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Divar 700 fast programvaruversion 3.6 
 
Divar 700 har följande nya funktioner: 

• Bithastigheter för inspelning upp till 1080p30 per kanal. 
• Sparade konfigurationsfiler kan återkallas efter en uppgradering av fast 

programvara. 
• Ljud från IP-kameror kan spelas in och spelas upp. 

 

Ytterligare kommentarer 
 
Uppspelning från DVD- och USB-källor 
Om du klickar på Starta uppspelning för en vald fil från en DVD- eller USB-källa 
på fliken Exportmeny/Spela upp läses filen först in på enheten. När filen har 
lästs in startar uppspelningen och fortsätter att köras även om du växlar till 
liveläge. När uppspelningen körs finns ingen export eller händelsesökning 
tillgänglig. Växla tillbaka till den lokala diskuppsättningen för att tillåta dessa 
funktioner. 
 
Specialtecken  
Använd inte specialtecken (till exempel &) i namn. 
 
Texthändelser 
En textlicens krävs för att visa texthändelser. 
 
Kodningsprofiler för kamera 
Divar åsidosätter kodningsprofilen som är inställd i kameran. 

 
HD-kamerans bithastigheter 
HD-kameror kräver en bithastighet på 2 Mbit/s. 

 
Sekundär nätverksport 
Den sekundära nätverksporten är begränsad till det lokala subnätet och hanterar 
inte fjärråtkomst. 
 
DVR-rörelse 
Avaktivera rörelsehändelser helt på sidan Händelser. 
 
Textvisning 
Om du vill visa text i liveläget kan du antingen högerklicka på en kamera och välja 
Text på/av eller trycka på och hålla ned OSD-knappen för att växla mellan 
textvisning på och av. 
 
Byta ut diskar 
Om du byter ut en disk ska du först ta bort den gamla disken från 
lagringsenheten och sedan lägga till den nya disken. 
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1 Säkerhet

1.1 Säkerhetsanvisningar

1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs, följ och förvara följande säkerhetsinstruktioner för framtida bruk. Beakta alla varningar på 
enheten och i driftsinstruktionerna innan du använder enheten.
1. Rengöring – Koppla bort enheten från uttaget innan du rengör den. Följ de instruktioner 

som följer med enheten. I allmänhet räcker det att använda en torr trasa när enheten ska 
rengöras men du kan också använda en fuktad, luddfri trasa eller ett sämskskinn. Använd 
inte flytande rengöringsmedel eller rengöringsmedel på sprejburk.

2. Värmekällor – Installera inte enheten nära värmekällor som radiatorer, värmeelement, 
kaminer eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

3. Ventilation – Öppningarna i enhetens hölje är till för ventilation så att enheten inte 
överhettas och driften kan fungera felfritt. Täpp inte till och täck inte över dessa 
öppningar. Enheten får placeras i ett skyddshölje endast om ventilationen är tillräcklig 
och om tillverkarens instruktioner följs.

4. Vatten – Använd inte enheten i närheten av vatten, till exempel nära badkar, tvättställ, 
diskhoar, tvättkorgar, i en fuktig eller våt källare, nära simbassänger, utomhus eller i 
något utrymme som klassas som våtrum. För att minska risken för brand och elektriska 
stötar får enheten inte utsättas för regn eller fukt.

5. Om främmande föremål eller vätska kommer in i enheten – Tryck aldrig in något föremål 
i enhetens öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter 
eller kortsluta delar, något som kan leda till brand eller elektriska stötar. Spill aldrig 
vätska på enheten. Placera aldrig föremål som är fyllda med vätska, som vaser eller 
koppar, på enheten.

6. Blixtnedslag – Som extra skydd vid åskväder eller när enheten lämnas obevakad och 
oanvänd under en längre tid ska du dra ur stickkontakten från vägguttaget och koppla 
ifrån kabelsystemet. Då kan enheten inte skadas av blixtnedslag och överbelastning av 
kraftledningen.

7. Justering av kontroller – Justera endast de kontroller som anges i driftsinstruktionerna. 
Felaktig justering av andra kontroller kan skada enheten. Om du använder kontroller eller 
justeringar eller utför procedurer som inte anges i den här dokumentation kan det leda 
till att du utsätts för farlig strålning.

8. Överbelastning – Överbelasta inte eluttag och förlängningssladdar. Det kan leda till 
brand eller elektriska stötar.

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

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

VIKTIGT! 
Low risk: Indicates a potentially hazardous situation.
if not avoided, this could result in property damage or risk of damage to the unit.
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9. Skydd av nätsladd och kontakt – Skydda nätsladden och stickkontakten så att de inte 
blir trampade på, kommer i kläm under saker som ställs på eller mot dem vid eluttagen 
och vid enheten. På enheter som är avsedda att användas med 230 V AC, 50 Hz ska 
nätsladden överensstämma med de senaste versionerna av IEC 60227. På enheter som är 
avsedda att användas med 120 V AC, 60 Hz ska nätsladden överensstämma med de 
senaste versionerna av UL 62 och CSA 22.2 nr 49.

10. Frånkoppling av ström – Enheterna får ström när nätsladden är ansluten till strömkällan. 
Alla enheter saknar huvudströmbrytare, istället används nätstickkontakten för att koppla 
ifrån strömmen.

11. Strömkällor – Använd enheten endast tillsammans med den strömkälla som anges på 
märketiketten. Innan du fortsätter, se till att koppla ifrån strömmen från den kabel som 
ska anslutas till enheten.

12. Service – Försök inte att själv utföra serviceåtgärder på enheten. Om du öppnar eller tar 
bort skyddshöljet kan du utsättas för skadliga spänningsnivåer eller andra faror. Service 
ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

13. Skada som kräver service – Koppla ifrån enheten från huvudströmkällan och lämna 
enheten till kvalificerad servicepersonal om en skada skulle uppstå på enheten, till 
exempel om:
– nätsladden eller stickkontakten skadas
– enheten utsatts för fukt, vatten eller olämpligt väder (regn, snö etc.)
– vätska spillts på eller i utrustningen
– ett föremål fallit ner i enheten
– enheten tappats eller enhetens skyddshölje är skadat
– enheten visar tydliga prestandaförändringar
– enheten inte fungerar normalt när den används korrekt enligt driftsanvisningarna.

14. Reservdelar – Se till att serviceteknikern använder de reservdelar som anges av 
tillverkaren eller att de har samma karakteristika som originaldelar. Ej godkända byten 
kan göra garantin ogiltig och orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

15. Säkerhetskontroll – Säkerhetskontroller för att avgöra om enheten fungerar korrekt ska 
utföras efter det att service eller reparationer slutförts på enheten.

16. Installation - Installationen ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och enligt 
tillämpliga lokala föreskrifter.

17. Tillägg, ändringar eller modifieringar – Använd endast tillbehör som anges av 
tillverkaren. Ändringar av utrustningen som inte uttryckligen godkänts av Bosch kan göra 
garantin ogiltig eller, vid användaravtal, upphäva rätten att använda utrustningen.
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1.3 Viktiga anmärkningar

Allpolig strömbrytare – Anslut en allpolig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 
mm för varje pol, till byggnadens elnät. Om ytterhöljet måste öppnas vid service eller vid 
andra åtgärder ska du använda den här allpoliga strömbrytaren som huvudströmbrytare för att 
slå av strömmatningen till enheten.
Batteribyte – Endast för kvalificerad personal – Det finns ett litiumbatteri innanför enhetens 
ytterhölje. För att undvika explosion ska batteriet bytas enligt instruktionerna. Byt batteriet 
endast mot samma eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Släng inte batteriet 
i hushållssoporna; ta hand om batteriet på ett miljövänligt sätt. Service ska endast utföras av 
kvalificerad servicepersonal.

Koaxialjordning:
– Om ett yttre kabelsystem ansluts till enheten ska kabelsystemet jordas.
– Anslut utomhusutrustning till enhetens ingångar endast efter det att enhetens 

jordanslutning anslutits till ett jordat uttag eller jordningsterminalen anslutits ordentligt 
till jord.

– Koppla ifrån enhetens ingående anslutningar från utomhusutrustning innan jordkontakten 
eller jordpolerna kopplas ifrån.

– Följ tillämpliga säkerhetsföreskrifter som att jorda alla utomhusenheter som ansluts till 
den här enheten.

USA Endast modeller för USA – Avsnitt 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA Nr 70 
innehåller information om jordning av fästanordning och hållare, koaxialkabel till 
urladdningsenhet, storlek på jordledare, placering av urladdningsenhet, anslutning till 
jordelektroder och krav på jordelektroden.

Miljöpolicy – Bosch satsar på miljön. Enheten är konstruerad för att vara så miljövänlig som 
möjligt.

Tillbehör – Placera inte enheten på ostadiga ställningar, stativ, hållare eller fästen. Enheten 
kan falla ner och få eller orsaka allvarliga skador. Använd endast vagnar, ställningar, stativ, 
hållare eller bord som anges av tillverkaren. Om du använder en vagn måste du vara försiktig 
när du flyttar vagnen och apparaten så att enheten inte faller av. Om vagnen stannas hastigt, 
utsätts för alltför stor kraft eller körs på ojämnt underlag kan vagnen med enheten välta. 
Montera enheten enligt tillverkarens instruktioner.

VIKTIGT! 
Klass I laserprodukt
Osynlig laserstrålning när den är öppen. Se till att inte utsätta dig för strålen.

VIKTIGT! 
Enheten är endast avsedd att användas på allmänna platser.
Enligt federala lagar i USA är det strikt förbjudet att spela in muntlig kommunikation i 
hemlighet.

Kassering - Din Bosch-produkt är konstruerad och tillverkad av material och komponenter av 
hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. Den här symbolen innebär att uttjänta 
elektroniska och elektriska apparater ska samlas in och inte får slängas tillsammans med 
hushållssopor. I allmänhet finns separata insamlingssystem för uttjänta elektroniska och 
elektriska produkter. Kassera dessa enheter på en miljövänlig återvinningsstation enligt 
Europeiskt direktiv 2002/96/EG.
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Enhet känslig för elektrostatisk urladdning – Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när du 
hanterar CMOS/MOS-FET för att undvika elektrostatisk urladdning.
OBS! Använd jordade handledsband och följ säkerhetsföreskrifterna för ESD när du hanterar 
kretskort som är känsliga för statisk elektricitet.
Säkringsklass – Som skydd för enheten ska ledningskretsen vara avsäkrad med en säkring på 
högst 16 A. Det ska överensstämma med NEC800 (CEC avsnitt 60).
Jordning och polarisering – Den här enheten kan utrustas med en polariserande 
växelströmskontakt (en kontakt där ett stift är bredare än det andra). Den här 
säkerhetsfunktionen gör att kontakten passar i strömuttaget på endast ett sätt. Om det inte 
går att sticka in kontakten helt i uttaget ska du kontakta en behörig elektriker som kan byta ut 
uttaget. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos den polariserade kontakten.
Alternativt kan enheten utrustas med en 3-polig jordkontakt (en kontakt med ett tredje stift 
för jordning). Den här säkerhetsfunktionen gör att kontakten endast passar i jordade uttag. 
Om det inte går att sticka in kontakten i uttaget ska du kontakta en behörig elektriker som kan 
byta ut uttaget. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos den jordande kontakten.
Flytt – Bryt strömmen innan enheten flyttas. Var försiktig när du flyttar enheten. Våld eller 
stötar kan leda till att enheten och dess hårddiskar skadas.
Utomhussignaler – Installation av utomhussignaler, speciellt ifråga om avståndet från ström- 
och belysningsledare och överspänningsskydd, ska överensstämma med NEC725 och NEC800 
(CEC regel 16-224 och CEC avsnitt 60).
Permanent ansluten utrustning – Installera en extern, lättåtkomlig brytare.
Utrustning med stickkontakt – Montera utgångsuttaget nära utrustningen så att det är lätt att 
komma åt.
Återinkoppling av ström – Om enheten tvingas stänga av strömmen på grund av att den 
angivna drifttemperaturen överskridits kopplar du bort strömkabeln och väntar i 30 sekunder 
innan du ansluter den igen.
Rackmontering:
– Förhöjd driftstemperatur - Om utrustningen installeras tillsammans med andra enheter i 

ett rack kan omgivningstemperaturen i racket bli högre än i rummet. Se därför till att 
utrustningen installeras i en omgivning som överensstämmer med den maximala 
omgivningstemperaturen (Tma) som anges av tillverkaren.

– Minskat luftflöde - Rackinstallationen ska utföras så att luftflödet är tillräckligt stort för 
en säker drift av utrustningen.

– Mekanisk belastning - Rackmonteringen ska utföras så att inga farliga tillstånd kan 
uppkomma på grund av ojämn mekanisk belastning.

– Överbelastning i kretsar - Hänsyn måste tas till hur utrustningen ansluts till 
försörjningskretsen och vilka effekter överbelastning i kretsarna kan ha på 
överströmsskydd och försörjningsledningar. Följ i detta fall uppgifterna på utrustningens 
typskylt.

– Driftsäker jordning - Säkerställ att den rackmonterade utrustningen jordas på ett 
driftsäkert sätt. Observera särskilt försörjningsanslutningarna som inte är direkt anslutna 
till ledningskretsen (d.v.s. användning av grenuttag).
För närmare instruktioner, se avsnitt 4.2 Rackmontering.

SELV - Alla ingångs- och utgångsportar är säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV). 
SELV-kretsar får anslutas endast till andra SELV-kretsar.
Videoavbrott – Videoavbrott är en naturlig del i digitala videoinspelningar, därför kan Bosch 
Security Systems inte hållas ansvarigt för skador som uppkommer genom att videoinformation 
saknas. För att minimera risken för bortfall av digital information rekommenderar Bosch 
Security Systems att flera, redundanta inspelningssystem används, och rutiner för 
säkerhetskopiering av all analog och digital information.
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1.4 FCC och UL
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
– reorient or relocate the receiving antenna;
– increase the separation between the equipment and receiver;
– connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

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

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

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
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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.

Ansvarsfriskrivning
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestanda eller tillförlitlighet vad gäller 
säkerhet och signaler för den här produkten. UL har endast testat brand-, stöt- och 
olycksfallsrisker enligt UL:s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 
60950-1. UL-certifiering täcker inte prestanda och tillförlitlighet vad gäller säkerhet eller 
signaler för den här produkten.
UL GÖR INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER OCH UTFÄRDAR INGA CERTIFIKAT VAD 
GÄLLER PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHET FÖR SÄKERHETS- OCH SIGNALRELATERADE 
FUNKTIONER FÖR DEN HÄR PRODUKTEN.

1.5 Anmärkningar från Bosch
Copyright
This manual is the intellectual property of Bosch Security Systems and is protected by 
copyright.
All rights reserved.

Trademarks
All hardware and software product names used in this document are likely to be registered 
trademarks and must be treated accordingly.

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

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

2.1 Digital videoinspelare för övervakningstillämpningar
Divar 700-serien är ett videoinspelningssystem som kan spela in signaler från flera kameror 
samtidigt som det tillhandahåller livevisning och uppspelning på flera bildskärmar.
Enheten har omfattande sök- och uppspelningsfunktioner för visning av sparad video. När 
systemet har konfigurerats sker all inspelning i bakgrunden, utan inblandning av operatören. 
För analoga kameror och SD IP-kameror garanteras högsta inspelningshastighet till 30 (NTSC) 
och 25 (PAL) bilder per sekund per kanal. För HD IP-kameror stöds inspelningshastigheter på 
upp till 60 bilder per sekund, per kanal (720p60). Inspelningshastigheten och kvaliteten kan 
väljas för enskilda kameror. Upp till fyra interna hårddiskar kan användas för att ge olika 
lagringskapacitet.
Alla modeller har omfattade larmhanteringsfunktioner och telemetrikontroll. 
Larmfunktionerna innefattar bl.a. rörelseavkänning i användardefinierbara områden i bilden på 
alla kameraingångar. 
Enheten är lätt att använda och programmera via skärmmenyn med hjälp av frontpanelens 
styrknappar eller musen. Anslut ett KBD-tangentbord (Intuikey) för PTZ-styrning och för 
förenklad användning. Helskärm, fyrbildsläge och flerbildsläge finns tillgängligt. Det finns 
också VGA-, CVBS- och Y/C-videoutgångar i antingen NTSC eller PAL. 

2.1.1 Versioner
Det finns olika modeller av Divar 700-serien:

De IP-kanaler som finns som tillval aktiveras med en licens. 
Var och en av dess modeller är tillgängliga med lagringskapaciteter på 500 GB, 2 TB, 4 TB eller 
8 TB. Modeller med 4 TB och 8 TB har fyra hårddiskar. De här modellerna kan drivas i RAID-4-
läge med RAID-4-licens som tillval. Du skyddas då mot fel på enskilda diskar.

Modellnu
mmer

Analoga A/V-
ingångar

Monitorutgå
ngar

Dubbla 
monoutgång
ar

IP-kanaler DVD-
bränna
re

Nätverks
portar

DHR754 16 2 2 0 (+16 som 
tillval)

Ja 2

DHR753 16 2 2 0 (+16 som 
tillval)

Ja 1

DHR751 16 2 2 0 (+16 som 
tillval)

No 1

DHR732 8 2 2 0 (+8 som 
tillval)

Ja 1

DHR730 8 2 2 0 (+8 som 
tillval)

No 1

DNR754 0 1 1 16 (+16 
tillval)

Ja 2

DNR753 0 1 1 16 (+16 
tillval)

Ja 1

DNR732 0 1 1 8 (+8 som 
tillval)

Ja 1
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Hybridversioner (DHR)
DHR-hybridversionerna har loopade automatiskt terminerande analoga videoingångar och -
utgångar samt ljudingångar och -utgångar. Två VGA-anslutningar finns för en A- och en B-
monitor. På monitor A visas en digital bild över hela skärmen eller flera bilder samtidigt. 
Bilderna kan frysas och zoomas. På monitor B visas en bild över hela skärmen eller flera bilder 
samtidigt i realtid. Versionen med 8 kanaler och den med 16 kanaler används på exakt samma 
sätt förutom att det finns färre ingångar för kameror, ljud och larm på den ena och att antalet 
bilder i flerbildsläge skiljer.

Nätverksversioner (DNR)
DNR-nätverksversionerna har enkla VGA-, CVBS- och Y/C-videoutgångskontakter för A-monitor. 
På monitor A visas en digital bild över hela skärmen eller flera bilder samtidigt. Bilderna kan 
frysas och zoomas. 

