία, ή Βασική.

Σημείωση:
Για πληροφορίες σχετικά με τους ρυθμούς bit, ανατρέξτε στην  .......

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 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.

6.4.4 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 εάν επιθυμείτε να αντιγράψετε 

πολλαπλές εισόδους κάμερας εντός του προφίλ Από. 
2. Επιλέξτε τον αριθμό προφίλ από το οποίο θα γίνει αντιγραφή.
3. Επιλέξτε τα προφίλ προς τα 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 επιθυμείτε να αντιγράψετε.
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 6.6 Μενού Επαφές

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

6.5.2 Έξοδοι ρελέ 
Κατά προεπιλογή, όλες οι επαφές εξόδου ρελέ είναι Κανονικά Ανοιχτές (NO). Επιλέξτε τις 
εξόδους ρελέ που επιθυμείτε να λειτουργούν ως Κανονικές Κλειστές (NC) επαφές.

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.
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Όταν είναι επιλεγμένη μια παράκαμψη προφίλ, επιλέγετε στη συνέχεια ποιο από τα έξι προφίλ 
χρησιμοποιείται και τη διάρκεια της παράκαμψης.

6.6 Κίνηση
Το χαρακτηριστικό ανίχνευσης κίνησης μπορεί να διαμορφωθεί επιλέγοντας τις καρτέλες για 
κάθε μεμονωμένη είσοδο αναλογικού βίντεο. Η ανίχνευση κίνησης στα κανάλια IP είναι δυνατή, 
αλλά πρέπει να έχει διαμορφωθεί στην κάμερα IP ή στον κωδικοποιητή (εάν διατίθεται).

Εικόνα 6.7 Μενού Κίνηση

1. Για να σχεδιάσετε ή διαγράψετε μία ενεργή περιοχή ανίχνευσης κίνησης:
– Κάντε κλικ σε ένα βέλος στο πεδίο Επεξεργασία: για να επιλέξετε μια περιοχή 

κίνησης. Μπορούν να σχεδιαστούν τέσσερις περιοχές για ανίχνευση κίνησης σε 
διαφορετικές περιοχές της εικόνας της κάμερας.

– Κάντε κλικ στο Προεπιλογή για να θέσετε την επιλεγμένη περιοχή στην προεπιλεγμένη 
της τιμή.

– Κάντε κλικ στα κουμπιά Θέση, Πλάτος και Ύψος για να προσαρμόσετε τη θέση και το 
μέγεθος της περιοχής κίνησης. 

– Κάντε κλικ στο Απαλοιφή για να διαγράψετε την επιλεγμένη περιοχή.
– Επιλέξτε και καθορίστε μέχρι τέσσερις περιοχές.

2. Η Ένδειξη κίνησης υποδεικνύει το συνολικό επίπεδο της ανιχνευθείσας κίνησης εντός των 
ενεργών περιοχών κίνησης. Ένας κόκκινος δείκτης υποδεικνύει το επίπεδο κορυφής. 
Επιλέξτε Ένδειξη απαλοιφής για να επαναρρυθμίσετε το επίπεδο κορυφής.

3. Ρυθμίστε το Επίπεδο πυροδότησης για να ρυθμίσετε την ευαισθησία της κίνησης. Εάν η 
ένδειξη κίνησης υπερβαίνει το επίπεδο πυροδότησης, παράγεται ένα συμβάν κίνησης.
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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.

6.7 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 και Απώλεια βίντεο.

Εικόνα 6.8 Μενού Συμβάν - Γενικά

6.7.1 Γενικά

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

προεπιλογή, ένας συναγερμός πρέπει να επιβεβαιωθεί χειροκίνητα.
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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.
– Σύμφωνα με - ενεργοποιεί το βομβητή, το ρελέ και την προβολή, μόνο για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί το συμβάν.

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. 
– Εισάγετε 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. 

6.7.2 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: Εισάγετε 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. 

6.7.3 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 μια 

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

συναγερμό.
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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: Εισάγετε 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. 

6.7.4 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 μια πυροδότηση.