2.1.2 Programvara
BVC-tillämpningen används via nätverket för visning och uppspelning i realtid. Programmet 
Configuration Manager används för att känna av IP-enheter och konfigurera BVIP-enheter. 
Divar 700-konfigureringsverktyget används för att konfigurera Divar 700-inspelare i nätverket. 
Sju användare kan samtidigt styra flera enheter. Behörighetskontroll för både lokal och 
fjärrstyrd uppspelning finns tillgänglig. En dedikerad PC-spelare tillhandahålls för autentiserad 
uppspelning av arkiverade videofiler. Med det PC-baserade programmet 
Konfigurationsverktyget blir det enklare att installera enheten.
Det finns ett SDK (programutvecklingspaket) som kan integreras med enheten i 
styrningsprogramvara från tredje part.

2.1.3 Uppgraderingar av programvara
Uppgraderingar av inbyggd programvara släpps med jämna mellanrum. Hämta den senaste 
versionen på Bosch Securitys webbplats.
Obs!
När Divar 700 uppgraderas med en ny programversion kan inte eventuella sparade 
säkerhetskopierade konfigurationsfiler som exporteras från den äldre versionen användas 
med den nya programvaran. Under uppgraderingsprocessen anpassas den befintliga 
konfigurationen av Divar 700 till den nya programversionen. Exportera konfigurationen på nytt 
till en ny säkerhetskopierad konfigurationsfil för att försäkra dig om att en säkerhetskopierad 
konfigurationsfil kan återställas med den nya programvaran.

2.1.4 Handböcker
Två tryckta handböcker medföljer:
– Snabbinstallationshandbok – ger en kort översikt över hur produkten installeras och 

ställs in.
– Installations- och användarhandbok (den här handboken) - en detaljerad beskrivning av 

hur du installerar och använder produkten.
På CD-ROM-skivan finns tre ytterligare handböcker i PDF-format:
– Användarhandbok för Konfigurationsverktyget - en detaljerad beskrivning för 

administratörer av hur man använder Konfigurationsverktyget för att göra inställningar för 
Divar 700-serien.

– Användarhandbok för Bosch Video Client - en detaljerad beskrivning för slutanvändare 
och administratörer av hur programmet Bosch Video Client installeras och används.

– Användarhandbok för Archive Player - en detaljerad beskrivning för slutanvändare och 
administratörer av hur programmet Archive Player installeras och används.
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2.1.5 Funktioner
Divar 700-serien har följande funktioner:
– 8 eller 16 slingkopplade, automatiskt terminerande kameraingångar (hybridversioner).
– 8 eller 16 ljudingångar (hybridversioner)
– Två dubbla monoljudutgångar (hybridversioner)
– Dubbla monitorutgångar (hybridversioner)
– Funktioner för helskärmsvisning och olika flerbildsvisningar i direkt- och 

uppspelningslägen
– Utgång för punktövervakning med sekvensvisning, visning av flera bilder på samma skärm 

och skärmmenyer (hybridversioner)
– Funktioner för upp till 8 (eller 16) SD- eller HD IP-kameror på hybridversioner (tillval)
– Upp till 32 SD- eller HD IP-kameror på nätverksversioner
– Samtidig inspelning och uppspelning
– Intern lagring av videomaterial på hårddisk (kan bytas framifrån av användaren)
– 10/100/1000Base-T Ethernet-port för Ethernet-anslutning och nätverk.
– Extern KBD-anslutning för tangentbord
– 8 eller 16 växlande (larm-)ingångar och 4 larmutgångar.
– Rörelseavkänning
– Identifiering av videoavbrott
– Ljudlarm
– Kamerakontroll med panorering, lutning och zoomning via RS485 och biphase
– Två serieportar av RS232-typ för seriell kommunikation
– Lokal arkivering via USB
– Lokal arkivering via inbyggd DVD-brännare (gäller inte alla versioner)
– iSCSI-stöd för extern nätverkslagring
– Stöd för textinmatning
– Omfattande sökmöjligheter, inklusive tidsbaserad, händelse-/larmbaserad, inspelad 

rörelsebaserad och textbaserad sökning
– Inbyggd RAID4 (tillval)

2.1.6 Hjälp på skärmen
Sammanhangsberoende hjälp på skärmen finns. Tryck på knappen Hjälp  för att visa den 

hjälptext som hör till din aktuella aktivitet. Tryck på knappen Escape  när du vill 
avsluta hjälpen.

2.2 Packa upp
Kontrollera att förpackningen inte är skadad. Om det verkar vara något som skadats under 
transporten kontaktar du speditören. Packa upp försiktigt. Detta är elektronisk utrustning 
som ska behandlas med varsamhet så att den inte skadas. Försök inte använda enheten om 
någon av delarna är skadad. Om någon av delarna saknas ska du kontakta kundtjänst eller en 
återförsäljare för Bosch Security Systems. Förpackningskartongen är det säkraste sättet att 
transportera enheten på. Spara den och allt förpackningsmaterial för framtida användning. 
Om enheten måste skickas tillbaka använder du originalförpackningen.

2.2.1 Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns med:
– Divar 700-enhet
– USB-mus
– Snabbinstallationshandbok
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– Installations- och användarhandbok för Divar 700-serien (denna handbok)
– Ett 25-poligt kontaktkort av D-typ för larm och omkoppling
– Ett 15-poligt kontaktkort av D-typ (används för Biphase-PTZ-anslutningar)
– En 3-stifts skruvterminalkontakt (används för RS485 PTZ-anslutning)
– Nätsladd
– Skärmad och korsad nätverkskabel (för service- och testsyften)
– Rackmonteringspaket
– En CD-skiva med program och handböcker
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2.3 Installationsmiljö

2.3.1 Montering
Divar 700-serien levereras som en skrivbordsenhet. Vid behov kan enheten rackmonteras med 
hjälp av det rackmonteringspaket som följer med enheten.

2.3.2 Ventilation
Se till att den plats där enheten ska installeras har bra ventilation. Se efter var kylgallren sitter 
på enhetens ytterhölje och se till att de inte blockeras.

2.3.3 Temperatur
Observera enhetens specifikationer för omgivningstemperatur när du väljer en 
installationsplats. Extremt varma eller kalla temperaturer kan orsaka att enheten slutar 
fungera. Installera aldrig enheten ovanför varm utrustning.

2.3.4 Strömförsörjningsenhet
Kontrollera att platsens strömförsörjning är stabil och håller angiven märkspänning. Om det 
ofta uppstår spänningstoppar eller spänningsfall i elnätet där enheten ansluts rekommenderar 
vi att du använder en UPS-enhet eller liknande utrustning.

2.4 Tillhörande utrustning
Ett typiskt system kan bestå av följande komponenter (medföljer inte enheten):
– En primär monitor för övervakning med flera bilder på en skärm (monitor A).
– En andra monitor för punkt- och larmövervakning för hybridversionen (monitor B)
– Kameror med 1 Vpp-kompositvideoutgångar
– IP-kameror (modeller som kan användas finns i databladet)
– Förstärkt(a) mikrofon(er)
– Ljudförstärkare med högtalare
– Koaxial videokabel med BNC-kontakter för anslutning av videosignaler

Ljudkabel med RCA-kontakter för anslutning av ljudsignaler

– Växelströmsuttag för enheten som kan isoleras säkert (enheten saknar av-/på-brytare av 
säkerhetsskäl)

– Ett KBD-Intuikey-tangentbord
– Dator för programmen Bosch Video Client och konfigurationsverktyget
– Kontrollenheter för panorering/lutning/zoomning
– ATM/POS-bryggningsenhet för integrering med ATM/POS-tillämpningar över RS232C- 

eller TCP/IP-gränssnitt
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3 Snabbinstallation
För att snabbt få enheten i drift utför du de anslutningar som beskrivs nedan och anger sedan 
tillämpliga data i snabbinstallationsmenyn. 
Snabbinstallationsmenyn visas första gången som enheten startas. När du matat in erforderlig 
information kan enheten tas i bruk.

3.1 Anslutningar

Bild 3.1 Anslutningar på den bakre panelen för hybrid- och nätverksversioner

1. För hybridversioner ansluts kamerorna till BNC-videoingångarnas kontakter (automatiskt 
terminerande)*. 

2. Anslut monitor A till CVBS-, Y/C- eller VGA-utgången (hanterar 1280x1024) MON A.
3. Anslut USB-musen till en USB-port.
4. Anslut monitor B till CVBS-, Y/C- or VGA-utgången (stöder 1024x768) MON B*.
5. Anslut upp till 16 ljudsignaler till RCA-kontakterna* Audio in (ljudingång).
6. Anslut RCA-kontakten/kontakterna Audio out (ljudutgång) till en monitor eller en 

ljudförstärkare.
7. Anslut upp till 16 ingångar till Alarm I/O (in-/utgång för larm) via det 25-poliga 

kontaktkortet.
8. Anslut upp till 4 larmutgångar till Alarm I/O (in-/utgång för larm) via det 25-poliga 

kontaktkortet.
9. Anslut felövervakningsutgången (MAL OUT) via den medföljande skruvterminaladaptern.
10. Anslut ett Intuikey-tangentbord till KBD in-uttaget och anslut terminatorn (medföljer 

tangentbordet) till KBD out-uttaget.
11. Anslut en Bosch-kontrollenhet för panorering/lutning/zoomning till Biphase-porten (via 

det 15-poliga kontaktkortet av D-typ).
12. Anslut en tredejpartskontrollenhet för panorering/lutning/zoomning till RS485-porten 

(via skruvterminaladaptern).
13. Anslut till ditt nätverk via Ethernet-porten. (På vissa versioner finns en Secondary 

Ethernet-port (en andra Ethernet-port) som kan användas som separat nätverkskontakt.)
14. Anslut IP-kamerorna till nätverket. 

Slå på all ansluten utrustning.
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15. Anslut nätsladden till enheten.

3.2 Den första användningen
Enheten fastställer först om kameraingångarna är PAL eller NTSC och väljer utgångsläge för 
monitorn. Om endast IP-kameror är anslutna används PAL som standard. Enheten startar med 
att visa en flerbildsbild. 
I Sektion 4.4 Kameraanslutningar, Sidan 27 finns mer information och anvisningar om hur du 
åsidosätter driftsläget.
Snabbinstallationsmenyn visas första gången som enheten startas. Fyll i grundinställningarna 
under flikarna för att göra enheten driftklar. Enheten börjar omedelbart att spela in när 
snabbinstallationsmenyn stängs.
Så här öppnar du menyn Snabbinstallation vid ett annat tillfälle:

1. Tryck på menyknappen .
2. Huvudmenyn visas på monitor A.
3. Klicka på Konfiguration och sedan på Snabbinstallation.

Navigering
Använd USB-musen eller följande tangenter på frontpanelen:

– Använd Enter-knappen  för att välja en undermeny eller en post.

– Använd pilknapparna     när du vill förflytta dig i en meny eller i en 
lista.

– Använd Escape-knappen  när du vill gå tillbaka eller avsluta menyn.
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3.3 Snabbinstallationsmenyn
Snabbinstallationsmenyn innehåller fyra flikar: Internationellt, Nätverk, Schema och 
Inspelning. Navigera i dessa flikar genom att använda Tillbaka och Nästa. Klicka på Ångra för 
att avbryta de ändringar som utförts i den aktiva fliken. Klicka på Stäng för att avsluta 
snabbinstallationsmenyn. Om du ändrar inställningarna för snabbinstallationen skrivs 
anpassade inställningar över. 

3.3.1 Internationellt

Bild 3.2 Snabbinstallationsmenyn – Internationellt

Språk — Välj språk för menyn från listan.
Tidszon — Välj en tidszon från listan.
Tidsformat — Välj ett 12- eller 24-timmars klockformat.
Tidsformat — Fyll i aktuell tid.
Datumformat — Välj ett datumformat med månad (MM), dag (DD) eller är (ÅÅÅÅ) först.
Datum — Fyll i aktuellt datum.



Divar 700-serien  Snabbinstallation | sv 21

Bosch Security Systems Installations- och användarhandbok F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

3.3.2 Schema

Bild 3.3 Snabbinstallationsmenyn – Schema

Det för tillfället aktiva veckoschemat visas. Varje färg betecknar en tillgänglig profil:
– Gul – profil 1
– Mörkblå – profil 2
– Grön – profil 3
– Rosa – profil 4
– Ljusblå - profil 5
– Brun - profil 6
Klicka på Skriva över för att utföra ändringar.
– Välj på vilken dag veckan ska börja och sluta.
– Välj vid vilken tid dagen ska börja och sluta på vardagar.
– Välj vid vilken tid dagen ska börja och sluta på vardagar.
Visningen ändras automatiskt när inställningarna ändras.
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3.3.3 Inspelning

Bild 3.4 Snabbinstallationsmenyn – Inspelning

Ställ in Upplösning, Kvalitet och Bildrutehastighet för varje profil i tabellen. Ställ in Larm, 
Rörelse, Upplösning, Kvalitet och Bildrutehastighet. De här inställningarna ställs in för alla 
profilerna. Om du tidigare har gjort avancerade inställningar klickar du på Skriva över för att 
ersätta dem med inställningarna för snabbinstallation.

Obs!
Endast upplösningarna CIF, 2CIF eller 4CIF kan väljas. När du väljer ett av dessa alternativ för 
en kamera som stödjer olika upplösningar sker följande omvandlingar:

På inspelningspanelen visas när omvandling sker och när begränsningar för bithastighet 
tillämpas på grund av inställningar för hantering av bandbredd.

Inställning QVGA-/VGA-kameror 1080p-/720p-kameror 720p-kameror

CIF QVGA 720p 720p

2CIF QVGA 720p 720p

4CIF VGA 720p 720p
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3.3.4 Nätverk

Bild 3.5 Snabbinstallationsmenyn – Nätverk

Fyll i de inställningar som kontrollerar enhetens beteende i ett nätverk.

DVR-namn — Ange ett unikt DVR-namn som ska användas i nätverket.

DHCP — Aktivera DHCP om du vill att IP-adress, nätmask och standardgateway ska tilldelas 
automatiskt av DHCP-servern i nätverket. De verkliga värdena visas.
IP-adress — Fyll i IP-adressen när DHCP inte är aktiverat.
Nätmask — Fyll i nätmask när DHCP inte är aktiverat.
Standardgateway — Fyll i standardgateway när DHCP inte är aktiverat.
Auto DNS-adress — Aktivera Auto DNS/adress för att tilldela DNS-serverns IP-adress 
automatiskt. Den tilldelade adressen visas.
DNS-server — Om Auto DNS-adress inte aktiverats anger du DNS-serverns adress.
MAC-adress — MAC-adressen är skrivskyddad.
Anslutning — Visar aktuell nätverkshastighet för den primära Ethernet-anslutningen.

Fjärrströmningsgräns — Ange värde mellan 0 och 1000 Mbps för att begränsa den del av 
nätverkets bandbredd som är tillgänglig för strömning av ljud och video till alla BVC-
arbetsstationer sammantaget.
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4 Maskinvarukonfiguration
Det här kapitlet innehåller utförlig information om installation och anslutning av extern 
utrustning till enheten. Anslutningstyper och deras stiftsignaler beskrivs. De flesta 
anslutningar finns på enhetens bakre panel. För att underlätta finns en USB-port på enhetens 
framsida där du kan ansluta en mus eller en minnesenhet.
Alla ingångs- och utgångsportar är säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV). SELV-
kretsar får anslutas endast till andra SELV-kretsar.

4.1 Bordsinstallation
Placera enheten på en stabil och plan yta. Installera de två silversidokåporna:
1. Sätt i en kåpa på vardera sida.
2. Skjut kåpan mot enhetens framsida.

Bild 4.1 Installation av sidokåpa

4.2 Rackmontering
Enheten kan monteras i ett 19-tums rack. Ett rackmonteringspaket följer med enheten och 
innehåller två rackmonteringshållare.

Montering
1. Ta bort de fyra kryss-skruvarna (två på varje sida) nära frontpanelen på enhetens högra 

och vänstra sida.
2. Sätt fast de medföljande hållarna på vardera sidan med de fyra kryss-skruvarna (två på 

varje sida) som du nyss tog bort.
3. Om du vill installera flera enheter direkt ovanför varandra tar du bort gummifötterna från 

enhetens undersida genom att bända loss dem med en liten skruvmejsel.
4. Installera enheten i racket med hjälp av de delar som följer med racket och genom att 

följa tillverkarens anvisningar.

Bild 4.2 Fastsättning av rackmonteringsfäste
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4.3 Installera hårddiskar
Upp till fyra hårddiskar kan installeras i DVR-enheten. Alla hårddiskar kan nås från enhetens 
framsida om du tar bort frontpanelen. Öppna inte det övre skyddshöljet och försök aldrig 
reparera enheten. Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen. 
Service ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Felaktig hantering eller installation 
kan göra att garantin blir ogiltig för både hårddisken och DVR-enheten.

Obs!
Endast originalhårddiskar från Bosch fungerar i Divar 700-serien. Se Bosch webbplats eller 
kontakta en återförsäljare om tillgängliga hårddiskar.
Så länge garantietiketten inte bryts upphävs inte garantin om du installerar eller tar bort 
hårddiskar.

4.3.1 Monteringsanvisningar

Ta bort frontpanelen

Bild 4.3 Borttagning av frontpanel.

1. Lossa de två låsskruvarna med krysshuvud på den nedre frontpanelen.
2. Skjut frontpanel åt höger tills den lossnar.
3. Placera frontpanelen ovanpå enheten och se till att den platta kabeln inte belastas. Om 

det inte finns plats ovanpå enheten kopplar du ifrån den platta kabeln och ställer undan 
frontpanelen.

VIKTIGT! 
När du installerar enheten i rackenheten måste du se till att luftflödet kring ventilationshålen 
på sidopanelerna inte hindras och att den rekommenderade drifttemperaturen inte 
överskrids.
Sätt fast anslutningskablarna på rack-enheten så att enhetens baksida avlastas från extra vikt.

VIKTIGT! 
Elektrostatisk urladdning
Elektrostatisk energi som kommer i kontakt med hårddisken eller andra känsliga inre delar kan 
skada dem permanent. Felaktig hantering kan göra att hårddiskens garanti blir ogiltig.
När du arbetar med enheter som är känsliga för statisk elektricitet, som hårddiskar eller en 
Divar-enhet, måste du se till att arbetsplatsen är fri från statisk elektricitet.