6.7.5 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 εάν επιθυμείτε 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. Επισημάνετε μόνο εκείνες τις ενέργειες (Γενικά, Επαφή, Κίνηση ή Απώλεια βίντεο) που 

επιθυμείτε να αντιγράψετε.
7. Κάντε κλικ στο Αντιγραφή.
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6.8 Δίκτυο

Εικόνα 6.9 Μενού Δίκτυο - Ρυθμίσεις

6.8.1 Ρυθμίσεις
– Εισάγετε ένα Όνομα DVR που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο.
– Εάν είναι ενεργοποιημένος ο Εντοπισμός, η εφαρμογή Control Center μπορεί να 

διενεργήσει αυτόματο εντοπισμό και να διαβάσει τη διεύθυνση ΙΡ της μονάδας.
– Ενεργοποιήστε την αυτόματη εκχώρηση στο DHCP διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και 

προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή δικτύου. Εμφανίζονται οι πραγματικές τιμές.
– Εάν το DHCP είναι απενεργοποιημένο, συμπληρώστε τη Δ/νση IP, τη Μάσκα υποδικτύου, 

την Προεπιλεγμένη πύλη και τη διεύθυνση του Διακομιστή DNS. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε 
την προεπιλεγμένη Θύρα HTTP (80) σε μία νέα τιμή.

– Περιορίστε το εύρος ζώνης δικτύου, εισάγοντας μία τιμή Mbps μεταξύ 0,1 και 100 για το 
Όριο εύρους ζώνης.

– Η Δ/νση MAC προορίζεται μόνο για ανάγνωση. Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του DVR.
– Καλώδιο συνδέθηκε υποδεικνύει την κατάσταση της φυσικής σύνδεσης δικτύου. 

6.8.2 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.
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6.8.3 Ροή δεδ. μόνιτορ
Η λειτουργία Ροή δεδ. μόνιτορ από απόσταση επιτρέπει τη ροή σημάτων εξόδου μόνιτορ A ή/και 
B από απόσταση μέσω μίας ή περισσότερων 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.

Εικόνα 6.10 Μενού Δίκτυο - Ροή δεδ. μόνιτορ

6.9 Aποθήκευση
Το μενού Αποθήκευση παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που υπάρχουν στον εσωτερικό 
σκληρό δίσκο(ους).

6.9.1 Κατάσταση
Εμφανίζεται μία επισκόπηση των εγκατεστημένων σκληρών δίσκων, ανά Υποδοχή:
– Εμφανίζεται το Αναγν/κό δίσκου.

Το Μέγεθος εμφανίζεται σε gigabyte.
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– Η Κατάσταση εμφανίζει: 
– OK - ο δίσκος είναι συνδεδεμένος και λειτουργικός,
– Αποτυχία - εάν για κάποιο λόγο ο δίσκος δεν λειτουργεί σωστά,
– Δεν βρέθηκε - εάν ο δίσκος δεν είναι  συνδεδεμένος,
– Δε χρησιμοποιείται - εάν εντοπιστεί ένας έγκυρος δίσκος που δεν χρησιμοποιείται 

(απενεργοποιημένος).
Τυχόν νέοι δίσκοι που εντοπίζονται είναι κατά προεπιλογή απενεργοποιημένοι.
Εμφανίζεται μία επισκόπηση των σκληρών δίσκων που λείπουν. Σε περίπτωση που κάποιος από 
τους δίσκους αφαιρεθεί από το σύστημα, θα καταχωρηθεί στη λίστα Σκληροί δίσκοι που 
λείπουν.
– Οι δίσκοι που δεν θα επανεγκατασταθούν μπορούν να αφαιρεθούν από τη λίστα, κάνοντας 

κλικ στο Κατάργηση επιλεγμένου στοιχείου από τη λίστα.

6.9.2 Ρυθμίσεις
Active disk set properties (Ενεργές ιδιότητες συνόλου δίσκων) εφαρμόζονται στο πλήρες 
σύνολο των ενεργών σκληρών δίσκων:
– Αριθμοί υποδοχών εμφανίζει ποιες υποδοχές σκληρών δίσκων είναι ενεργές.
– Τρόπος λειτουργίας 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.

– 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. Ενόσω το RAID 4 είναι ενεργό, ο ωφέλιμος χώρος 
αποθήκευσης ισούται με τρεις φορές το μέγεθος του μικρότερου δίσκου. Ο τέταρτος 
δίσκος χρησιμοποιείται για πληροφορίες ισοτιμίας. 
Εάν οποιοσδήποτε από τους τέσσερις δίσκους αποτύχει, δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων. 
Η εγγραφή συνεχίζεται στους τρεις δίσκους χωρίς προστασία RAID 4. Όταν ο ελαττωματικός 
δίσκος αντικατασταθεί, το σύνολο RAID έχει αποκατασταθεί (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 καθοριστεί και σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα (π.χ. για νομικούς σκοπούς).