FARA! 
Elektrisk spänning. Risk för elektriska stötar.
Innan hårddisken installeras ska nätsladden till DVR-enheten kopplas ur. Vänta sedan i minst 
30 sekunder.

Divar
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Sätta dit en hårddisk

Bild 4.4 Sätta dit en hårddisk

1. Lokalisera det första lediga hårddiskfacket. Vi rekommenderar att diskarna installeras i 
ordning från ett till fyra, enligt märkningen. (Observera att diskarna 3 och 4 är placerade i 
ett dubbelt fack.)

2. Skruva loss de två T10-torxskruvarna som håller fast det valda facket. Dra ut facket 
framåt från enheten.

3. Om du ska byta ut en redan installerad hårddisk tar du först bort de fyra fästskruvarna, 
två per sida, från fackets sidor. Ta bort hårddisken.
Sätt fast den nya hårddisken i facket. Använd fyra skruvar, två per sida (se hårddiskens 
dokumentation).

4. Justera facket och för in det helt på dess plats i enheten.
5. Sätt fast facket med de två T10 torxskruvarna som du tidigare tog bort (steg 2).
6. Upprepa stegen 1-5 om du vill sätta dit ytterligare hårddiskar.

Sätta tillbaka frontpanelen
1. När du slutfört installationen av hårddiskarna ansluter du den platta kabeln till 

frontpanelen om du tagit bort den tidigare.
2. Justera och skjut in frontpanelen åt vänster tills den sitter på plats.
3. Sätt fast det två låsskruvarna med krysshuvud på frontpanelen.

Var hårddiskarna är placerade är inte viktigt. Enheten kan fastställa på vilken plats de har 
installerats. När du installerar hårddiskar som innehåller inspelningar från en annan enhet, 
känner inspelaren av detta och försätter dessa drivrutiner i skrivskyddat läge. 

Läs Sektion 6.10 Lagring, Sidan 99 för korrekt konfigurationsprocedur. 
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4.4 Kameraanslutningar
På hybridenheter ansluta kameror till ingångarna Video in på enhetens baksida med hjälp av 
75-ohms koaxialvideokablar med BNC-kontakter. Alternativt kan den här signalen slingkopplas 
till annan utrustning via motsvarande utgång Video ut. Kamerans ingångskontakter är 
självterminerande. Du behöver inte ansluta en terminator till utgångskontakten om det inte 
finns någon ytterligare utrustning ansluten.
Om kamerasignalen leds vidare till ytterligare utrustning måste du se till att videoanslutningen 
termineras med 75 ohm.

Enheten konfigureras automatiskt som en PAL- eller NTSC-enhet. Enheten avgör standarden 
genom att känna av signalformatet från den första anslutna kameran (kameran med lägst 
ingångsnummer).
På nätverksenheter och hybridenheter till vilka inga analoga kameror är anslutna misslyckas 
detekteringsprocessen och inspelaren konfigurerar sig själv som en PAL-enhet. I det fallet 
visas ingen bild på NTSC-monitorer. 
Om du vill ändra det funktionssättet väljer du ett önskat videoläge vid start.
– För PAL trycker du på monitorns och kamerans knapp 1 samtidigt i tio sekunder vid 

påslagning. 
– För NTSC trycker du på monitorns och kamerans knapp 2 samtidigt i tio sekunder vid 

påslagning. 
Enheten behåller de här manuella inställningarna vid påföljande starter.

Specifikationer
Insignal: Kompositvideo 1 Vpp, 75 Ohm
Färgstandard: PAL/NTSC, automatisk identifiering
Förstärkningskontroll: Automatisk eller manuell förstärkningskontroll för varje videoingång
Anslutningstyp: BNC seriekopplad, automatisk terminering

Bild 4.5 Åtta videoingångar med slingkopplade utgångar

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8



28 sv | Maskinvarukonfiguration Divar 700-serien

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems

4.5 Ljudanslutningar (endast hybridversion)
Enheten stöder upp till 16 ljudingångar och 4 ljudutgångar. Använd ljudkabel med RCA-
kompatibla kontakter till anslutningen.

Specifikationer
Ingångssignal: Mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Utgångssignal: Dubbel mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Bild 4.6 Ljudingångsanslutningar

Bild 4.7 Ljudutgångsanslutningar

4.6 Monitoranslutningar
I hybridversionen kan upp till två monitorer anslutas via VGA-, CVBS- eller Y/C-anslutningar. På 
nätverksversionen kan endast en monitor anslutas. 

Obs!
HD-modeller har möjlighet till HD-inspelning men inte till lokal visning i HD. Använd Bosch 
Video Client om du vill visa video i realtid från HD-kameror och SD-kameror med 
huvudprofilströmmar och inspelad video från dessa kameror.

4.6.1 VGA
Anslut enheten till monitorn med en vanlig VGA-kabel. 

Obs!
17- eller 19-tums LCD-monitorer med proportionerna 4:3 rekommenderas.

Specifikationer
Utgångssignal: VGA
Upplösning: 1280 x 1024 (monitor A), 1024 X 768 (monitor B)
Färg: True color (32 bit)
Anslutningstyp: DE-15

Bild 4.8 VGA-monitorkontakter (hybridversion)
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4.6.2 CVBS
Anslut enheten till CCTV-monitorerna med hjälp av 75-ohms koaxialvideokablar med BNC-
kontakter. Enheten har en 1 Vpp CVBS-signal.
Om monitorn har en slingkopplingsanslutning utan att slingkopplingsutgången används väljer 
du impedansinställningen 75 ohm på monitorn. Om monitorns slingkopplingsutgång är 
ansluten till en ytterligare enhet ställs enhetens terminering in på 75 ohm och monitorns 
terminering på hög impedans. (Detta är inte nödvändigt för enheter med automatisk 
terminering.)

Specifikationer
Utsignal: Kompositvideo 1 Vpp, 75 ohm, synk. 0,3 Vpp ±10 %
Upplösning: 704 x 576 PAL, 704 x 480 NTSC
Anslutningstyp: BNC

Bild 4.9 CVBS-monitorkontakter (hybridversion)

4.6.3 Y/C
Anslut enheten till en CCTV-monitor med Y/C-ingång. Använd en standardkabel för Y/C-
anslutning.

Bild 4.10 Y/C-monitorkontakter (hybridversion)

4.7 Bildskärmsströmningsanslutning (hybridversion)
Anslut CVBS-monitorns utgång till en videoingång för att ansluta monitorn till en 
fjärrkonfiguration för strömning. Anslut sedan monitorn till motsvarande seriekopplade 
kontakt.

Bild 4.11 Typisk bildskärmsströmningsanslutning (hybridversion)
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4.8 RS232 COM-portanslutningar
RS232 COM-portarna används för att ansluta en dator till enheten i servicesyfte. Använd en 
nollmodemkabel vid anslutning av serieporten till en dator. Överföringshastigheten kan väljas i 
menysystemet.

Specifikationer
Anslutningstyp: 9-polig hankontakt av D-typ
Max. inspänning: ±25 V
Kommunikationsprotokoll: Utsignaler enligt EIA/TIA-232-F

Bild 4.12 RS232 COM-portanslutningar

Tabell 4.1 RS232-konsolportuttag

Signalnamn Stiftnummer Beskrivning

DCD_in 1 Bärvågsavkänning (används ej)

RX 2 RS232-mottagningssignal

TX 3 RS232-sändningssignal

N.C. 4 Ingen anslutning

Systemjord 5 Systemjord

N.C. 6 Ingen anslutning

RTS 7 RS232 begär att skicka signal

CTS 8 RS232 redo att skicka signal

N.C. 9 Ingen anslutning

COM 1 COM 2
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4.9 Tangentbordsanslutningar
Tangentbordets ingångs- och utgångskontakter används för att ansluta ett Bosch Intuikey-
tangentbord till en eller flera enheter. Om du har en enda enhet ansluter du tangentbordet till 
KBD in-anslutningen. Om du har fler än en enhet ansluter du en kabel mellan KBD out-
anslutningen på den första enheten och KBD in-anslutningen på den efterföljande enheten. 
Upp till 16 Divar 700-enheter kan anslutas och styras på detta sätt med ett enda tangentbord. 
Dessutom kan upp till 10 Divar 2-inspelarenheter hanteras med ett och samma tangentbord.
Följande tillbehör finns att tillgå:
– För korta avstånd (upp till 30 m) kan vanlig 6-ledars platt telekomkabel användas till att 

förse tangentbordet (LTC 8558/00) med ström och signalanslutningar.
– Vid avstånd längre än 30 m mellan tangentbordet och DVR-enheten måste 

utbyggnadspaketet för tangentbord (LTC 8557) användas. Paketet innehåller 
kopplingslådor, kablar och lämplig strömförsörjning till det externa tangentbordet. Den 
rekommenderade kabeltypen är Belden 8760 eller motsvarande.

– Genom att använda en portexpanderingsenhet för tangentbord (LTC 2604) kan upp till 4 
Intuikey-tangentbord användas för att hantera inspelningsenheterna.

– Med Video Manager (LTC 2605) kan upp till 16 Divar-inspelare och upp till 6 monitorer 
hanteras från 1 till 4 separata Intuikey-tangentbord.

Terminering
Anslut tangentbordsterminatorn (följer med tangentbordet Intuikey) till anslutningen KBD ut. 
Om flera enheter ska styras med ett enda tangentbord måste KBD out-anslutningen på den 
sista enheten termineras.

Specifikationer
Kommunikationsprotokoll: RS485
Max. signalspänning: ± 12 V
Strömförsörjning: 11 – 12,6 V, max. 400 mA
Maximal kabellängd: 30 meter (vid vanlig 6-ledars platt telekomkabel), eller 1,5 kilometer (vid 
Belden 8760 eller motsvarande i kombination med LTC 8557)
Kabeltyp: svart (kors-)kabel (följer med tangentbordet)
Terminering: 390 ohms terminator

Bild 4.13 Tangentbordets ingångs- och utgångskontakter.

Tabell 4.2 Tangentbordsingång – RJ11-uttag (KBD IN)

Stiftnummer Signal

1 +12 V likström (min. 11 V till max. 12,6 V, max. 400 mA)

2 Systemjord

3 Tangentbordets plusledning

4 Tangentbordets minusledning

5 Systemjord

6 Systemjord

KBD IN

KBD OUT
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Tabell 4.3 Tangentbordsutgång – RJ11-uttag (KBD OUT)

4.10 Ethernetanslutning(ar)
Det vanliga RJ-45 Ethernet-uttaget används för att ansluta enheten direkt till en dator, IP-
kamera eller ett nätverk. Om du vill ansluta till en nätverkshubb eller -omkopplare använder du 
en rak nätverkskabel. Om du vill ansluta direkt till en dator eller IP-kamera använder du den 
medföljande korsade nätverkskabeln. Rådgör med IT-personalen på plats vilken typ av kabel 
som behövs. Maximal kabellängd från nod till nod är begränsad till 100 meter.

Specifikationer
Anslutning: 10/100/1000 BaseT, IEEE 802.3
Differentierande signalspänning: max. ± 2,8 V, ingångarna har skydd för tillfällig överspänning
Portdetaljer: IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T fysiskt lager
Automatisk förhandling: 10/100/1000, full/halv duplex
Kabellängd: 100 meter (100 ohm oskärmad partvinnad kabel eller 150 ohm skärmad 
partvinnad kabel, kategori 5 eller högre)
Impedans: inbyggd kompensation för impedansmatchning
Indikatorer: ACT, 10/100/1000

Bild 4.14 Ethernet-anslutning

Tabell 4.4 LAN - RJ-45 Ethernet-uttag

4.11 RS485-port
Anslut tredjepartsstyrda kameror till enheten för styrning av panorering, lutning och 
zoomning.
(Pelco D-protokollet stöds med följande överföringsinställningar: 2 400 baud, 1 startbit, 
8 databitar, 1 stoppbit, ingen paritet.)

Stiftnummer Signal

1 Ingen anslutning

2 Systemjord

3 Tangentbordets minusledning

4 Tangentbordets plusledning

5 Systemjord

6 Ingen anslutning

Signalnamn Stiftnummer Beskrivning

LAN_TX+ 1 Ethernet-sändningsledning plus

LAN_TX- 2 Ethernet-sändningsledning minus

LAN_RX+ 3 Ethernet mottagningsledning plus

N.C. 4 Ingen anslutning

N.C. 5 Ingen anslutning

LAN_RX- 6 Ethernet mottagningsledning minus

N.C. 7 Ingen anslutning

N.C. 8 Ingen anslutning

ETHERNET
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Bild 4.15 RS485-anslutning

Tabell 4.5 RS485 stiftdefinition

Rekommenderad kabeldiameter är AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).
För att kommunicera med en styrbar kamera väljer du ett portnummer som är samma som 
numret på ingången som kameran är ansluten till (exempel: konfigurera en styrbar kamera till 
port 16 om den är ansluten till kanal 16).

4.12 Biphase-port
Använd Biphase-porten när du vill ansluta kontrollerbara Biphase-kompatibla kameror. Fem 
Biphase-utgångar finns för domekameror och kontroll av panorering, lutning och zoomning. 
Det kontaktkort med skruvterminaler som följer med enheten förenklar alla Biphase-
anslutningar till enheten och skyddar porten mot tillfällig överspänning.

Specifikationer
Utimpedans: 128 ohm
Överspänningsskydd: max. ±40 V
Differentialspänningsamplitud: min. 1 V, max. 2 V med en karakteristisk last om 220 ohm 
ansluten över differentialutgången
Kabellängd: max. 1,5 kilometer
Rekommenderad kabel: Belden 8760

Kabeltvärsnitt: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Antal laster per utgång: max. 4

Signalnamn Stiftnummer Beskrivning

TX - 1 Dataöverföring

TX + 2 Dataöverföring

GND 3 Skärm

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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Bild 4.16 Biphase-portanslutning och kontaktkort

Tabell 4.6 Kontrollport - 15-pols uttag av D-typ

För att kommunicera med en styrbar kamera väljer du ett portnummer som är samma som 
numret på ingången som kameran är ansluten till (exempel: konfigurera en styrbar kamera till 
port 16 om den är ansluten till kanal 16).

Signalnamn Stiftnummer Beskrivning

Kod 1 - 1 Biphase kontrollkanal 1 (minus)

Kod 1 + 2 Biphase kontrollkanal 1 (plus)

Skärm 3 Systemjord/kabelskärm

Kod 2 - 4 Biphase kontrollkanal 2 (minus)

Kod 2 + 5 Biphase kontrollkanal 2 (plus)

Skärm 6 Systemjord/kabelskärm

Kod 3 - 7 Biphase kontrollkanal 3 (minus)

Kod 3 + 8 Biphase kontrollkanal 3 (plus)

Skärm 9 Systemjord/kabelskärm

Kod 4 - 10 Biphase kontrollkanal 4 (minus)

Kod 4 + 11 Biphase kontrollkanal 4 (plus)

Skärm 12 Systemjord/kabelskärm

Kod 5 - 13 Biphase kontrollkanal 5 (minus)

Kod 5 + 14 Biphase kontrollkanal 5 (plus)

Skärm 15 Systemjord/kabelskärm

+
-
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CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2
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CTRL 3
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4.13 USB-anslutningar
Fyra USB-anslutningar finns på enhetens bakre panel. För att underlätta finns en USB-port på 
enhetens framsida där du kan ansluta en mus eller en minnesenhet.

Bild 4.17 USB-portar

4.14 I/O-anslutning för externt larm
Larmingångar och -utgångar är försedda med ett 25-pols uttag av D-typ. Skruvterminalens 
anslutningskort för in-/utgång som medföljer enheten förenklar alla larmanslutningar till 
enheten.

Ansluta ingångarna
Varje (larm-)ingångsledning kan växlas av en kontakt från enheter som tryckplattor, passiva IR-
detektorer och rökdetektorer. Koppla dem som antingen N/O eller N/C. Konfigurera 
larmingångarna som N/O eller N/C i menysystemet. Standard är N/O. På en analog enhet med 
8 kanaler har ingångarna 9-16 ingen funktion.

Specifikationer
Larmingångsimpedans: Intern uppskalning 10 K till +5 V
Inspänningsintervall: min. -5 V likström till max. 40 V likström
Inspänningsgränsvärde: låg spänning max. 0,8 V, hög spänning min. 2,4 V

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

Ansluta larmutgångarna
De fyra larmutgångsreläerna svarar på inkommande larm och aktiverare. Konfigurera 
larmutgångarna som N/O eller N/C i menysystemet. Reläerna är aktiva så länge som händelsen 
pågår. Anslut endast resistiva laster till larmutgångsreläerna. Överskrid inte 30 V växelström, 
40 V likström, 500 mA (kontinuerligt) eller 10 VA på ett larmutgångsreläs kontakter.

Tabell 4.7 I/O externt larm

Specifikationer
Kopplingsström (resistiv): max. 500 mA
Överföringseffekt: max. 10 VA
Kopplingsspänning (resistiv): max. 30 V växelström/40 V likström

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

USBUSB

Utgångsnummer Funktion

1 Larm

2 Videoavbrott

3 Kontrollerbar med Divar-kontrollcenter

4 Kontrollerbar med Divar-kontrollcenter

FARA! 
Elektrisk spänning. Risk för elektriska stötar och skador på enheten.
Kontakterna får inte användas med växelspänning.
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Bild 4.18 Ingångs- och utgångskontakter samt kontaktkort för externt larm.
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Tabell 4.8 Extern I/O - 25-pols uttag av D-typ

4.15 Felövervakningsrelä
Felövervakningsreläet aktiveras vid kritiska systemfel såsom höga temperaturer inuti enheten, 
för hög spänning, saknade diskar och trasiga diskar. Anslut med den medföljande 

skruvterminaladaptern. Rekommenderad kabeldiameter är AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

Bild 4.19 Utgång för felövervakningsrelä 

Specifikationer
Kopplingsström (resistiv): max. 500 mA
Överföringseffekt: max. 10 VA
Kopplingsspänning (resistiv): max. 30 V växelström/40 V likström

Signalnamn Stiftnummer Beskrivning

Larm_in_1 1 Larmingång 1

Larm_in_2 2 Larmingång 2

Larm_in_3 3 Larmingång 3

Larm_in_4 4 Larmingång 4

Larm_in_5 5 Larmingång 5

Larm_in_6 6 Larmingång 6

Larm_in_7 7 Larmingång 7

Larm_in_8 8 Larmingång 8

Larm_in_9 9 Larmingång 9

Larm_in_10 10 Larmingång 10

Larm_in_11 11 Larmingång 11

Larm_in_12 12 Larmingång 12

Larm_in_13 13 Larmingång 13

Larm_in_14 14 Larmingång 14

Larm_in_15 15 Larmingång 15

Larm_in_16 16 Larmingång 16

Relä1_A 17 Relä 1 utgångspol 1

Relä1_B 18 Relä 1 utgångspol 2

Relä2_A 19 Relä 2 utgångspol 1

Relä2_B 20 Relä 2 utgångspol 2

Relä3_A 21 Relä 3 utgångspol 1

Relä3_B 22 Relä 3 utgångspol 2

Relä4_A 23 Relä 4 utgångspol 1

Relä4_B 24 Relä 4 utgångspol 2

Systemjord 25 Chassijord

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

- | + | G

RS
485
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4.16 Strömförsörjningsenhet
Enheten får ström via IEC-uttaget. Av säkerhetsskäl saknar enheten av-/på-brytare. Det 
betyder att enheten får spänning så länge som nätsladden är ansluten till ett fungerande 
eluttag.

Specifikationer:
Inspänning: 100 – 240 V växelström ±10 %
Ström: 0,7 A – 0,3 A
Infrekvens: 50/60 Hz

Bild 4.20 Strömförsörjningsuttag

Tabell 4.9 Strömförsörjningsuttag

4.17 Underhåll
Underhållet av denna enhet är begränsat till extern rengöring och inspektion. Service ska 
endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Signalnamn Stift Beskrivning

LIVE Överst Nätspänning

NEUTRAL (neutral) Nederst Neutral växelström

PE (skyddsjord) Mitten Skyddsjord

AC

FARA! 
Elektrisk spänning. Risk för elektriska stötar.
Öppna inte det övre skyddshöljet och försök aldrig reparera enheten. Användaren får inte 
utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen. Service ska endast utföras av kvalificerad 
servicepersonal. Om det övre skyddshöljet öppnas upphör garantin att gälla!
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5 Driftsinstruktioner
Dessa instruktioner förklarar vad frontpanelens knappar används till. Vilka funktioner som är 
tillgängliga kan begränsas genom att ange lösenord. Vissa funktioner kan även kräva en 
programvarulicens.
En administratör har åtkomst till många fler funktioner i menyn.

5.1 Kontroller på frontpanelen

Bild 5.1 Kontroller på frontpanelen

5.1.1 Knappar
Med knapparna på frontpanelen kan du kontrollera alla funktioner. Symboler på knapparna 
visar funktionerna. Om du trycker in inaktiva knappar hörs en ljudsignal.

Pilknappar:

Upp Ner Vänster Höger
– flytta mellan menyobjekt eller värden i menyläge
– i PTZ-läge kan pilknapparna användas till att kontrollera panorering, lutning eller 

zoomning för vald kamera
– flyttar visningsområdet för den valda bilden i digitalt zoomläge

 Knappen Enter
– väljer en undermeny eller ett menyobjekt, eller bekräftar menyval
– vald kamerabild visas på helskärm när du visar video i flerbildsläge

 Knappen ESC
– tryck på den här knappen om du vill återgå till föregående nivå eller lämna 

menysystemet utan att spara.

 Knapp för helskärm
– tryck på den här knappen för att gå till helskärmsläge

 Knapp för fyrbildsläge
– tryck på den här knappen för att gå till fyrbildsläge
– i fyrbildsläge trycker du på knappen för att växla mellan aktiverade fyrbildsvyer

 Knapp för flerbildsläge
– tryck på den här knappen för att gå till flerbildsläget
– i flerbildsläget trycker du på den här knappen för att växla mellan de aktiverade 

vyerna med 3x3 eller 4x4 bilder

 Knapp för digital zoom
– zoomar in aktiv kamerabild i helskärmsläge
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 Sekvensknapp
– visa kameror i sekvens i helskärmsläge eller i fyrbildsläge

 Knappen OSD
– tryck in den här knappen för att visa datum/tid och kamerainformation, endast 

datum/tid eller ingenting

 Knapp för sökning
– tryck in den här knappen för att öppna sökmenyn för datum/tid om du vill söka efter 

inspelade bilder

 Knappen PTZ
– aktiverar antingen läget panorering/lutning eller läget panorering/zoomning

 Knapp för frysning av bild
– i direktläge trycker du på den här knappen för att frysa vald bild

 Menyknapp
– öppnar menysystemet

 Knappen Hjälp
– tryck på den här knappen för att visa hjälpavsnitt

Knapp för att dämpa ljudet
– tryck på den här knappen för att dämpa ljudövervakningen

 Knappen Open/Close
– tryck för att öppna eller stänga DVD-enheten

 Knappen Exportera
– tryck på den här knappen för att öppna menyn Exportera; det finns en 

indikatorlampa på knappen

 Monitorknapp
– växlar mellan monitor A och B

 Bekräftelseknapp
– tryck på den här knappen för att bekräfta larmhändelser; det finns en indikatorlampa 

på knappen

 Kameraknappar (1-16)
– tryck på de här knapparna för att visa den analoga videoingången i helskärmsläge
– tryck igen för att visa en IP-kamera i helskärmsläge (om en sådan är ansluten)

 Pausknapp
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att frysa bilden som visas

 Knapp för uppspelning bakåt
– i direktläge trycker du på den här knappen för att starta uppspelning bakåt av 

inspelningar från de visade kamerorna
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att starta eller öka hastigheten 

på uppspelning bakåt
– i pausläget trycker du på den här knappen för att stega en bildruta bakåt
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 Knapp för uppspelning
– i direktläge trycker du på den här knappen för att återuppta uppspelningen från den 

senaste uppspelningspositionen
– i pausläget eller i lägena för snabbspelning framåt/bakåt trycker du på den här 

knappen för att återgå till uppspelningen

 Knapp för snabbspelning framåt
– i direktläge trycker du på den här knappen för att starta uppspelning från en minut 

tidigare
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att öka 

uppspelningshastigheten framåt
– i pausläge trycker du på den här knappen för att stega en bildruta framåt

 Stoppknapp
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att återgå till direktläge

Obs!
IP -kameranumreringen börjar med 9 på en 8-kanalshybridmodell och med 17 på en 16-
kanalshybridmodell. På en 16-kanalshybridmodell med IP-kameror använder du alltså 
kameraknapp 1 för att välja analog kamera 1 och, när knappen trycks igen, IP-kamera 17.

5.1.2 Indikeringar
Indikeringarna på frontpanelens display tänds eller blinkar för att påvisa olika 
statusförhållanden.

 Ström – lyser när enheten får ström

 DVD- lyser när en DVD är i enheten

 USB – lyser när en USB-minnesenhet är ansluten till enheten

 Nätverk – lyser när en fjärranvändare är ansluten till enheten

 Inspelning – lyser när enheten spelar in video.

 Uppspelning – lyser när enheten står i uppspelningsläge

 Monitor A – anger att monitor A kontrolleras

 Monitor B – anger att monitor B kontrolleras

 Temperatur – blinkar när den interna temperaturen ligger utanför driftintervallet

 Larm – blinkar när ett larm har registrerats

 Rörelse – blinkar när rörelse har upptäckts i en videosignal

 Videoavbrott – blinkar när videoavbrott har upptäckts för en videoingång

 Systemfel – blinkar när ett systemfel har registrerats

5.2 Muskontroller
Alla funktioner som styrs från frontpanelen kan också styras med hjälp av USB-musen som 
följer med. DVR-enhetens alla huvudfunktioner kan nås via knappanelen på skärmen. För att 
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visa panelen (endast monitor A) flyttar du muspekaren till skärmens nedre vänstra del. Tryck 
på ESC för att ta bort den från skärmen.

Bild 5.2 Knappanel på skärmen

Knapparna och indikatorerna på knappanelen på skärmen fungerar på samma sätt som 
knapparna och indikatorerna på frontpanelen.
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5.3 Visa bilder
Hybridversionen har två monitorutgångar, A och B. Det sätt som monitorerna visar bilder på 
beror på hur systemet har konfigurerats. När en larm- eller rörelsesignal registreras kan 
kamerabilden med larm/rörelseindikatorn visas på monitor A, B eller båda. När flera larm eller 
rörelser inträffar kombineras kamerabilderna i ett flerbildsfönster på monitor A, B eller båda.

5.3.1 Monitor A
Monitor A är huvudmonitorn. Den används för direktvisning eller uppspelning från både 
analoga kameror och IP-kameror i helskärms-, fyrbilds- eller flerbildsläge. På den här monitorn 
visas även statusmeddelanden, larm, rörelser och varningar för avbruten videosignal. När 
menysystemet är aktiverat visas det på den här monitorn.

5.3.2 Monitor B (endast hybridversionen)
Monitor B används för direktvisning av analoga kameror i helskärms-, fyrbilds- eller 
flerbildsläge.

Välja den monitor som ska kontrolleras
Så här styr du visningen på monitor A:

1. Kontrollera att lampan  på frontpanelen lyser.

2. Om  inte lyser trycker du på monitorknappen .
Så här styr du visningen på monitor B:

1. Kontrollera att lampan  på frontpanelen lyser.

2. Om  inte lyser trycker du på monitorknappen .

5.3.3 Visning
Bilden visar samtliga möjliga vyer för monitor A och B. Vissa flerbildsvyer kan ha avaktiverats 
vid konfigurationen. Dessutom kan Divar-modell och antalet anslutna kameror påverka vilka 
flerbildsvyer som är tillgängliga.

Bild 5.3 Divar XF stöder skärmvisning med en bild, fyrbildsvisning, 3x3 och 4x4 bilder

Flerbildslägena kan ha olika multiskärmar som kan visas i sekvens för att visa alla 
kamerabilder.
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Multiscreen (flera skärmar)
Så här visar du olika flerbildsvyer på monitor A eller B:

1. Tryck på flerbildsknappen .
– En flerbildsvy med kamerabilder visas på den monitor som är aktiv.
– Kameraknapparna för de valda kamerorna lyser (grönt).

2. Tryck på flerskärmsknappen  en gång till för att komma till nästa programmerade 
flerskärmsvy.

– Fortsätt att trycka på flerbildsknappen , varvid enheten växlar genom alla 
aktiverade flerbildsvyer.

Helskärm
Så här visar du en helskärmsbild från en kamera:
1. Tryck på en kameraknapp.

– En helskärmsbild från den valda analoga kameran visas.
– Kameraknappen för den valda analoga kameran lyser (grönt).
– Tryck på kameraknappen igen för att visa den länkade IP-kameran.
– Kameraknappen för den valda IP-kameran lyser (orange).

2. I flerbildsläge trycker du på knappen Enter  för att visa aktiv kamerabild på helskärm.

Obs!
IP -kameranumreringen börjar med 9 på en 8-kanalshybridmodell och med 17 på en 16-
kanalshybridmodell. På en 16-kanalshybridmodell med IP-kameror använder du alltså 
kameraknapp 1 för att välja analog kamera 1 och, när knappen trycks igen, IP-kamera 17.

Sekvens
Så här visar du en sekvens av live-bilder från flera kameror (en- eller flerskärmsvisning):

1. Tryck på sekvensknappen .
– En sekvens av kamerabilder visas, varje bild visas under den förprogrammerade 

dröjstiden.

2. Tryck på sekvensknappen  för att stoppa sekvensvisningen.
– Dessutom avbryts sekvensvisningen om du zoomar, trycker på flerbildsknappen eller 

väljer en enda kamera.

Skärmdelstilldelning
Så här tilldelar du kameror till skärmdelar i en flerskärmsvy:
1. Använd pilknapparna för att välja en kamerabild.
2. Tryck in och håll ner en kameraknapp för att visa och tilldela den kamerans bild i den 

aktiva kameravyn.
3. Alternativt högerklickar du på en kameravy med musen och väljer en videoingång på 

snabbmenyn.
Skärmdelstilldelningen som gjorts används i uppspelningsläge såväl som i liveläge.

Frys bild
Så här fryser du en kamerabild på monitor A:

1. Tryck på knappen för frysning  för att frysa bilden i den aktiva kameravyn.

2. Tryck på knappen för frysning  igen för att återgå till direktvisning.
Alternativt högerklickar du med musen och väljer Frysning eller Gå ur frysläge på 
snabbmenyn.
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När du visar en kamerabild i helskärmsläge fryses den här bilden. Zoomfunktionen kan 
användas på en fryst bild. När du ändrar visningsläge frisläpps alla frysta bilder.

Zoom
För att zooma in en videobild:

1. Tryck på zoomknappen .
– Bilden förstoras med en faktor 2.

2. Använd pilknapparna för att markera den del av bilden som ska visas.

3. Tryck på zoomknappen  igen för att zooma in ytterligare.
– Bilden förstoras med en faktor 4.

4. Använd pilknapparna för att markera den del av bilden som ska visas.

5. Tryck på zoomknappen  igen för att återgå till helskärmsläge och avsluta zoomläget.
Alternativt kan du högerklicka med musen och välja Zooma in eller Gå ur zoom om du vill 
aktivera eller avaktivera zoomläget. I zoomläget klickar du på det område på skärmen som 
du vill zooma in. Använd rullhjulet för att zooma in och ut.

5.4 Direktspelning och uppspelning

5.4.1 Liveläge
Liveläget är det normala läget för enheten i vilket livebilder från kamerorna visas. I liveläge kan 
du växla till uppspelningsläge eller till systemmenyn.

5.4.2 Använda uppspelningsfunktioner
Det kan krävas lösenord för att använda sök- och uppspelningsfunktionerna. Diskutera detta 
med administratören.
1. För att söka går du till den översta menyn och klickar på sökikonen.
2. Välj sökning av Händelse eller sökning av Datum/tid  i listrutan.

Alternativt trycker du på sökknappen  för att växla till sökning av datum/tid på en gång.
Om du vill gå till uppspelningsläget använder du någon av följande knappar:

– Tryck på knappen Rewind (bakåt)  om du vill starta uppspelning bakåt av inspelningar 
från de visade kamerorna.

– Tryck på knappen för snabbspelning framåt  om du vill starta uppspelning från en 
minut tidigare.

– Tryck på knappen Play (spela upp)  om du vill återuppta uppspelningen från den 
senaste uppspelningspositionen.

Tryck på stoppknappen  om du vill växla tillbaka till direktvisning. Enheten ställs även 
tillbaka i liveläge om ett larm uppstår.

5.4.3 Inspelningsläge
I uppspelningsläge har knapparna för videokontroll följande funktioner:

– Tryck på knappen för snabbspelning bakåt  om du vill starta uppspelningen av 
inspelningarna bakåt. Om du trycker på knappen upprepade gånger ökar 
uppspelningshastigheten stegvis till maximal hastighet och går sedan tillbaka till normal 

hastighet. Tryck på knappen för spelning bakåt  i pausläge om du vill stega bakåt en 
bildruta åt gången.

– Tryck på knappen Pause (paus)  för att frysa bilden.
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– Tryck på knappen för snabbspelning framåt  när du vill starta uppspelning av 
inspelningar framåt. Om du trycker på knappen upprepade gånger ökar 
uppspelningshastigheten stegvis till maximal hastighet och går sedan tillbaka till normal 

hastighet. Tryck på knappen för spelning framåt  i pausläge om du vill stega framåt en 
bildruta åt gången.

– Tryck på knappen Play (spela upp)  om du vill återuppta uppspelningen.

Tryck på stoppknappen  om du vill växla tillbaka till direktvisning. Enheten ställs även 
tillbaka i liveläge om ett larm uppstår.

5.5 Översikt av menysystemet
Menyn ger tillgång till flera funktioner som hjälper dig använda enheten Åtkomst till vissa 
menyobjekt kan vara lösenordsskyddad. Du kan komma åt menysystemet på tre olika sätt:
– via frontpanelens knappar
– med USB-musen eller
– med ett Intuikey-tangentbord.
Mindre skillnader i navigering och val beror enbart på skillnaderna mellan knapparna på 
enheten, på tangentbordet och på musen. Menystrukturen är densamma i alla fallen.
Den översta menyn består av fyra huvudmenyer som har undermenyer i form av listrutor, en 
hjälpfunktion och en funktion för att avsluta.

Bild 5.4 Översta menyn

Sök

Sökmenyn har två undermenyer:
– Datum/tid – spelar upp video från ett visst datum och en viss tid.
– Sökning av händelser – söker efter händelser inom en viss tidsram.

Den här undermenyn kan du endast nå om du har behörighet att spela upp.

Exportera

Exportmenyn använder du när du vill arkivera ett videoklipp till en USB-minnesenhet och för 
att spela upp arkiverad video lokalt.
Den här undermenyn kan du endast nå om du har behörighet att exportera.

Konfiguration

Konfigurationsmenyn har tre undermenyer:
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– Snabbinstallation – öppnar en guide som hjälper dig konfigurera grundinställningarna för 
DVR-enheten.

– Avancerad konfiguration – öppnar konfigurationsmenyn där du kan konfigurera alla 
inställningar för DVR-enheten.

– Monitorinställningar – öppnar en meny där du kan konfigurera monitorns 
utgångsinställningar.

Dessa undermenyer kan du endast nå om du ha behörighet att konfigurera.
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Systeminformation

Menyn Systeminformation har två undermenyer.
– Status – öppnar en meny där du kan se statusinformation.
– Loggbok – öppnar en meny där du kan se systemets loggfil.

Hjälp

Hjälpfunktionen visar en hjälptext. 

Avsluta

Klicka för att logga ut. 

5.5.1 Användning med hjälp av frontpanelens knappar
Om du vill öppna menyn trycker du på menyknappen .

– Den översta menyn visas på monitor A.

Om du vill navigera i menyn eller i listan använder du pilknapparna     
på frontpanelen.

Om du vill välja en undermeny eller ett objekt använder du knappen Enter .

Om du vill gå tillbaka använder du Escape-knappen .

Om du vill öppna hjälptexten trycker du på hjälpknappen .

Om du vill avsluta menyn trycker du på Escape-knappen .

5.5.2 Användning med hjälp av musen
Om du vill öppna en meny flyttar du muspekaren till skärmens övre del.

– Den översta menyn visas på monitor A.
Om du vill välja ett menyobjekt flyttar du muspekaren över objektet och klickar på vänster 
musknapp.

5.5.3 Användning med hjälp av Intuikey-tangentbordet
Tryck på meny-knappen för att komma till den översta menyn. Använd tangentbordets 
styrspak och navigera mellan menyobjekten.