Εγκατεστημένοι σκληροί δίσκοι επιτρέπει ρυθμίσεις ειδικές για τους σκληρούς δίσκους:
– Κάντε κλικ για να επιλέξετε έναν μεμονωμένο σκληρό δίσκο από τη λίστα.

– Κάντε κλικ στις Λεπτομέρειες S.M.A.R.T. για να διαβάσετε την κατάσταση S.M.A.R.T. 
του επιλεγμένου δίσκου.

– Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για να προστατεύσετε ένα δίσκο από εγγραφή και για να τον 
προσθέσετε/αφαιρέσετε από τον ενεργό σύνολο δίσκων.

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

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

δίσκους που χρησιμοποιούνται.
– Παύση εγγραφής - σταματά όλες τις εγγραφές για μία καθορισμένη χρονική περίοδο.
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6.10 Χρήστες

6.10.1 ΓΕΝΙΚΑ
– Ρύθμιση προεπιλεγμένου χρήστη. Αυτός ο χρήστης συνδέεται κατά προεπιλογή, π.χ. μετά 

την ενεργοποίηση της μονάδας.

6.10.2 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 Allow remote log on (Επιτρέπεται ενεργοποίηση σύνδεσης από απόσταση) για να 

ενεργοποιήσετε την πρόσβαση από απόσταση.
– Επιλέξτε Auto log off (Αυτόματος τερματισμός σύνδεσης) για να ενεργοποιήσετε τον 

αυτόματο τερματισμό σύνδεσης μετά από 3 λεπτά έλλειψης δραστηριότητας.

6.10.3 Χρήστης 1 - 7
Μέχρι 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.
– Στην καρτέλα Δικαιώματα ελέγχου, ορίστε τα δικαιώματα για προβολή καμερών, έλεγχο 

καμερών, τοποθέτηση καμερών σε προκαθορισμένες θέσεις και έλεγχο ρελέ.

6.11 Σύστημα

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

στο σύστημα μενού στην προεπιλεγμένη τιμή τους.
– Η επιλογή Εξαγωγή διαγνωστικών δεδεμένων αρχειοθετεί ένα αρχείο πληροφοριών 

συστήματος σε μία συσκευή μνήμης USB, μόλις αυτή συνδεθεί. Αυτό προορίζεται μόνο για 
σκοπούς συντήρησης.

– Export system configuration (Εξαγωγή διαμόρφωσης συστήματος) αποθηκεύει ένα 
αντίγραφο των ρυθμίσεων του συστήματος σε μια συσκευή μνήμης USB.

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

– Import system configuration (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.

6.11.2 Σειριακές θύρες

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

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).
– ρύθμιση δικαιωμάτων πρόσβασης για κάθε πληκτρολόγιο εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλά 

πληκτρολόγια με επέκταση πληκτρολογίου για τον έλεγχο ενός Divar XF.
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Θύρα COM
Η θύρα COM χρησιμοποιείται για σκοπούς τεχνικής εξυπηρέτησης ή ενσωμάτωσης. 

6.11.3 Άδειες
Ορισμένα προαιρετικά χαρακτηριστικά απαιτούν τη λήψη άδειας χρήσης λογισμικού πριν 
ενεργοποιηθούν.
– 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 XF.

– 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.
– Available features (Διαθέσιμα χαρακτηριστικά) παραθέτει όλα τα εγκατεστημένα 

προαιρετικά χαρακτηριστικά.

6.11.4 Καταγραφή
Επιλέξτε τα στοιχεία προς καταγραφή.
– Επαφές αρχείου καταγραφής 
– Καταγραφή κίνησης 
– Απομακρ. πρόσβαση καταγραφής 
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7 Χρήση του Configuration Tool
Το Configuration Tool είναι μία εφαρμογή λογισμικού, που επιταχύνει και διευκολύνει την 
εγκατάσταση και τη διαμόρφωση μίας μονάδας. Το Configuration Tool λειτουργεί σε ένα Η/Υ 
που είναι συνδεδεμένος στο Divar XF μέσω μίας σύνδεσης δικτύου Ethernet.
Αν και όλες οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με το μενού που εμφανίζεται στην 
οθόνη του ίδιου του Divar XF, το Configuration Tool προσφέρει μία εναλλακτική, πολύ φιλική 
για το χρήστη. Επιτρέπει επίσης την αποθήκευση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης στο σκληρό 
δίσκο του Η/Υ. Αυτές μπορούν να αποκατασταθούν αργότερα και να χρησιμοποιηθούν για τη 
διαμόρφωση άλλων μονάδων.