Om du vill välja ett menyobjekt använder du tangentbordets Enter-knapp .
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5.6 Sök

Bild 5.5 Översta menyn - Sök

1. För att söka går du till den översta menyn och klickar på Sök.
2. Välj sökning efter Datum/tid eller sökning efter händelse eller text på menyn i listrutan.

Alternativt trycker du på knappen sök  för att växla till sökning efter Datum/tid på en gång.

5.6.1 Sökning av datum/tid

Välj startdatum och starttid och klicka på OK för att starta uppspelningen.
Uppspelningen av visade skärmbilder startar.

Bild 5.6 Sökning efter datum och tid
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5.6.2 Sök

Sökkriterier för händelser

Bild 5.7 Sökmeny - Händelser

– Bredvid Starttid och Sluttid fyller du i värden för datum och tid som anger tidsintervall 
för sökningen.

– Om du vill ange Sökriktning väljer du Framåt om sökningen ska utföras från starttiden till 
sluttiden eller Bakåt om sökningen ska utföras från sluttiden till starttiden.

– Under Videoingångar klickar du för vilka kameraingångar du vill söka efter (markera den 
onumrerade rutan för att markera alla). Valda ingångar markeras.

– Under Sök efter klickar du för att söka efter kontakt-, rörelse-, text-, videoavbrotts- och 
systemhändelser. Markera rutan Endast larm för att begränsa sökningen till att endast 
gälla larmhändelser.

– Välj Sök när du vill starta sökningen.
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Sökkriterier för smart rörelse

Bild 5.8 Sökmeny - Smart rörelse

1. Ange sökparametrar för smart rörelse enligt följande:
– Bredvid Starttid och Sluttid fyller du i värden för datum och tid som anger tidsintervall 

för sökningen.
– Om du vill ange Sökriktning väljer du Framåt om sökningen ska utföras från starttiden till 

sluttiden eller Bakåt om sökningen ska utföras från sluttiden till starttiden.
– Justera skjutreglaget Utlösningsnivå för att ange den rörelsenivå som ska detekteras. 

Om du skjuter reglaget åt höger ökas känsligheten, om du skjuter det åt vänster minskas 
den. Med det högsta värdet detekteras även minsta rörelse.

– Välj ingång med alternativet Videoingång.
2. Så här definierar du rörelsekänslighetsområdet i förhandsvisningsfönstret för smart 

rörelse:
– Välj Rita celler och rita in skärmdelen för att lägga till eller förstora 

avkänningsområden.
– Välj Radera celler och rita in skärmdelen för att radera eller minska 

avkänningsområden.
3. Välj ett av följande alternativ för att aktivera eller radera hela området:

– Rita alla celler för att aktivera hela rörelseavkänningsområdet.
– Radera alla celler för att radera hela rörelseavkänningsområdet.
– Markera rutan Visa rutnät för att märka ut zonerna på bilden.

4. Välj Sök när du vill starta sökningen.
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Sökkriterier för text

Bild 5.9 Sökmeny - Textdata

– Bredvid Starttid och Sluttid fyller du i värden för datum och tid som anger tidsintervall 
för sökningen.

– Om du vill ange Sökriktning väljer du Framåt om sökningen ska utföras från starttiden till 
sluttiden eller Bakåt om sökningen ska utföras från sluttiden till starttiden.

– Under Videoingångar klickar du för vilka kameraingångar du vill söka efter (markera den 
onumrerade rutan för att markera alla). Valda ingångar markeras.

– Under Söktext anger du den textsträng som du vill söka efter i den inspelade texten för 
de valda videoingångarna.

– Markerar rutan Skiftlägeskänslig om du vill göra sökningen skiftlägeskänslig.
– Välj Sök när du vill starta sökningen.
Sökresultaten för textsökningar fungerar på samma sätt som för händelsesökningar.



Divar 700-serien  Driftsinstruktioner | sv 53

Bosch Security Systems Installations- och användarhandbok F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

Sökresultat

Bild 5.10 Sökmeny - Sökresultat

– Den inspelning som passar filtret och infaller närmast det datum och den tid som har 
valts visas först.

– Använd uppåt-/nedåtpilarna när du vill bläddra genom listan. Den inspelning som du valt 
visas i förhandsgranskningsfönstret.

– Klicka på Helskärm eller tryck på Enter  om du vill spela upp den valda inspelningen i 
helskärmsläge.

– Tryck på Escape-knappen  om du vill återgå till sökmenyn.
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5.7 Export och lokal uppspelning

Bild 5.11 Översta menyn – Exportera video

Menyn Exportera når du från den översta menyn. Med hjälp av den kan du spara segment av 
inspelad video och inspelat ljud på ett USB-minne eller en inspelningsbar DVD. Med 
uppspelningsmenyn kan du spela upp inspelade video- och ljudsegment från den lokala 
diskuppsättningen, en USB-lagringsenhet eller en inspelningsbar DVD.

5.7.1 Exportera
I huduvskärmbilden för exporterafunktionen finns information om anslutna enheter och en 
lista med videosegment som ska arkiveras.

Bild 5.12 Menyn Exportera video

– Välj en minnesenhet i listrutan Destination. Mediestatus visar status för vald 
minnesenhet och Ledigt utrymme visar hur mycket utrymme som finns tillgängligt för 
arkivering.
Om du vill radera den valda minnesenheten väljer du Radera.

– Det visas en lista med de videosegment som ska arkiveras.
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– Om du vill lägga till ett videosegment till listan klickar du på Lägg till.
Ange Starttid och Sluttid för de videosegment som ska arkiveras.

Klicka på OK för att placera segmentet i listan.

Välj de kameranummer som ska arkiveras (markera den onumrerade rutan för att markera 
alla).

– Om du vill lägga till ett videosegment i listan klickar du på Lägg till.
– Om du vill ändra ett videosegment i listan väljer du segmentet och klickar på Ändra.
– Om du vill ta bort ett videosegment från listan väljer du segmentet och klickar på Ta bort.
Arkivlistan sparas tills arkiveringen utförs. Videosegment som blivit delvis överskrivna eller 
raderade från enhetens interna hårddisk(ar) tas bort från listan.
– Sätt en bockmarkering vid Verifieringskontroll för att autentisera videosegmenten före 

arkiveringen.
– Välj Start för att skriva videosegmenten till destinationsenheten.
– Välj Stopp om du vill avbryta arkiveringsprocessen.
– Om verifieringskontrollen eller arkiveringen misslyckas kan du välja Information så får du 

en felrapport.
Om den totala storleken på videosegmenten är större än minnesenhetens lediga utrymme 
arkiveras endast de första segmenten som ryms. De segment som inte arkiveras står kvar på 
listan så att de kan arkiveras till en ny enhet.

5.7.2 Uppspelning

Bild 5.13 Menyn för lokal uppspelning

Som standard använder enheten den lokala diskuppsättningen för att utföra 
uppspelningsåtgärder. Med den här panelen kan lokalt anslutna enheter med arkiverade data 
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väljas som källa för uppspelning. Med den här funktionen kan exporterade videodata verifieras 
lokalt på enheten.
– Aktuell källa visar den enhet som för tillfället är vald för uppspelning.
– Välj filnamnet för en källa från listan.
– Välj Starta lokal uppspelning när du vill spela upp från den valda källan.
Lokal arkivuppspelning fungerar endast för arkiv med ursprungsformat.
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5.8 Konfiguration

Bild 5.14 Översta menyn - Konfiguration

Konfigurationsmenyn når du från den översta menyn. Konfigurationsmenyn har tre 
undermenyer:
– Snabbinstallation – öppnar en guide som hjälper dig konfigurera grundinställningarna. 

Mer information finns i avsnitt 3 Snabbinstallation.
– Avancerad konfiguration – öppnar menyn för avancerad konfiguration där du kan 

konfigurera alla inställningar.
– Monitorinställningar – öppnar en meny där du kan konfigurera monitorinställningarna.

5.8.1 Monitorinställningar

Undermenyn Monitorinställningar innehåller displayinställningar för monitor A (och monitor B 
för hybridmodeller).

Displayalternativ
Välj en transparent bakgrund om du vill kunna se kamerabilder bakom menyerna. 
Välj färg på skärmdelarnas ramar (svart, vit eller grå).
Markera rutan Öppna menyerna med klick om du vill att det ska fordras en klickning upptill 
eller nedtill på monitor A för att visa skärmmenyerna. Om du inte markerar rutan visas 
menyerna när du håller pekaren i över- eller nederkant.

Multiskärmar
Välj de multiskärmar som ska visas.



58 sv | Driftsinstruktioner Divar 700-serien

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems

Sekvens

Bild 5.15 Menyn Konfigurera monitorer - Sekvens

I fältet Varaktighet för sekvens väljer du hur länge en kamera ska vara synlig på skärmen (1 
till 60 sekunder). 
Du flyttar kameraingångar eller flerskärmsvisning till sekvenslistan med knappen Lägg till. 
Ingångarna kan sedan sorteras med hjälp av knapparna Flytta uppåt och Flytta nedåt. Och tas 
bort med Ta bort. Använd Radera för att radera samtliga poster från sekvenslistan.

Obs!
När en HD-kamera utgör en del av sekvenslistan visas den inte vid sekvensering eftersom HD-
kameravisning inte stöds i det lokala användargränssnittet.
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Händelsevisning

Bild 5.16 Meny för konfigurering av monitorer - visning av händelser

Välj på vilket sätt händelser ska visas på monitor A och B.

Markera rutorna Ingångskontakthändelser, Rörelseavkänningshändelser, Texthändelser 
eller Videobortfallsalarm när du vill visa dessa händelser på skärmen.
I fältet Visningstid ställer du in hur länge händelserna ska visas på skärmen (endast andra 
händelser än larm).

Ange vilket antal rader som ska visas i händelselistan och om endast alarmhändelser ska visas.

För realtids- och uppspelningslägen väljer du att alltid visa ikoner i skärmdelar, att endast visa 
dem vid alarm eller att aldrig visa dem.
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Textvisning

Bild 5.17 Meny för konfigurering av monitorer - visning av text

Välj på vilket sätt texthändelser ska visas på monitor A och B.
– Aktivera Visa textdata när du vill visa textdataöverlagring på monitorn.
– Välj var texten ska placeras.
– Välj hur länge en texthändelse ska visas.
– Välj förgrundsfärg för text.
– Välj bakgrundsfärg.
– Välj önskad teckenstorlek.
– Välj skärmteckensnitt med fast eller proportionellt teckenavstånd.
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5.9 Systeminformation

Bild 5.18 Översta menyn – Systeminformation

Menyn Systeminformation når du från den översta menyn. Menyn Systeminformation har två 
undermenyer.
– Status – öppnar en meny där du kan se statusinformation.
– Loggbok – öppnar en meny där du kan se systemets loggfil.

5.9.1 Status

Undermenyn Status har fem flikar som visar statusinformation.

Versionsinfo
Fliken Versionsinfo visar versionen på den inbyggda programvaran, serienumret och annan 
versionsrelaterad information för serviceändamål.

Lagringsstatus
Fliken Lagringsstatus visar information om diskutrymme och innehåll.

Bild 5.19 Statusmeny – Lagringsstatus
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– Tidigaste inspelning – visar datum och tid för den tidigaste (äldsta) inspelningen på 
disken.

– Senaste inspelning – visar datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på 
disken.

– Totalt diskutrymme – visar hur mycket diskutrymme som totalt finns installerat.
– RAID-status - visar aktiverad om diskarna används som en RAID-diskuppsättning.
– Tid till överskrivning ca - beräknad videotid som återstår till överskrivning.
– Verifieringskontroll... – klicka för att kontrollera autenticiteten för inspelat ljud och 

inspelad video.
– Diskar i aktiv diskuppsättning:

– I listan visas vilka interna diskar eller LUN-enheter i iSCSI-matriser som är tillgängliga 
för inspelning i den aktiva diskuppsättningen.

– Den disk eller LUN-enhet där inspelning för tillfället sker eller har schemalagts visas 
med en röd punkt. Andra diskar eller LUN-enheter i den diskuppsättning som är 
tillgängliga för inspelning markeras med en grön punkt. 
När RAID är aktiverat visas en röd punkt för alla fyra lokala enheter. iSCSI-LUN-
enheter är inte tillgängliga för inspelning när RAID är aktiverat.

– Den aktiva diskuppsättningen väljs vid start och enheten känner av flera 
diskuppsättningar. Den aktiva diskuppsättningen kan även ändras på sidorna för 
konfigurering av lagring.

Videosignaler
Fliken Videosignaler visar systemets videoläge (PAL eller NTSC) samt status för 
videoingångar.

Inspelningsstatus
Aktuell aktiv profil – visar aktuell aktiv profil
Larm vid ingång - visar vilka ingångar som befinner sig i larminspelningsläge
Rörelse vid ingång - visar vilka ingångar som befinner sig i rörelseinspelningsläge
Aktuell inspelningsstatus - visar video- och ljudinspelningsläge för varje ingång

Sensorer
Visar aktuella värden för temperatur- och spänningssensorer. Om temperaturnivån skulle ligga 
utanför det normala området visas värdena i gult. Om det händer ska du kontrollera att 
omgivningstemperaturen ligger inom de rekommenderade specifikationerna och att 
ventilation är tillräcklig. Om temperaturen når en kritisk nivå stängs enheten av automatiskt. 
Om du vill starta enheten igen kopplar du bort nätsladden och väntar i minst 30 sekunder 
innan du kopplar in den igen.

Tabell 5.1 Temperatursensorer

Sensornamn Nedre gräns Övre gräns

Processor 5 °C 100 °C

Luftintag 5 °C 45 °C

Luftutlopp 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 1 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 2 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 3 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 4 5 °C 55 °C
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Tabell 5.2 Strömförsörjningsnivåer

Spänningsnivå Nedre gräns Övre gräns

12 volt 10,8 V 13,2 V

5 volt 4,7 V 5,3 V

3,3 Volt 3,1 V 3,5 V
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5.9.2 Loggbok

Menyn Loggbok används för att visa en filtrerad historik över systemhändelser.

Loggbokfilter
Ange olika filterkriterier för att söka i en angiven tidsperiod efter olika systemhändelser.

Bild 5.20 Loggboksmeny – Loggbokfilter

– Ange start- och sluttider.
– Välj vilka systemhändelser som ska visas.
– Loggboksinnehåll – visar det tidigaste och det senaste logginnehåll som finns att tillgå.
– Visa – klicka för att visa resultaten.

Loggboksresultat
Visar Datum, Tid och Händelse-typ för olika systemhändelser. Förhandsgranskning av videon 
för den valda händelsen visas i förekommande fall.
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5.10 Händelsehantering
Olika typer av händelser ändrar det sätt som enheten fungerar på. Dessa händelser är:
– en kontaktingångssignal som används på enheten
– rörelseavkänning i en kamerasignal
– en videavbrott för en av kamerorna
– en intern varning från enheten (diskfel, temperaturlarm). 
– En textsträng skickas till enheten för att spelas in med en eller flera kameror.
På vilket sätt enheten reagerar på händelser beror på hur den har programmerats.
En händelse kan ändra sättet som enheten fungerar, och om det är ett larm, kan det krävas ett 
svar från användaren.

Bakgrundshändelser
Händelser kan ändra bakgrundsaktiviteter som användaren kanske inte upptäcker. Reaktioner 
från enheten som inte visas för användaren är t.ex. en ändring av inspelningshastigheten, 
aktivering av utgångsreläet och händelseloggning. Enheten kan även konfigureras att starta 
inspelning när en händelse aktiveras eller så kan den ändra hur kamerabilder visas på 
monitorerna utan att användaren behöver göra något.

5.10.1 Larm
Ett larm kan få enheten att reagera på följande sätt:
– En ljudsignal avges.
– Ett statusmeddelande visas.
– En larmikon visas
– Kanten runt en kameravy ändrar färg och blir röd.

– En larmindikator , rörelseindikator  eller en videoavbrottsindikator  blinkar.

– Indikatorn på knappen  blinkar.
– Ett utgångsrelä aktiveras.
– Monitorernas visningslägen ändras.
– En kontrollerbar kamera kan flyttas till ett fördefinierat läge.
– Inspelningsbeteendet ändras.
– Enheten ändrar det sätt den fungerar på via fördefinierade profiler.

Bekräfta ett larm

Tryck på bekräftelseknappen  för att bekräfta larmet eller använd musen för klicka 

 på knappanelen på skärmen.
– Ljudsignalen tystnar.

– Larm- och -indikatorerna lyser inte längre.
– Larmstatusmeddelandet försvinner.
– Det senast använda visningsläget återställs.

Larmikonerna förblir synliga så länge som ingången som orsakar larmet är aktiv.
Om ett larm inte bekräftas stängs ljudsignalen av efter varaktigheten men larmet måste 
fortfarande bekräftas.
Om den automatiska bekräftelsefunktionen är aktiverad, stängs ljudsignalen och 

larmindikatorerna  och  av efter varaktigheten.



66 sv | Driftsinstruktioner Divar 700-serien

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems

5.10.2 Kontaktingångar

Om en kontaktingång orsakar ett larm
– Monitorerna A och B (endast hybridversion) kan visa en grupp med förvalda kameror.
– Monitor A: ramen runt de visade kamerabilderna är röd. Larmikonen visas i motsvarande 

kamerabild. Ett larmstatusmeddelande visas.

– Larmljudsignalen ljuder. Larm-  och -indikatorerna blinkar.
– En styrbar kamera kan flyttas till fördefinierade lägen.

5.10.3 Rörelsehändelser

Om en rörelseavkänningssignal orsakar en händelse:
– Monitorerna A och B (endast hybridversion) kan växla över till att visa 

rörelsehändelserna.
– Rörelseikonen visas i motsvarande kamerabild. Ett larmstatusmeddelande visas.

– Rörelseindikatorn  blinkar på frontpanelen.

5.10.4 Texthändelser

Om en rörelseavkänningssignal orsakar en händelse
– Monitorerna A och B (endast hybridversion) kan växla över till att visa texthändelserna.
– Texthändelseikonen (gul) eller textlarmsikonen (röd) visas på motsvarande skärmdel. Ett 

larmstatusmeddelande visas.

5.10.5 Videoavbrottslarm

Om videoavbrottsignalen orsakar ett larm:
Monitor A eller B (endast hybridversion) kan ställas in på att visa signalen för videoavbrott.
– Den ena eller båda monitorerna kan ändras till flerbildsvisning. Den förlorade 

kamerasignalen visas som en svart skärmdel tillsammans med meddelandet om förlorad 
video. På monitor A är kanten röd runt den kamera som har videoavbrott. Ett 
larmstatusmeddelande visas.