7.1 Ξεκινώντας
Για να χρησιμοποιήσετε το Configuration Tool για να αλλάξετε ρυθμίσεις, συνδέστε τη μονάδα 
σε έναν Η/Υ μέσω μιας σύνδεσης δικτύου. Η εφαρμογή Configuration Tool πρέπει να είναι 
εγκατεστημένη στον Η/Υ.

7.1.1 Απαιτήσεις συστήματος
Πλατφόρμα λειτουργίας: Ένας Η/Υ που λειτουργεί τα Windows XP ή Windows Vista.
Για την εφαρμογή Configuration Tool, οι συνιστώμενες απαιτήσεις Η/Υ είναι:

– Επεξεργαστής: Intel Pentium 4 ή συγκρίσιμος
– Μνήμη RAM: 512 MB
– Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου: 10 GB
– Κάρτα γραφικών: NVIDIA GeForce 6200 ή ανώτερη
– Διασύνδεση δικτύου: 10/100-BaseT

7.1.2 Εγκατάσταση του Configuration Tool
Το Configuration Tool εγκαθίσταται αυτόματα στον Η/Υ κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής 
Control Center. Για να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά:
1. Εισάγετε το CD-ROM στον οδηγό CD-ROM στον Η/Υ.

– Το πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινείται αυτόματα.
2. Εάν η εγκατάσταση δεν εκκινηθεί αυτόματα, εντοπίστε το αρχείο Setup.exe στο CD και 

κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επιλέξτε την εγκατάσταση του Configuration Tool, 

μόλις σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

7.1.3 Εκκίνηση του Configuration Tool

Σύνδεση δικτύου
Για να εκκινήσετε το Configuration Tool χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Control Center, κάντε 
διπλό κλικ στο εικονίδιο του Configuration Tool στην επιφάνεια εργασίας, για να εκκινήσετε το 
πρόγραμμα. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πρόγραμμα Divar XF Configuration Tool μέσω του 
κουμπιού Έναρξη στη γραμμή εργασιών και του στοιχείου μενού Προγράμματα. Ακολουθήστε τη 
διαδικασία σύνδεσης.
Για να εκκινήσετε το Configuration Tool μέσω της εφαρμογής Control Center, κάντε κλικ στο 
κουμπί Διαμόρφωση στο παράθυρο της εφαρμογής Control Center. Αυτό εμφανίζει ένα πλαίσιο 
διαλόγου έναρξης σύνδεσης CT με όλες τις γνωστές συσκευές Divar XF.

Διαμόρφωση εκτός σύνδεσης
Για να συνδεθείτε με μία διαμόρφωση εκτός σύνδεσης, επιλέξτε την έκδοση του Divar XF, το 
μοντέλο, το φορμά βίντεο και τις κάμερες που είναι συνδεδεμένες.
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7.2 Πώς να συνδεθείτε
Όταν εκκινείτε το Configuration Tool μέσω δικτύου, εμφανίζεται το παράθυρο Έναρξη 
σύνδεσης. (Κάντε κλικ στο Άκυρο για να διακόψετε τη σύνδεση και να βγείτε από την 
εφαρμογή.)

Εικόνα 7.1 Configuration Tool - Παράθυρο έναρξης σύνδεσης μέσω δικτύου

Όταν η εφαρμογή Configuration Tool εκκινείται για πρώτη φορά, η λίστα Divar XF είναι κενή. 
Πρώτα πρέπει να προστεθεί ένα Divar XF στη λίστα. Για να προσθέσετε ένα Divar XF στη λίστα ή 
να τροποποιήσετε μία καταχώρηση Divar XF, κάντε κλικ στο Eπεξεργασία >>.

Τροποποίηση της λίστας Divar XF
Το παράθυρο Επεξεργασία λίστας Divar XF σάς επιτρέπει να προσθέσετε ή να διαγράψετε 
Divar XF από τη λίστα.

Εικόνα 7.2 Configuration Tool - Επεξεργασία λίστας Divar

Για να ανιχνεύσετε αυτόματα όλες τις ενεργοποιημένες μονάδες Divar XF στο δίκτυο:
1. Κάντε κλικ στο Ανίχνευση

– Για να ανιχνεύσετε ένα Divar XF, ο Εντοπισμός πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στο 
συγκεκριμένο Divar XF.

2. Επιλέξτε ένα Divar XF και κάντε κλικ στο OK, για να προσθέσετε το επιλεγμένο Divar XF στη 
λίστα.