– Larmljudsignalen ljuder.

– Videoavbrottsindikatorerna  och  blinkar.

Bekräfta ett larm om bortfall av videosignal

Tryck på bekräftelseknappen  för att bekräfta ett larm om videoavbrott.
– Ljudsignalen tystnar.

– Videoavbrottsindikatorerna  och  lyser inte längre.
– Larmstatusmeddelandet försvinner.
– Det senast använda visningsläget återställs.

Om kameran med videoavbrott visas fortsätter den svarta skärmdelen och meddelandet om 
videoavbrott att visas så länge som videosignal saknas.
Om ett larm inte bekräftas stängs ljudsignalen av efter varaktigheten men larmet måste 
fortfarande bekräftas.
Om den automatiska bekräftelsefunktionen är aktiverad stängs ljudsignalen och 

videoavbrottsindikatorerna  och  av efter dröjstiden.
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6 Avancerad konfiguration
Via menyobjektet för konfiguration i den översta menyn kommer du åt alla parametrar som 
används för att konfigurera enheten. Det stora antal parametrar som finns tillgängliga gör det 
möjligt att programmera många funktioner. För att komma åt konfigurationsmenyerna krävs 
administratörsbehörighet.
Du kommer åt menyn för avancerad konfiguration från den översta menyn via menyobjektet 
för konfiguration. Där når du alla konfigurerbara objekt för enheten. 

Denna meny har 12 huvudmenygrupper listade till vänster. Grupperna har flikar högst upp 
som ger dig åtkomst till en sida där du kan välja och ändra värden och funktioner.

Flikar till vänster Flikar högst upp

Internationellt Språk
Tid/datum
Tidsserver

Video och ljud Kanaler 1-32 (beroende på modell)
Allmänt
Styrning

Schema Schema
Undantag

Inspelning Profiler 1 till 6
Kanaler 1-32 (beroende på modell)
- Normal
- Ingång
- Rörelse
- Text

Ingångar Kontaktingångar NC
Reläutgångar NC

Rörelse Kanaler 1-8 (eller 1-16 beroende på modell)

Textdata Brygga
Direkt IP

Händelse Profiler 1 till 6
- Allmänt
- Ingång
- Rörelse
- Text
- Videoavbrott

Nätverk Installation
IP-intervall
Bildskärmsströmning
SNMP

Lagring Diskuppsättning
Diskar
Service
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6.1 Internationellt

6.1.1 Språk

Bild 6.1 Konfigurationsmeny - Internationellt - Språk

– I listrutan väljer du Språk.
– Välj önskad Temperaturenhet.

Användare Allmänt
Administratör
Användare 1 till 7

System Service
KBD
Seriella portar
Licenser
Loggning

Flikar till vänster Flikar högst upp
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6.1.2 Tid/datum

Bild 6.2 Konfigurationsmeny - Internationellt - Tid/datum

– Välj en Tidszon i listan. (Sommartid justeras automatiskt.)
– Välj ett 12- eller 24-timmars Tidsformat.
– Fyll i aktuell Tid.
– Välj ett Datumformat som visar antingen månad (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) först.
– Ange aktuellt Datum.
– Ställ in Sommartid som Automatisk om du vill aktivera funktionen. Ställ in på Manuell 

och fyll i dag, månad och tid för både Start- och Sluttid, samt Förskjutning om de avviker 
från den information som hör samman med din tidszon.

Obs!
Om synkronisering av tiden medför att inspelningstiden ställs tillbaka mindre än 10 minuter, 
börjar inspelningsklockan gå långsammare. Inspelningen fortsätter men fler bildrutor lagras 
för varje sekund som inspelningstiden fortskrider. När inspelningstidens insaktning har 
kompenserat för antalet minuter den låg före, återgår den till normal klockhastighet. 
Vid uppspelning av video som har spelats in med en nedsaktad klocka, förefaller 
uppspelningshastigheten ha saktats ned.

Om synkronisering av tiden medför att inspelningstiden ställs tillbaka mer än 10 minuter, 
avbryts inspelningen. Inspelningsklockan stannar tills den faktiska tiden har hunnit ifatt den 
senaste tidsstämpeln för inspelningen. Ett larmmeddelande visas vid det tillståndet tills 
larmet bekräftas. När inspelningstiden har hunnit ifatt tidsstämpeln för de senaste 
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inspelningarna, återgår klockan till att gå framåt med normal hastighet och normal 
uppspelning återupptas. 

Om du vill att tiden för inspelaren ska ställas tillbaka mer än 10 minuter och dessutom vill att 
återupptagning av inspelning ska ske direkt, då måste du antingen ta bort alla inspelningar 
manuellt eller ställa fram inspelningstiden till efter den senaste inspelningstiden.

6.1.3 Tidsserver

Bild 6.3 Konfigurationsmeny - Internationellt - Tidsserver

– Funktionen Använd tidsserver synkroniserar enhetens tid med tiden för 
nätverkstidsservern eller en annan Divar-enhet. Fyll i IP-adress till nätverkets tidsserver. 
Om det inte finns en tidsserver på samma subnät söker enheten efter en lämplig 
tidsserver utanför det egna nätverket. Se till att Divar-gatewayen är korrekt inställd så att 
den hittar tidsservern. Se till att inga brandväggar blockerar NTP-trafik via port 123.

– När du vill starta synkroniseringen klickar du på Synkronisera.
Automatisk tidssynkronisering (görs en gång var fjärde dag) kan ändra klockan högst 10 
minuter (se Obs! i avsnitt 6.1.2 Tid/datum).
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6.2 Video och ljud
Använd den här menyn när du vill konfigurera video- och ljudingångarna.
För DHR 730-modeller avser flikarna 1-8 analoga kameror. Högre flikar avser IP-kameror. 
För DHR 750-modeller avser flikarna 1-16 analoga kameror. Högre flikar avser IP-kameror. 
För DNR 730-modeller avser flikarna 1-16 IP-kameror. 
För DNR 750-modeller avser flikarna 1-32 IP-kameror. 
På modeller med utökat minne, (revision B), följer fliken för bithastigheter kameranumrets 
flikar.

6.2.1 Analoga kanaler
Flikarna 1-8 eller 1-16 högst upp i menyn innehåller inställningar för var och en av de analoga 
ingångarna på digitala hybridinspelare.

Bild 6.4 Konfigurationsmeny - Video och ljud - Analog kamera

Flikarna Allmänt och Styrning är tillgängliga för varje analog kamera.

Fliken Allmänt
– Ange ett namn för den valda ingången. Namnet kan innehålla upp till 16 tecken.
– Med Aktivera videoingång aktiverar (standard) eller avaktiverar du video- och 

motsvarande ljudingångar.
– Automatisk kontrast – aktiverad så att systemet automatiskt justerar kontrasten för 

videoingången.
– Kontrast – kan ställas in manuellt med skjutreglaget om Automatisk kontrast är 

avaktiverat.
– Aktivera ljudingång när en ljudkälla är ansluten.
– Mätaren Nivå anger styrkan på ljudingångssignalen.
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– Använd skjutreglaget Förstärkning när du vill justera känsligheten för ingången.

Fliken Styrning
– Aktivera PTZ när en kontrollerbar kamera är ansluten. Som standard är PTZ inaktiverat.
– Välj protokoll och enhetsadress på PTZ-bussen. (PTZ-kommandon överförs samtidigt via 

RS485- och Biphase-bussen. Varje kamera måste ha en unik adress högre än 0.)

6.2.2 IP-kanaler
Flikarna Allmänt och Styrning är tillgängliga för varje kamera.

Obs!
En IP-ström får endast anslutas till en enstaka kanal på en enstaka Divar-enhet. Ingen annan 
enhet får vara ansluten som kan påverka IP-enhetens inställningar.

Bild 6.5 Konfigurationsmeny - Video och ljud - IP-kamera

IP-kamera
Om en IP-anslutning redan har konfigurerats, visas IP-adressen, ingångstypen och numret på 
strömmen. Om en anslutning redan har upprättats, visas en förhandsgranskning av videon.
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Manuell inställning

Bild 6.6 Konfigurationsmeny - Video och ljud - Manuell IP-kamerakonfiguration

1. Klicka på Manuell inställning om du vill konfigurera eller ändra en IP-kameraanslutning.
– IP-adress - ange IP-adressen för IP-kameran.
– Ingång - Välj kamera för en kamera eller en enkanalig kodare. Välj Videolinje 1-4 för 

en flerkanalig kodare.
– Ström - ange numret på strömmen.
– Kodarprofil - Visar IP-enhetens kodarprofil.
– Användarnamn/lösenord - ange användarnamn och lösenord om det behövs.

2. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
Det kan ta några sekunder att upprätta en anslutning. När detta är gjort visas en 
förhandsgranskning av videon.
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Upptäck automatiskt

Bild 6.7 Konfigurationsmeny - Video och ljud - IP-kamera - Upptäck automatiskt

Klicka på Upptäck automatiskt... för att tilldela en upptäckt IP-kamera till den valda kanalen. 
Välj Konfigurera... för att ändra IP-parametrar för den valda kameran.

Ingångsnamn
Ange ett namn för den valda ingången. Namnet kan innehålla upp till 16 tecken.

Aktivera videoingång
Den här inställningen aktiverar (standard) eller avaktiverar videoingången.

Kameraupplösningar
Välj en uppsättning med upplösningar som matchar de tillgängliga upplösningarna för den 
anslutna IP-kameran.

Aktivera SD-visning på lokal monitor
Markera alternativet för att begränsa videoströmmarna från kameran till endast de som 
enheten lokalt kan avkoda och visa. Om alternativet är avmarkerat spelas video från IP-
kameran in men visas inte lokalt.

Fliken Styrning
– Aktivera PTZ när en kontrollerbar kamera är ansluten. Som standard är PTZ inaktiverat.
– Välj ett protokoll och de kommunikationsparametrar som krävs för PTZ-styrning av 

kameror som är anslutna till avkodare.
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6.2.3 Fliken Bithastigheter
Enheter med IP-kanaler har fliken Bithastigheter för att allokera den totala tillgängliga IP-
bandbredden till individuella kameror. DHR-modeller med 8 eller 16 IP-kanaler har 36 Mbit/
sek total bandbredd tillgänglig för videoströmmar från IP-kameror. DNR-inspelarmodeller har 
72 Mbit/sek total bandbredd tillgänglig.

Bild 6.8 Konfigurationsmeny - Video och ljud - Fliken Bithastigheter

På fliken Bithastigheter visas alla IP-kanaler med Oinskränkt bithastighet, Tak-bithastighet 
och Status.

Bithastigheten Oinskränkt är den maximala bithastigheten för kameran, baserat på de högsta  
kamerainställningarna för upplösning, bildrutehastighet och kvalitet i alla inspelningsprofiler.

Bithastigheten Tak är den maximala bithastighet som tillåts för kameran. Det värdet kan 
ändras på följande sätt:
1. Klicka på en kanal.
2. Välj ett värde i listrutan Bithastighetsgräns för kanal xx. 

Kolumnen Status visas: 
– OK när inställningarna för upplösning, bildrutehastighet och kvalitet iakttas och inga 

begränsningar gäller för någon av profilerna.
– Begränsad till takvärde när takvärdet för kameran är lägre än det beräknade värdet från 

inställningar för upplösning, bildrutehastighet och kvalitet på inspelningspanelen. Det 
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medför att bithastigheten för kameran blir lägre än det värde som har ställts in i 
inspelningsprofilerna.

– Ingen bitström när kameran inte kan strömma videodata på grund av begränsningar i 
bithastighet.

Om den totala erforderliga bandbredden är större än den totala tillgängliga bandbredden, 
försätter enheten kameran i läget Ingen bitström, med början på IP-kameran som har det 
högsta numret. 

Den totala erforderliga bandbredden för alla kameror baserat på takvärdena och den totala 
bandbredd som är tillgänglig i enheten visas. 

Obs!
En lista med de IP-kameror och kodare som hanteras finns i databladet.
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6.3 Schema

6.3.1 Ställa in de dynamiska egenskaperna
Med inställningarna på menyn Schema kan du justera enhetens kraftfulla funktioner. Genom 
att planera och ställa in de profiler som finns tillgängliga kan resurserna användas effektivt 
samtidigt som de flesta typer av arbetssituationer omfattas. Profiler schemaläggs i en 
veckokalender och ändrar inspelnings- och händelsebeteende vid en viss dag eller tid (till 
exempel helger och kvällar). Här visas de sex profilerna som har definierats på menyn 
Inspelning.

Bild 6.9 Konfigurationsmeny – Schema

Profilerna representeras av olika färger i en grafisk framställning av veckoschemat. Schemat 
kan ändras om du väljer ett profilnummer och sedan ritar in ett aktivt område i det grafiska 
schemat.

6.3.2 Schema

Konfiguration
– Användningen av profiler definieras i en kalender som omfattar en vecka. Kalendern 

upprepas sedan för påföljande veckor.
– En profil anges med intervall om 15 minuter för varje dag i veckan.
– Du kan programmera undantagsdagar om du vill ändra profiler för speciella dagar och 

helgdagar.

1. Välj ett profilnummer. Den valda profilen markeras.
2. Klicka på Redigera valt profilnamn om du vill redigera namnet på den valda profilen.
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3. Flytta ner till schemat. Använd pilknapparna och Enter-knappen eller musen och rita in 
ett aktivt område.

4. När du är klar väljer du Spara för att aktivera schemat som du ändrat.

6.3.3 Undantag
– Du kan ställa in upp till 32 undantag som åsidosätter schemat.
– Om du vill lägga till ett undantag väljer du Lägg till. Ange Datum, Tid, Varaktighet och 

Profil.
– Om du vill redigera ett undantag markerar du det och klickar på Ändra....
– Om du vill ta bort ett undantag markerar du det och klickar på Ta bort.
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6.4 Inspelning
Med menyn Inspelning kan du konfigurera inställningarna för inspelning för var och en av de 
sex profilerna.

Obs!
Ljud-/videoinställningarna i en profil gäller även den ström som används för fjärrstyrd 
livevisning.

Bild 6.10 Konfigurationsmeny - Inspelning - Normal

Inspelningsbeteendet för var och en av de sex profilerna anges på tre undermenyer och på 
varje enskild kanal.
1. Välj en profil.
2. Välj en individuell ingångskanal om du vill konfigurera inställningarna för inspelning av 

dess video och ljud.
3. Välj en undermeny för Normal inspelning, Ingångsinspelning eller Rörelseinspelning.

– Normal inspelning – standardinspelningsläge
– Ingångsinspelning - aktiveras vid en ingångskontakthändelse
– Rörelseinspelning – aktiveras vid en rörelsehändelse

6.4.1 Normal
Ställ in värdena i alla dessa fält:
– Normalt inspelningsläge:

– Kontinuerlig – anges om du vill spela in kontinuerligt
– Endast händelse – anges om du vill spela in endast händelser
– Ingen inspelning – anges om du vill avaktivera inspelning
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– Tid före händelse:
– Ställ in mellan 1 och 120 sekunder (gäller endast vid inspelningsinställning Endast 

händelse). Inspelningen för händelsen påbörjas så här länge innan händelsen 
inträffar.

– Upplösning:
– för analoga kameror ställer du in videoupplösningen på 4CIF (704 x 576/480 PAL/

NTSC), 2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) eller CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– för IP-kameror ställer du in videoupplösningarna att välja bland på i fältet 

Kameraupplösningar på fliken Video och ljud / Allmänt.
– Kvalitet:

– Ställ in videokvaliteten på Hög, Medelhög eller Standard.
– Bildrutehastighet:

– Ställ in videons bildrutehastighet på 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 eller 1/1 
bild/s (bilder per sekund i PAL/NTSC). För IP-kameror är värdet för bildrutehastighet 
begränsat så att det resulterande aktuella värdet för bithastighet inte överskrider 
värdet för tak.

För analoga kameror:
– Spela in ljud:

– Markera om du vill spela in ljud.
– Ljudkvalitet:

– Ställ in ljudkvaliteten på Hög, Medelhög eller Standard.
För IP-kameror:
– Den aktuella bithastigheten visas.
– Taket för bithastighet visas.

Obs!
För att bildkomprimeringen ska bli så effektiv som möjligt måste kamerabrus undvikas: 
Kontrollera att kameran är korrekt konfigurerad och att ljuset är tillräckligt. Kontrollera även 
att kameran är ordentligt monterad så att den inte skakar p.g.a. vind eller andra orsaker.

6.4.2 Ingång
Fälten har samma parametrar som under fliken Normal. Det finns fler fält för 
ingångsinspelning.
– Ingångsinspelning:

– Fast varaktighet - aktiverar inspelningen under den inställda varaktigheten från det 
att händelsen startar.

– Följer + efter - aktiverar inspelningen så länge som händelsen är aktiv och fortsätter 
inspelningen efter att händelsen blir inaktiv tills tiden som är inställd i 
varaktighetsfältet löper ut.

– Följer - aktiverar inspelningen endast så länge som händelsen är aktiv.
– Ingen inspelning

– Ställ in varaktigheten i minuter och sekunder.

6.4.3 Text
Fälten har samma parametrar som under fliken Normal. Det finns fler fält för textinspelning.
– Textinspelning:

– Fast varaktighet - aktiverar inspelningen under den inställda varaktigheten från det 
att händelsen startar.

– Ingen inspelning
– Ställ in varaktigheten i minuter och sekunder.
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6.4.4 Rörelse
Fälten har samma parametrar som under fliken Normal. Det finns fler fält för 
rörelseinspelning.
– Rörelseinspelning:

– Fast varaktighet - aktiverar inspelningen under den inställda varaktigheten från det 
att händelsen startar.

– Ingen inspelning
– Ställ in varaktigheten i minuter och sekunder.

Obs!
Om inspelningsinställningen Endast händelse valts på Normal-fliken gäller tiden före 
händelsen även för rörelse- och textinspelning.

6.4.5 Kopiera
Funktionen Kopiera inspelningsinställningar gör det enkelt att konfigurera inspelning för alla 
profiler och kameror. Kopieringsfunktionen kopierar innehåll som finns i en enskild profil till 
andra profiler. Det går att välja kameraingångar och inspelningslägen från alla dessa profiler.
Så här kopierar du inspelningsinställningarna:
1. Markera rutan Kopiera flera kameror om du vill kopiera flera kameraingångar från Från-

profilen. 
2. Välj profilnumret du vill kopiera från.
3. Markera profilerna du vill kopiera till (markera den onumrerade rutan för att markera 

alla).
4. Välj kameraingång(ar) du vill kopiera från, för profilen som ska kopieras.
5. Välj de kameraingångar du vill kopiera till (markera den onumrerade rutan för att markera 

alla).
6. Klicka endast för de inspelningslägen du vill kopiera (Normal, Larm eller Rörelse).
7. Klicka på Kopiera.
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6.5 Ingångar
Använd menyn Ingångar om du vill konfigurera larmingångar och reläutgångar.

Bild 6.11 Konfigurationsmeny - Ingångar

6.5.1 Kontaktingångar
Som standard är alla kontaktingångar normalt öppna (NO). Vid behov, markera de 
kontaktingångar som du vill ska fungera som normalt slutna (NC) kontakter (markera den 
onumrerade rutan för att markera alla).

Obs!
Om en IP-kamera är ansluten till enheten, är den fysiska kontaktingången 1 på IP-kameran 
ORed med den på samma sätt numrerade fysiska kontaktingången. Denna ORed-nivå används 
som larm eller händelsekälla. Om till exempel kamera 3 är en IP-kamera är dess kontaktingång 
ORed med inspelarens kontaktingång nummer 3. Andra kontaktingångar än kontakt 1 
ignoreras av inspelaren.

6.5.2 Reläutgångar
Som standard är alla reläutgångskontakter normalt öppna (NO). Vid behov, markera de 
reläutgångar som du vill ska fungera som normalt slutna (NC) kontakter.

Obs!
Det lokala gränssnittet medger inte någon styrning av reläutgångar på IP-enheter.

6.5.3 Egenskaper hos kontaktingångar
Samtliga 16 kontaktingångar kan tilldelas ett namn och ett profilförbikopplingsläge.
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Profilförbikopplingar
En larmingång kan aktivera en profilförbikoppling. Det finns tre lägen:
– Ingen förbikoppling (standard)
– Följer: Profilförbikopplingen gäller så länge som ingången är aktiv (det går inte att ställa 

in förbikopplingens varaktighet).
– Fast varaktighet: Profilförbikopplingen startar när ingången blir aktiv och fortsätter tills 

tiden som är inställd i fältet för förbikopplingens varaktighet löper ut.
När en profilförbikoppling väljs ska du välja vilken av de sex profilerna som ska användas som 
förbikopplingsprofil och därefter ange förbikopplingens Varaktighet.
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6.6 Rörelse

6.6.1 Rörelsedetektering på analoga kameror
Funktionen rörelseavkänning kan du konfigurera genom att välja flikarna för varje enskild 
analog videoingång.

Bild 6.12 Konfigurationsmeny - Rörelse på analoga kameror

1. Välj läget Rita celler intill förhandsgranskningsfönstret:
– För att lägga till celler ritar du rektanglar i rörelseavkänningsområdet.
– För att ta bort celler raderar du rektanglar från rörelseavkänningsområdet.
– Välj Rita alla celler för att aktivera rörelseavkänning i hela 

förhandsgranskningsområdet.
– Välj Radera alla celler för att avaktivera rörelseavkänning i hela 

förhandsgranskningsområdet.
– Markera rutan Visa rutnät för att märka ut zonerna på bilden.

2. Justera skjutreglaget Utlösningsnivå för att ange den rörelsenivå som ska detekteras. 
Om du skjuter reglaget åt höger ökas känsligheten, om du skjuter det åt vänster minskas 
den. Med det högsta värdet detekteras även den minsta rörelsen.

3. Rörelseindikator ger en visuell indikering av den aktivitet som registrerats.
4. Välj Rensa indikator om du vill återställa toppnivån.

Obs!
Tips för en problemfri rörelseavkänning:
– Rörelseområdets storlek påverkar känsligheten i detta område. Ett litet rörelseområde 

ska användas för att detektera små objekt (hög känslighet); ett stort rörelseområde ska 
användas för att detektera stora objekt (låg känslighet)
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– Brus i kamerabilden kan ge upphov till falska rörelsehändelser, särskilt vid detektering av 
små objekt. Kontrollera att kameran är korrekt konfigurerad och att ljuset är tillräckligt, 
så att kameran får en brusfri bild.

– Kontrollera att kameran är ordentligt monterad så att den inte skakar p.g.a. vind eller 
andra orsaker.

6.6.2 Rörelsedetektering på IP-kameror
för IP-kameror finns två sätt att utföra rörelsedetektering:
– i kameran eller
– i inspelaren.

Bild 6.13 Konfigurationsmeny - Rörelse på IP-kameror

Så här aktiverar du rörelsedetektering i kameran:
1. Klicka på knappen Ändra tills fältet Rörelsedetektering med visar Kamera. 

– Nu tar endast Divar-enheten emot en rörelsedetekterad händelse från kameran.
2. Använd kamerans bläddringsgränssnitt för att välja typ av rörelsedetekteringsalgoritm 

(IVA eller Motion+) och konfigurera kamerans rörelsedetekteringsegenskaper. 
Både IVA- och Motion+-händelser rapporteras till inspelaren som en rörelsedetekterad 
händelse. Inspelaren spelar inte in IVA-metadata och stödjer inte heller IVA-specifika 
händelser såsom rörelselinjer.
Så här ställer du in rörelsedetektering med DVR: 
1. Klicka på knappen Ändra tills fältet Rörelsedetektering i visar DVR. 
2. Använd ritområdets utlösningsnivå för att konfigurera DVR-rörelsedetekteringen, på 

samma sätt som beskrivs för analoga kameror. 
Inga detekteringsegenskaper för själva kameran används.
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Obs!
Inställningarna på den här sidan verkställs först när du klickar på knappen Spara.
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6.7 Textdata

6.7.1 Brygga
Här konfigurerar du bryggor och terminaler för att tillhandahålla textdata.

Bild 6.14 Konfigurationsmeny - Brygga textdata

– Port: ange porten för broenheten.
– Lägg till bro: klicka för att ange IP-adressen för en brygga.
– Inställningar: klicka för att ändra inställningar för den markerade enheten.
– Ta bort: markera en enhet i listan och klicka på Ta bort för att ta bort den.

Obs!
Den här tillvalsfunktionen kräver en programlicens som måste skaffas innan den aktiveras. Se 
avsnitt 6.12.3 Licenser.

6.7.2 Direkt IP
Här konfigurerar du direkt IP för att tillhandahålla textdata.
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Bild 6.15 Konfigurationsmeny - Textdata för direkt IP

Med direkt IP kan externa system skicka textdata till Divar-enheten för inspelning med en eller 
flera kameror.

Klicka på Lägg till när du vill definiera ett nytt källsystem för att skicka textdata
1. Ange källans IP-adress för det externa system som skickar textdata eller 0.0.0.0 för att 

acceptera data från valfritt externt system.
2. Välj en av TCP-portarna 7100-7131 för lyssning efter textdata.
3. Välj den kodsida som används för källsystemet för att koda tecken.
4. Välj med vilken kamera textdata ska lagras.

Klicka på en post i listan och välj Inställningar för att granska och uppdatera 
konfigurationsdata för det aktuella textkällsystemet.

Klicka på en post i listan och välj Ta bort för att ta bort det valda textkällsystemet från listan.

Textdata som kommer från ett textkällsystem kan spelas in med flera kameror. Använd Lägg 
till för att associera samma källsystems IP-adress och kodsida med en annan destinationsport 
och tilldelad kamera. Använd på samma sätt Lägg till för att associera flera textkällsystem 
med samma kamera.
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6.8 Händelse
Använd menyn Händelse när du vill ange ett funktionssätt för en aktiv kontaktingång, upptäckt 
rörelse eller videoavbrott. Här ställer du även in det allmänna funktionssättet vid händelser. 
Var och en av de sex profilerna har flikarna Allmänt, Kontakt, Rörelse, Text och Videobortfall.

Bild 6.16 Konfigurationsmeny - Händelse - Allmänt

6.8.1 Allmänt

Automatisk larmbekräftelse
– Aktiveras om larm ska bekräftas automatiskt. Som standard måste larm bekräftas 

manuellt.

Larmvaraktighet
– Ställ in mellan 1 och 59 sekunder för att välja den tid som utgångsreläet och ljudsignalen 

ska vara aktiva efter det att larmet har aktiverats.

Ljudsignal vid larm
– Aktiverar en ljudsignal som varning vid larm.

Ljudsignal vid videoavbrott
– Aktiverar en ljudsignal som varning vid videoavbrott.

Åtgärder vid skapande av denna profil
Klicka på Redigera... om du vill ange förprogrammerade positioner för PTZ-kameror när den 
här profilen startas. 
– Ange en vald position från 1-1023 för var och en av PTZ-kamerorna som ska flyttas (PTZ 

måste aktiveras för motsvarande kameraingång).
Konfigurerade åtgärder visas i en lista. 
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6.8.2 Ingång
Händelsebeteendet för de 16 ingångskontakterna kan konfigureras i tur och ordning.
– Markera rutan Aktiverad om du vill att ingångskontakten ska aktivera en händelse.
– Markera rutan Larm om du vill att ingångskontakten ska aktivera ett larm.

Åtgärder
Klicka på Redigera... om du vill konfigurera Inspelnings-, Monitor- och PTZ-åtgärder som ska 
utföras när den här ingången är aktiv. 
– Inspelning: Markera de videokanaler som ska spelas in med inställningarna för 

ingångsinspelning när ingångskontakten är aktiv (markera den onumrerade rutan för att 
markera alla). En lista med de valda kanalerna och deras inspelningsegenskaper visas.

– Monitor: Markera de videokanaler som ska visas på monitors A och B när denna 
ingångskontakt är aktiv (markera den onumrerade rutan för att markera alla).

– PTZ: Ange ett förprogrammerat positionsvärde från 1-1023 för var och en av PTZ-
kamerorna som ska flyttas (PTZ måste aktiveras för motsvarande kameraingång).

Konfigurerade åtgärder visas i en lista. 

6.8.3 Rörelse
Händelsebeteendet för rörelseavkänning kan konfigureras för varje videokanal i tur och 
ordning.
– Markera rutan Aktiverad om rörelseavkänningen ska aktivera en händelse.
– Markera rutan Larm om rörelseavkänningen ska aktivera ett larm.

Åtgärder
Klicka på Redigera... om du vill konfigurera Inspelnings-, Monitor- och PTZ-åtgärder som ska 
utföras när rörelse detekteras. 
– Inspelning: Markera de videokanaler som ska spelas in med inställningarna för 

rörelseinspelning när rörelse detekteras (markera den onumrerade rutan för att markera 
alla). En lista med de valda kanalerna och deras inspelningsegenskaper visas.

– Monitor: Markera de videokanaler som ska visas på monitors A och B när rörelse 
detekteras (markera den onumrerade rutan för att markera alla).

– PTZ: Ange ett förprogrammerat positionsvärde från 1-1023 för var och en av PTZ-
kamerorna som ska flyttas (PTZ måste aktiveras för motsvarande kameraingång).

Konfigurerade åtgärder visas i en lista. 

6.8.4 Text
Händelsebeteendet för text kan konfigureras för varje videokanal i tur och ordning.
– Markera rutan Aktiverad om text ska aktivera en händelse.
– Markera rutan Larm om text ska aktivera ett alarm.

Åtgärder
Klicka på Redigera... om du vill konfigurera Inspelnings-, Monitor- och PTZ-åtgärder som ska 
utföras när text detekteras. 
– Inspelning: Markera de videokanaler som ska spelas in med inställningarna för 

textinspelning när text detekteras (markera den onumrerade rutan för att markera alla). 
En lista med de valda kanalerna och deras inspelningsegenskaper visas.

– Monitor: Markera de videokanaler som ska visas på monitor A och B när text detekteras 
(markera den onumrerade rutan för att markera alla).

– PTZ: Ange ett förprogrammerat positionsvärde från 1-1023 för var och en av PTZ-
kamerorna som ska flyttas (PTZ måste aktiveras för motsvarande kameraingång).

Konfigurerade åtgärder visas i en lista. 
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6.8.5 Videoavbrott
Händelsebeteendet för videoavbrottssignaler kan konfigureras för varje videokanal i tur och 
ordning.
– Markera rutan Aktiverad för varje videokanal om videoavbrott ska aktivera en händelse.

6.8.6 Kopiera
Funktionen Kopiera händelseinställningar gör det enkelt att konfigurera ett stort antal 
händelser för alla profiler och kameror. Kopieringsfunktionen kopierar innehåll som finns i en 
enskild profil till andra profiler. Det går att välja kameraingångar och åtgärdstyp från alla 
dessa profiler.
Så här kopierar du händelseinställningarna:
1. Markera rutan Kopiera flera kameror om du vill kopiera flera kameraingångar från Från-

profilen.
2. Välj profilnumret du vill kopiera från.
3. Markera profilerna du vill kopiera till (markera den onumrerade rutan för att markera 

alla).
4. Välj kameraingång(ar) du vill kopiera från, för profilen som ska kopieras.
5. Välj de kameraingångar du vill kopiera till (markera den onumrerade rutan för att markera 

alla).
6. Klicka endast för de åtgärder du vill kopiera (Allmänt, Ingång, Rörelse eller 

Videoavbrott).
7. Klicka på Kopiera.
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6.9 Nätverk

6.9.1 Installation - Allmänt

Bild 6.17 Konfigurationsmeny - Nätverk- Installation - Allmänt

– Ange ett unikt DVR-namn som ska användas i nätverket.
– Om Upptäcka aktiverats kan enheten upptäckas automatiskt och dess IP-adress avläsas.
– Vid behov ändrar du HTTP-port (80) till ett nytt värde.
– Fjärrströmningsgräns — Ange värde mellan 0 och 1000 Mbps för att begränsa den del 

av nätverkets bandbredd som är tillgänglig för strömning av ljud och video till alla BVC-
arbetsstationer sammantaget.
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6.9.2 Installation - Anslutning 1

Bild 6.18 Konfigurationsmeny - Nätverk - Installation- Anslutning 1

Ställ in nätverksparametrarna för den primära Ethernet-porten.
– Aktivera DHCP så att IP-adress, nätmask och standardgateway tilldelas automatiskt av 

nätverkets DHCP-server. De verkliga värdena visas.
– Om DHCP avaktiverats anger du IP-adress, Subnätmask och Standardgateway för 

inspelaren.
– Om Auto DNS-adress inte aktiverats anger du adress för DNS-servern.
– MAC-adressuppgifterna är skrivskyddade. De visar Ethernet-adapterns MAC-adress.
– Anslutning indikerar status för den fysiska nätverksanslutningen. 
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6.9.3 Installation - Anslutning 2

Bild 6.19 Konfigurationsmeny - Nätverk - Installation- Anslutningar

Ställ in nätverksparametrarna för den sekundära Ethernet-porten.
– Aktivera DHCP så att IP-adress, subnätmask och standardgateway tilldelas automatiskt 

av nätverkets DHCP-server. De verkliga värdena visas.
– Om DHCP är inaktiverat fyller du i fälten IP-adress och Nätmask.
– MAC-adressuppgifterna är skrivskyddade. De visar Ethernet-adapterns MAC-adress.
– Anslutning indikerar status för den fysiska nätverksanslutningen. 
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6.9.4 IP-intervall

Bild 6.20 Konfigurationsmeny - Nätverk - IP-intervall

– Åtta IP-intervall kan anges för att medge åtkomst.
– Ange samma start- och slutadress om du vill ange en enstaka IP-adress. Ange olika start- 

och slutadresser om du vill ange ett IP-adressintervall.
Endast arbetsstationer (med Bosch Video Client eller konfigurationsverktyget) som har en IP-
adress inom ett av de angivna områdena kan få åtkomst till enheten.

6.9.5 Bildskärmsströmning
Med fjärrströmningsfunktionen för monitorer, som endast är tillgänglig för hybridenheter.  kan 
monitorutgång A och/eller B fjärrvisa strömmande video via en eller flera analoga 
videoingångar. Den största fördelen med att använda den här funktionen är att du kan fjärrvisa 
flerskärmsbilder med en enda videoström, vilket endast kräver en begränsad bandbredd och 
små datorresurser.
Var och en av de analoga videoingångarna kan konfigureras som:
– Kameraingång (standard).
– Strömningsutgång A (ingången används till att strömma monitorutgång A).
– Strömningsutgång B (ingången används till att strömma monitorutgång B).

Obs!
På fliken Inspelning avaktiverar du inspelningen för en kanal som används för 
bildskärmsströmning.
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Bild 6.21 Konfigurationsmeny - Nätverk - Bildskärmsströmning
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6.9.6 SNMP

Bild 6.22 Konfigurationsmeny - Nätverk - SNMP

SNMP
– Aktivera SNMP för att aktivera SNMP.
– Grupp - fyll i SNMP-autentiseringssträngen.
– Systemkontakt - fyll i administratörens kontaktdata.
– Systembeskrivning - beskriv inspelningssystemet.
– Systemplats - ange systemets plats.
– Aktivera värd med vitlista - markera rutan om du vill aktivera värdar med lista över IP-

adresser som har tillåtelse att få åtkomst till enhetens SNMP-funktioner.
– Värdar - lägg till eller ta bort IP-adresser från värds vitlista.
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Fällor

Bild 6.23 Konfigurationsmeny - Nätverk- Installation - Fällor

– Aktivera Fällor om du vill tillåta att fällor skickas.
– Välj vilka fällor som ska skickas: Kallstart, larm för Temperatur, larm för 

Strömförsörjning, händelser för Videobortfall, larm för Hårddisk, larm för 
anslutningsbortfall för Textbrygga.

– Värdar - lägg till eller ta bort IP-adresser för värd för vilken fällor ska skickas.
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6.10 Lagring
Via menyn Lagring hittar du information om hårddiskar och LUN-enheter för iSCSI-lagring.

Bild 6.24 Konfigurationsmeny - Lagring - Diskuppsättning

6.10.1 Diskuppsättning
En diskuppsättning består av 1 eller flera diskenheter och/eller iSCSI-LUN-enheter. Den är 
normalt associerad med en bestämd inspelningsenhet. En inspelningsenhet kan känna igen 
flera sådana diskuppsättningar men endast en av dem är aktiv. 