Για να προσθέσετε ένα Divar XF στη λίστα:
1. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
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2. Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS του νέου Divar XF.
– Η διεύθυνση IP που πρέπει να συμπληρωθεί ρυθμίζεται στο μενού Διαμόρφωση/

Δίκτυο του ίδιου του Divar XF.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα ή ανακτήστε το από το Divar XF, 

επιλέγοντας το πλαίσιο Ανάκτηση από Divar XF.
4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
Για να διαγράψετε ένα Divar XF από τη λίστα:
1. Στη λίστα, επιλέξτε το Divar XF προς διαγραφή.
2. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.

– Το επιλεγμένο Divar XF αφαιρείται από τη λίστα.

Έναρξη σύνδεσης
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής Configuration tool, εμφανίζεται το παράθυρο έναρξης 
σύνδεσης. (Κάντε κλικ στο Άκυρο για να διακόψετε τη σύνδεση και να βγείτε από την 
εφαρμογή.)

Εικόνα 7.3 Configuration Tool - Παράθυρο έναρξης σύνδεσης που εμφανίζει τη λίστα επιλογής Divar

Για να ελέγξετε ένα συγκεκριμένο Divar XF:
1. Επιλέξτε τα Divar XF προς έλεγχο, τοποθετώντας σημάδια επιλογής δίπλα σε αυτά.
2. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

– Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που πρέπει να συμπληρωθεί ρυθμίζονται 
στο μενού Διαμόρφωση/Πρόσβαση δικτύου του ίδιου του Divar XF. Ελέγξτε με το 
διαχειριστή για δικαιώματα πρόσβασης στη μονάδα, σε περίπτωση άρνησης της 
σύνδεσης.

– Για να επιτρέψετε στο σύστημα να θυμάται ονόματα και κωδικούς πρόσβασης σε 
επόμενες χρήσεις του Configuration Tool, τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο 
πλαίσιο Αποθήκευση πληροφοριών έναρξης σύνδεσης.

3. Κάντε κλικ στο Έναρξη σύνδεσης.

Μέγιστος αριθμός χρηστών
Εάν ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός χρηστών (οκτώ), εμφανίζεται ένα παράθυρο.

7.2.1 Διαφορές δομής μενού
Το Configuration Tool επιτρέπει την πρόσβαση και τη χρήση στοιχείων μενού της μονάδας. Αυτά 
τα στοιχεία μενού επεξηγούνται στην Ενότητα 6 Μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους, 
Σελίδα 59. Αν και τα στοιχεία είναι τα ίδια, η δομή του μενού είναι ελαφρώς διαφορετική στο 
Configuration Tool.
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7.3 Παρουσίαση του κύριου παραθύρου
Το παράθυρο της εφαρμογής Configuration Tool χωρίζεται σε 3 πλαίσια. Τα κουμπιά στο 
αριστερό πλαίσιο είναι πάντοτε ορατά. Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά αλλάζει το 
περιεχόμενο του κεντρικού πλαισίου. Τα κουμπιά στο επάνω πλαίσιο είναι κουμπιά ελέγχου, που 
παρέχουν απευθείας πρόσβαση σε διάφορες εργασίες.

Εικόνα 7.4 Configuration Tool - Παράθυρο ρυθμίσεων

7.3.1 Κουμπί Επισκόπηση

Κάντε κλικ στο κουμπί Επισκόπηση , για να λάβετε γενικές πληροφορίες σχετικά με το 
συνδεδεμένο Divar XF.

7.3.2 Κουμπί Μητρώο καταγραφής

Κάντε κλικ στο κουμπί Μητρώο καταγραφής , για να εμφανίσετε μία λίστα συμβάντων στο 
κεντρικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη λίστα μπορεί να φιλτραριστεί ώστε να εμφανίζει μόνο 
ορισμένα συμβάντα.
– Συμπληρώστε τις τιμές ημερομηνίας/ώρας, για να περιορίσετε τη χρονική περίοδο 

προβολής συμβάντων.
– Αποεπιλέξτε τύπους συμβάντων που επιθυμείτε να φιλτραριστούν (δεν προβάλλονται).
Το πιο πρόσφατο συμβάν εμφανίζεται πρώτο.

7.3.3 Κουμπί Ρυθμίσεις

Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις , για να εμφανίσετε τη σελίδα για τη διαμόρφωση του Divar XF. Η 
δενδρική δομή μενού και η επιλεγμένη υποσελίδα εμφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, παρακαλούμε ανατρέξτε 
στο Κεφάλαιο 6 Μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους, σελ. 53.
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Χρήση του δέντρου μενού

Αφού κάνετε κλικ στο Ρυθμίσεις , το δέντρο μενού εμφανίζεται στα αριστερά του 
κεντρικού πλαισίου. Χρησιμοποιήστε αυτό το δέντρο, για να πλοηγηθείτε στο σύστημα μενού.
– Κάντε κλικ στο + για να εκπτύξετε τη δομή κλάδων.
– Κάντε κλικ στο - για να τη συμπτύξετε.
– Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση, για να εμφανίσετε τις παραμέτρους για το συγκεκριμένο 

στοιχείο σελίδας.
– Επιλέξτε τις τιμές που επιθυμείτε για τις παραμέτρους.
– Οι συγκεκριμένες τιμές ενημερώνονται αυτόματα.

7.3.4 Κουμπί Εξυπηρέτηση

Κάντε κλικ στο Εξυπηρέτηση , για να εμφανίσετε μία λίστα διαγνωστικών μηνυμάτων.

7.3.5 Κουμπί Βοήθεια

Κάντε κλικ στο Βοήθεια  ανά πάσα στιγμή, για να λάβετε βοήθεια. Εμφανίζεται ένα 
παράθυρο διαλόγου βοήθειας.

7.3.6 Κουμπί Αποσύνδεση
Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Control Center ή να συνδεθείτε σε μία διαφορετική μονάδα, 

κάντε κλικ στο Αποσύνδεση .

7.4 Χρήση των κουμπιών ελέγχου
Το επάνω πλαίσιο του κύριου παραθύρου διαθέτει διάφορα κουμπιά που επιτρέπουν τη γρήγορη 
εκτέλεση κοινών εργασιών:

Εισαγωγή / Εξαγωγή
Όλες οι ρυθμίσεις που καθορίζονται στο Configuration Tool μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα 
αρχείο που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ. Αποθηκεύστε όσα τέτοια αρχεία 
χρειάζεται, απλά δώστε τους διαφορετικά ονόματα. Οι ρυθμίσεις σε αυτά τα αρχεία μπορούν να 
επαναφορτωθούν στο Configuration Tool, είτε πλήρως, είτε σε υποομάδες. Αν και τα 
συγκεκριμένα αρχεία αποθηκεύονται ως αρχεία κειμένου και μπορούν να προβληθούν με μία 
εφαρμογή προβολής κειμένου, μην τα τροποποιείτε ή τα επεξεργάζεστε, καθώς αυτό καθιστά 
αδύνατη τη χρήση τους.

Εισαγωγή

1. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή , για να ανοίξετε ένα αρχείο ρυθμίσεων.
2. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε να 

ανοίξετε.
3. Επιλέξτε τις ομάδες ρυθμίσεων προς φόρτωση και κάντε κλικ στο OK.
4. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις μεταφορτώνονται άμεσα στη μονάδα.

Εξαγωγή

1. Κάντε κλικ στο Εξαγωγή , για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε ένα αρχείο 
Η/Υ.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε τη θέση και εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο που θα 
αποθηκευτεί.

3. Επιλέξτε τις ομάδες ρυθμίσεων προς αποθήκευση και κάντε κλικ στο OK, για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
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Εκτύπωση
Για να εκτυπώσετε το πλήρες περιεχόμενο της σελίδας ή της λίστας, όταν είναι ενεργή η σελίδα 
Επισκόπηση ή Εξυπηρέτηση:

1. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση , για να εκτυπώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
2. Κάντε κλικ στο OK για εκτύπωση.

Αποθήκευση

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση  για να αποθηκεύσετε το πλήρες περιεχόμενο της σελίδας ή της 
λίστας, όταν είναι ενεργή η σελίδα Επισκόπηση ή Εξυπηρέτηση:

Τελειοποίηση ρυθμίσεων
Όταν επιλέγετε Εισαγωγή, Εξαγωγή ή Λήψη, ένα παράθυρο διαλόγου επιτρέπει την επιλογή 
τριών ομάδων ρυθμίσεων. Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις, Όλες οι ρυθμίσεις εκτός από ή Μόνο, 
για να καθορίσετε τον τρόπο σύνταξης της λίστας.

Αναίρεση / Επανάληψη

Κάντε κλικ στο  για αναίρεση ή στο  για επανάληψη της τελευταίας ενέργειας. Είναι 
δυνατή η αναίρεση έως 100 ενεργών.

Εργοστασιακές προεπιλογές

Κάντε κλικ στο κουμπί Εργοστασιακές προεπιλογές , για να ρυθμίσετε όλες τις ρυθμίσεις 
στην ενεργή σελίδα στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ανανέωση

Κάντε κλικ στο Ανανέωση , για να ανανεώσετε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της 
τρέχουσας σελίδας μόνο.
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8 Προεπιλεγμένες τιμές μενού
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα στοχεία 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. 

8.1 Προεπιλογές μενού γρήγορης εγκατάστασης
Πίνακαζ 8.1 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

Ημ/νία 1-1-2008 N

Δ/νση IP 0.0.0.0 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 6,25 IPS Y

Επαφή Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ 25 IPS Y

Κίνηση Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ 25 IPS Y

Δίκτυο Ρυθμίσεις Όνομα DVR DIVAR XF N

DHCP Ενεργ/μένο N

Δ/νση IP 0.0.0.0 N

Μάσκα υποδικτύου 0.0.0.0 N

Προεπιλεγμένη πύλη 0.0.0.0 N

Διακομιστής DNS 0.0.0.0 N

Όριο εύρους ζώνης 100 Mbps N
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8.2 Προεπιλογές ρυθμίσεων προβολής μόνιτορ
Πίνακαζ 8.2 Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων προβολής μόνιτορ

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά

Επιλογές 
εμφάν.

Οθόνη A, B Τίτλοι οθόνης Ναι Y

Εμφάνιση ώρας-ημ/
νίας

Ναι Y

Με διαφανές φόντο Ναι 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..16 Y

Συμβάντα Οθόνη A, B Αλλαγή οθόνης σε 
απώλεια βίντεο

Ναι Y

Αλλαγή οθόνης σε 
κίνηση

Ναι Y

Διάρκεια οθόνης 5 δευτ. Y
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8.3 Προεπιλογές μενού διαμόρφωσης
Πίνακαζ 8.3 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

Βίντεο και 
ήχος

1...16 Όνομα εισόδου Κάμερα 1..24 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...24 Ρυθμίσεις Δ/νση IP 0.0.0.0 N

Είσοδος Κάμερα (τιμή 0) N

Ροή 1 N

Προφίλ κωδικοποιητή 1 N

Όνομα χρήστη Χρήστης N

Κωδικός πρόσβασης — N

Χρονοδιάγρα
μμα

Χρονοδιάγραμμα Προφίλ 1 Πάντα ενεργό Y

Ημέρες 
εξαίρεσης

Ημέρες εξαίρεσης Κενός Y
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Εγγραφή Προφίλ 1-6 1...24 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...24 Επαφή Εγγραφή επαφών Σταθερής 
διάρκειας

Y

Διάρκεια 30 δευτερόλεπτα Y

Ανάλυση 4CIF Y

Ποιότητα Υψηλή Y

Ρυθμός καρέ 25 IPS Y

Εγγραφή ήχου Απενεργ/μένο Y

Ποιότητα ήχου Μεσαία Y

1...24 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

Επαφές Είσοδοι επαφής 
κανονικά κλειστές 
(NC)

Χωρίς Y

Επαφές εξόδου 
κανονικά κλειστές 
(NC)

Χωρίς Y

1..24 Όνομα εισόδου 
επαφής

Είσοδος επαφής 
1..24

Y

Λειτουργία 
παράκαμψης προφίλ

Χωρίς 
παράκαμψη

Y

Προφίλ Προφίλ 1 Y

Διάρκεια 1 ώρα Y

Κίνηση 1..16 Επίπεδο πυροδότησης 50% Y

Περιοχές κίνησης Όλες απαλοιφή Y

Πίνακαζ 8.3 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...24 Ενεργ/μένο 1..16 ενεργ/μένο Y

Συναγερμός Απενεργ/μένο Y

Ενέργειες Εφαρμογή 
εγγραφής για N. 
Εμφάνιση στο 
Μόνιτορ A

Y

Κίνηση 1...24 Ενεργ/μένο 1..16 Y

Συναγερμός Απενεργ/μένο Y

Ενέργειες Εφαρμογή 
εγγραφής για N. 
Εμφάνιση στο 
Μόνιτορ A

Απώλεια 
βίντεο

1...24 Ενεργ/μένο 1..16 ενεργ/μένο Y

Δίκτυο Ρυθμίσεις Όνομα DVR DIVAR XF N

Εντοπισμός Ενεργ/μένο N

DHCP Ενεργ/μένο N

Δ/νση IP 0.0.0.0 N

Μάσκα υποδικτύου 0.0.0.0 N

Προεπιλεγμένη πύλη 0.0.0.0 N

Θύρα HTTP 80 N

Όριο εύρους ζώνης 100Mbps N

Εύρος δ/νσεων 
IP

Αρχική δ/νση 0.0.0.0 N

Τελική δ/νση 255.255.255.25
5

N

Ροή δεδ. μόνιτορ Είσοδος 1..16 Είσοδος 
κάμερας

Y

Πίνακαζ 8.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Aποθήκευση Κατάσταση μη 
διαθ. 

Ρυθμίσεις Παράκαμψη μετά Εφαρμογή 
Δίσκος πλήρης

Y 

Εξυπηρέτηση μη 
διαθ.

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

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 8.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

Επανα
φορά
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Σύστημα Εξυπηρέτηση μη 
διαθ. 

Σειριακές θύρες ID 1 N

Αριθμός πρώτης 
κάμερας

1 N

Πρόσβαση για 
πληκτρολόγιο 1..4

Μόνιτορ A + 
Μόνιτορ B

Y

Ταχύτητα Baud 38400 N

Ισοτιμία Χωρίς Y

Bit δεδομένων 8 Y

Bit διακοπής 1 Y

RTS/CTS Ενεργ/μένο Y

Άδειες μη 
διαθ.

Καταγραφή Επαφές αρχείου 
καταγραφής

Ενεργ/μένο Y

Καταγραφή κινήσεων Ενεργ/μένο Y

Απομακρ. πρόσβαση 
καταγραφής

Ενεργ/μένο Y

Πίνακαζ 8.3 Προεπιλεγμένες τιμές μενού διαμόρφωσης

Πλοήγηση Ρύθμιση Προεπιλεγμένη 
τιμή

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

9.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση και ισχύς

Βίντεο

Ήχος

Διαχείριση συναγερμών

Έλεγχος

Όλα τα μοντέλα 100-240 VAC, 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

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

Έξοδοι 1 Vpp, 75 ohm, sync 0,3 V ± 10%

Φορμά βίντεο PAL/NTSC, με αυτόματη ανίχνευση

Ανάλυση 720 x 576 PAL - 720 x 484 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 Mονοφωνικό RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Έξοδοι Διπλό μονοφωνικό RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Ρυθμός δειγματοληψίας 48 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

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
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Υποδοχές σύνδεσης

Aποθήκευση

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 8 ή 16 BNC σε διάταξη βρόχου, με αυτόματο 
τερματισμό

Είσοδοι ήχου 8 ή 16 RCA

Ethernet RJ45 με θωράκιση, 10/100 BaseT σύμφωνα με 
IEEE802.3

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

Έξοδοι ήχου 4 RCA

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

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

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

RS232 DB9 αρσενικό (2)

RS485 Έξοδος με βιδωτούς ακροδέκτες μέσω εξωτερικού 
προσαρμογέα (παρέχεται), διάμετρος 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)

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

Ανάλυση εγγραφής 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC
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Τρόποι λειτουργίας προβολής

9.1.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά

9.1.2 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

9.1.3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και ασφάλεια

9.1.4 Παρελκόμενα (προαιρετικά)

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

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

Διαστάσεις (εκτός του καλωδίου) 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

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

ΠΛΚ-Ψηφιακό / ΠΛΚ-Καθολικό Πληκτρολόγιο Intuikey με joystick

Κιτ επέκτασης πληκτρολογίου LTC 8557
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9.1.5 Ρυθμοί bit βίντεο (bps)

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.

Αποθήκευση Κιτ επέκτασης αποθήκευσης 500GB 
Κιτ επέκτασης αποθήκευσης 1TB 
Άδεια για αποθήκευση RAID 4

Video Manager LTC 2605/91 

Είσοδοι IP Άδεια για 4 κάμερες IP
Άδεια για 8 κάμερες IP

Μεταφραστές κώδικα Biphase LTC 8782

Ρυθμός καρέ (IPS)

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

CIF Βασική 225 124 73 48 30

CIF Μεσαία 619 340 201 131 82

CIF Υψηλή 1013 557 329 215 135

2CIF Βασική 317 174 103 67 42

2CIF Μεσαία 871 479 283 185 116

2CIF Υψηλή 1425 784 463 303 190

4CIF Βασική 500 275 163 106 67

4CIF Μεσαία 1375 756 447 292 183

4CIF Υψηλή 2250 1238 731 478 299
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