Välja aktiv diskuppsättning
Om enheten upptäcker flera diskuppsättningar när systemet startas, uppmanas användaren 
välja vilken av dem som ska vara aktiv. Klicka på den diskuppsättning som du vill använda och 
markera också eventuellt skrivskyddsrutan för att förhindra inspelning på den 
diskuppsättningen. Klicka på OK för att påbörja normal drift.
Om du låter timern löpa ut på den här panelen, anges den diskuppsättning som senast 
användes för inspelning i enheten som aktiv diskuppsättning i skrivläge. När du har valt aktiv 
diskuppsättning ignoreras övriga diskuppsättningar. Du kan lägga till enheter som tillhör de 
övriga diskuppsättningarna i den aktiva diskuppsättningen. Om du gör detta förloras den 
videoinformation som finns på enheterna.

Egenskaper för aktiv diskuppsättning gäller för hela uppsättningen av aktiva hårddiskar:
– Diskar i uppsättning visar vilka hårddiskar som används.
– Skrivskydda diskuppsättning anger om diskuppsättningen används för läsning och/eller 

skrivning. Klicka på Ändra om du vill ställs in ett annat läge än det som visas.
– Intern RAID (Redundant Array of Independent Disks) aktiverar en redundant 

lagringsmekanism (RAID 4) som ger en högre tillförlitlighet för inspelat material. Om du 
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vill aktivera RAID-funktionen måste fyra hårddiskar installeras och en RAID-licens 
aktiveras. När RAID 4 är aktiv är den lagring som är tillgänglig för videoinspelning tre 
gånger så stor som storleken på den minsta disken i uppsättningen. Den fjärde disken 
används för paritetsinformation. 
Om en disk slutar fungera förloras inga data. Inspelningen fortsätter på tre diskar utan 
RAID 4-skydd. När den felaktiga disken har bytts ut återställs data på den nya disken (den 
här processen tar vanligtvis cirka 24 timmar) medan den normala driften fortsätter.

– Skriv över efter - det äldsta videoinnehållet skrivs automatiskt över när 
diskuppsättningen är full. Överskrivning kan pressas till en kortare tidsperiod vid behov, 
till exempel av juridiska skäl.

– Det totala tillgängliga utrymmet i diskuppsättningen visas i gigabyte.

6.10.2 Diskar

Bild 6.25 Konfigurationsmeny - Lagring - Diskar - Används

Används
Visa egenskaperna för de diskar som används i den aktiva diskuppsättningen.
– Kapaciteten för varje disk visas i gigabyte.
– Ta bort diskar från den aktiva diskuppsättningen genom att klicka på Ta bort.
– Klicka på Installerade hårddiskar om du vill välja en enskild hårddisk ur listan.

– Klicka på Egenskaper för att visa status för vald disk.
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Bild 6.26 Konfigurationsmeny - Lagring - Diskar - Alla

Alla diskar
Alla tillgängliga diskar visas i listan. 
– Välj Interna diskar för att se en lista över installerade interna diskar och deras kapacitet i 

gigabyte.
– iSCSI-diskplatser visas också. Platserna kan läggas till eller tas bort i listan genom att 

klicka på Lägg till plats eller Ta bort plats.
– När du valt Lägg till plats visas ett popup-fönster. Ange IP-adress och port för den 

iSCSI-diskuppsättning som ska läggas till.
– Välj en separat hårddisk i listan och klicka på Egenskaper för att visa status för den valda 

disken.

6.10.3 Service
– Ta bort till... – öppnar en undermeny där du kan ta bort video som är äldre än ett angivet 

datum.
– Ta bort alla inspelningar - raderar all video på alla hårddiskar i den aktiva uppsättningen 

(även skyddade enheter raderas).
– Pausa inspelning... – pausar alla inspelningar under den angivna tidsperioden.

6.10.4 Raid 4-skydd
Inspelare i Divar 700-serien har en licensierad RAID 4-skyddsfunktion. När den här funktionen 
är aktiv är inspelningarna säkra, även om en av hårddiskarna skulle sluta fungera. För RAID-
funktionen krävs användning av 4 enheter. Nettokapaciteten för det tillgängliga 
hårddiskutrymmet i RAID-läge är tre gånger storleken på den minsta hårddisken i inspelaren. 
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Så om 4*1 TB installeras blir nettokapaciteten för inspelningar 3 TB. Om du har 1*500 GB 
hårddisk och 3*1 TB hårddiskar, blir nettokapaciteten 3*500 GB eller 1,5 TB.

Aktivera RAID-läge.
Se till att du har installerat RAID 4-licensen. Om den aktiva diskuppsättningen har fyra enheter 
installerade, kan det interna RAID-tillvalet aktiveras på fliken Diskuppsättning genom att du 
väljer Ändra. Inspelaren varnar om att alla inspelningar kommer att förloras. Klicka på OK för 
att fortsätta.

När en hårddisk slutar att fungera
Om någon av diskenheterna slutar fungera vid drift i RAID 4-läge visas ett larm: RAID osäker, 
disk saknas.
Inspelaren fortsätter att spela in på de tre enheterna och inga videodata förloras. RAID-
skyddsfunktionen fungerar däremot inte eftersom endast tre enheter är tillgängliga. På fliken 
Diskuppsättning visas fortfarande fyra diskar i aktiv diskuppsättning. Den disk som saknas 
visas med röd färg och en gul ikon på fliken Diskar / i bruk. I listan med enheter kan du 
fastställa på vilken plats den trasiga enheten finns.

Installera en ny disk
Stäng av inspelaren och ersätt den trasiga enheten med en ny. Starta sedan om.

På fliken Diskuppsättning visas fortfarande fyra diskar i aktiv diskuppsättning. På fliken 
Diskar / i bruk visas den trasiga enheten tillsammans med de 3 fungerande enheterna. På 
fliken Diskar / alla visas de tre fungerande enheterna med den utbytta enheten. 
1. Ta bort den trasiga enheten från den aktiva diskuppsättningen på fliken Diskar / i bruk.
2. Lägg till utbytesenheten i den aktiva diskuppsättningen på fliken Diskar / alla.

Inspelaren visar en påminnelse när enheterna i RAID-uppsättningen inte har samma 
storlek och att eventuell videoinformation på utbytesenheten kommer att förloras om den 
läggs till i RAID-uppsättningen. 

3. Klicka på OK för att fortsätta.

Inspelaren fortsätter att visa meddelandet RAID osäker. Enheten visar också att RAID skapas 
med en indikation om förloppet i procent.

RAID-återskapande sker i bakgrunden medan alla normala inspelningsaktiviteter fortsätter. 
Återskapandet kan ta lång tid (för stora hårddiskar mer än 24 timmar) men inverkar inte på 
inspelarens normala drift på något sätt.

På vilken plats hårddiskarna är placerade är irrelevant. Enheten känner igen varje enhet på 
dess signatur och vet vilken diskuppsättning den tillhör.
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6.11 Användare

6.11.1 Allmänt
– Ange en standardanvändare. Den här användaren loggas in på enheten som standard vid 

påslagningen.

6.11.2 Administratör

Bild 6.27 Konfigurationsmeny - Användare - Administratör

– Ange ett Användarnamn som kan bestå av upp till 16 tecken.
– Ange ett Lösenord som kan bestå av upp till 12 tecken.
– Markera Tillåt lokal inloggning för att aktivera lokal åtkomst (alltid aktiverad).
– Markera Tillåt fjärrinloggning för att aktivera fjärråtkomst.
– Markera Automatisk utloggning efter 3 minuters inaktivitet.
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6.11.3 Användare 1 - 7

Bild 6.28 Konfigurationsmeny - Användare - Åtkomstbehörigheter för användare 1

Åtkomstbehörigheter för upp till sju användare kan anges med de sju flikarna.
– Ange ett Användarnamn på upp till 16 tecken.
– Ange ett Lösenord på upp till 12 tecken.
– Ange olika användarbehörigheter genom att markera olika kryssrutor.
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Bild 6.29 Konfigurationsmeny - Användare - Kontrollbehörigheter för användare 1

På fliken Kontrollbehörigheter anger du behörigheter för kameravisning, kamerakontroll, 
förpositionering av kamera samt reläkontroll.
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6.12 System

6.12.1 Service
– Välj Återställ fabriksinställningar om du vill återställa inställningarna i menysystemet till 

deras standardvärden. (Se avsnitt 7 Standardvärden för menyer om du vill ha en lista 
över standardvärden.)

– Exportera diagnostikdata arkiverar fil med systeminformation till en USB-minnesenhet 
när en sådan finns ansluten. Endast för serviceändamål.

– Exportera systemkonfiguration sparar en kopia av systeminställningarna på ett USB-
minne.

– Exportera exportlogg sparar en loggfil som innehåller en lista över videoexporter till ett 
USB-minne.

– Importera systemkonfiguration läser in tidigare sparade systeminställningar från ett 
USB-minne.

– Radera loggbok tar bort innehållet i loggboken.

6.12.2 KBD

Bild 6.30 Konfigurationsmeny - System - KBD

KBD används för att: 
– ställa in ett unikt ID-nummer mellan 1 och 16 om flera Divar-enheter styrs med ett 

tangentbord.
– ställa in ett första kameranummer för att skapa ett system med flera Divar-enheter (till 

exempel: Divar 1 har kameror 1 - 16; Divar 2 har kameror 17 - 32).
– ställa in åtkomstbehörigheten för varje tangentbord om flera tangentbord används med 

en tangentbordsutökning för att styra en Divar-enhet.
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6.12.3 Seriella portar

Bild 6.31 Konfigurationsmeny - System - Seriella portar

COM-port
COM-porten används i service- eller integreringssyfte. Ställ in de erforderliga 
kommunikationsparametrarna.

RS485-port
COM-porten används i service- eller integreringssyfte. Ställ in de erforderliga 
kommunikationsparametrarna.
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6.12.4 Licenser

Bild 6.32 Konfigurationsmeny - System - Licenser

För en del tillvalsfunktioner krävs att du hämtar en programlicens innan de kan aktiveras
– MAC-adress visar MAC-adressen för enheten. MAC-adressen och ett giltigt licensnummer 

krävs för att hämta en aktiveringsnyckel via:
https://activation.boschsecurity.com/

Licensnummer samt instruktioner för hur man erhåller en aktiveringsnyckel finns i brevet 
som du får när du köper en Divar-licens.

– Installerade nycklar visar alla licensnycklar som redan finns på systemet.
– Klicka på Installera nyckel om du vill ange en ny licensaktiveringsnyckel.
– Tillgängliga funktioner visar alla installerade tillvalsfunktioner.

6.12.5 Loggning
Välj vilka objekt som ska loggas:
– Logga ingångar 
– Logga rörelse 
– Logga fjärråtkomst 
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7 Standardvärden för menyer
I följande tabeller visas objekten i enhetens menysystem. I kolumnen Standardinställningar 
finns de värden som återställs när du väljer objektet fabriksinställningar på menyn för System-
inställningar. Ett N i kolumnen Återställ betyder att värdet inte återställs när du begär att 
fabriksinställningarna åter ska gälla. 

7.1 Standardinställningar för snabbinstallationsmenyn
Tabell 7.1 Standardvärden för snabbinstallationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll

Internationellt Språk Engelska N

Tidszon GMT+1 
Västeuropa

N

Tidsformat 24 timmar N

Tid 0:00 N

Datumformat DD-MM-ÅÅÅÅ N

Schema Vecka Måndag - fredag Y

Veckodag 08.00-18.00 Y

Helg-dag 08.00-18.00 Y

Inspelning Profil 1-6 Normal Upplösning 4CIF Y

Videokvalitet Medelhögt Y

Bildrutehastighet PAL/
NTSC

6,25/7,5 bild/s Y

Ingång Upplösning 4CIF Y

Kvalitet Hög Y

Bildrutehastighet PAL/
NTSC

25/30 bild/s Y

Rörelse Upplösning 4CIF Y

Kvalitet Hög Y

Bildrutehastighet PAL/
NTSC

25/30 bild/s Y

Nätverk Installation DVR-namn DIVAR N

DHCP Aktiverad N

Auto DNS-adress Aktiverad N

Fjärrströmningsgräns 100 Mbps Y



110 sv | Standardvärden för menyer Divar 700-serien

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems

7.2 Standardinställningar för monitorvy
Tabell 7.2 Standardvärden för monitorvy

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll

Displayaltern
ativ

Monitor A Transparent bakgrund Aktiverad Y

Skärmdelsramar Svart Y

Öppna menyerna med 
klick

Avaktiverad Y

Skärm B Transparent bakgrund Aktiverad Y

Skärmdelsramar Svart Y

Multiskärmar Monitor A, B 4 x 4 Ja Y

3x3 (1) Ja Y

3x3 (2) Ja Y

Fyrbild 1 Ja Y

Fyrbild 2 Ja Y

Fyrbild 3 Ja Y

Fyrbild 4 Ja Y

Sekvens Monitor A, B Varaktighet för 
sekvens

5 sek. Y

Sekvenslista Kamera 1..32 Y

Händelsevis
ning

Monitor A, B Ingångskontakthändel
ser

Aktiverad Y

Rörelseavkänningshän
delser

Aktiverad Y

Texthändelser Aktiverad Y

Videoavbrottslarm Aktiverad Y

Visningstid 10 sek. Y

Händelselista 8 rader Y

Endast larm i 
händelselista

Avaktiverad Y

Ikon i skärmdel - 
realtid

Alltid Y

Ikon i skärmdel - 
uppspelning

Alltid Y
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7.3 Standardinställningar för konfigurationsmenyn

Textvisning Monitor A, B Visa textdata Avaktiverad Y

Textplacering Upptill till 
vänster

Y

Visningstid 3 sek Y

Förgrundsfärg Vit Y

Bakgrundsfärg Halvgenomskinli
g

Y

Teckenstorlek Normal Y

Använd teckensnitt 
med fast 
teckenavstånd

Aktiverad Y

Tabell 7.2 Standardvärden för monitorvy

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll

Internationel
lt

Språk Språk Engelska N

Temperaturenhet Celsius N

Tid/datum Tidszon GMT+1 
Västeuropa

N

Tidsformat 24 timmar N

Tid 0:00 N

Datumformat DD-MM-ÅÅÅÅ N

Datum 1-1-2008 N

Sommartid Automatisk N

Starttid (DS) N

Sluttid (DS) N

Förskjutning (DS) N

Tidsserver Använd tidsserver Avaktiverad N

IP-adress 0.0.0.0 N
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Video och 
ljud

1 – 16 Ingångsnamn Kamera 1..32 Y

Aktivera videoingång Aktiverad Y

PTZ Avaktiverad Y

Automatisk kontrast Aktiverad Y

Kontrast 50 % Y

Aktivera ljudingång Avaktiverad Y

Förstärkning 50 % Y

17...32 Allmänt IP-adress 0.0.0.0 N

Ingång Kamera (värde 0) N

Ström 1 N

Kodarprofil 1 N

Användarnamn service N

Lösenord — N

Styrning Aktiverad PTZ Avaktiverad N

Protokoll Boschprotokoll N

Enhetsadress 17 .. 32 N

Gränssnitt RS485 N

Överföringshastighet 
(baud)

2400 N

Paritet Inga N

Stoppbitar 1 N

Bithastigheter Kanal 17 .. 32 N

Oinskränkt 2,25 Mbps N

Tak 2,25 Mbps N

Status OK N

Schema Schema Profil 1 Alltid aktiv Y

Undantagsdagar Undantagsdagar Tomt Y

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll
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Inspelning Profil 1-6 1...32 Normal Inspelningsläge Kontinuerlig Y

Tid före händelse 30 sekunder Y

Upplösning 4CIF Y

Videokvalitet Medelhögt Y

Bildrutehastighet 6,25 bild/s Y

Spela in ljud Avaktiverad Y

Ljudkvalitet Medelhögt Y

1...32 Ingång Ingångsinspelning Fast varaktighet Y

Längd 30 sekunder Y

Upplösning 4CIF Y

Kvalitet Hög Y

Bildrutehastighet 25 bild/s Y

Spela in ljud Avaktiverad Y

Ljudkvalitet Medelhögt Y

1...32 Rörelse Rörelseinspelning Fast varaktighet Y

Längd 30 sekunder Y

Upplösning 4CIF Y

Kvalitet Hög Y

Bildrutehastighet 25 bild/s Y

Spela in ljud Avaktiverad Y

Ljudkvalitet Medelhögt Y

1...32 Text Textinspelning Fast varaktighet Y

Längd 30 sekunder Y

Upplösning 4CIF Y

Kvalitet Hög Y

Bildrutehastighet 25 bild/s Y

Spela in ljud Avaktiverad Y

Ljudkvalitet Medelhögt Y

Ingångar Kontaktingångar NC Inga Y

Reläutgångar NC Inga Y

1..32 Ingångsnamn Kontaktingång 
1..32

Y

Profilförbikopplingslä
ge

Ingen 
förbikoppling

Y

Profil Profil 1 Y

Längd 1 timme Y

Rörelse 1 – 16 Detekteringsnivå av 
rörelse

50 % Y

Rörelseområden Rensa allt Y

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll
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Textdata Brygga Inspelarens TCP-port 4200 N

Lista med bryggor och 
terminaler

Tomt N

Direkt IP Lista of direkta IP-
anslutningar

Tomt N

Händelse Profil 1-6 Allmänt Automatisk 
larmbekräftelse

Avaktiverad Y

Larmvaraktighet 10 sekunder Y

Ljudsignal vid larm Aktiverad Y

Ljudsignal vid 
videoavbrott

Aktiverad Y

Åtgärder vid skapande 
av denna profil

Inga åtgärder Y

Ingång 1...32 Aktiverad 1 – 16 aktiverade Y

Larm Avaktiverad Y

Åtgärder Tillämpa 
rörelseinspelning 
för 1
Visa mon A: 1
Visa mon B: 1

Y

Rörelse 1...32 Aktiverad 1 – 16 Y

Larm Avaktiverad Y

Åtgärder Tillämpa 
rörelseinspelning 
för 1
Visa mon A: 1
Visa mon B: 1

N

Text 1...32 Aktiverad 1..16 Y

Larm Avaktiverad Y

Åtgärder Tillämpa 
textinspelning 
för 1
Visa på monitor 
A: 1

N

Videoavbrott 1...32 Aktiverad 1 – 16 aktiverade Y

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll
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Nätverk Installation Allmänt DVR-namn Divar 700-serien N

Upptäcka Aktiverad N

Fjärrströmningsgräns 100 Mbps N

HTTP port 80 N

Anslutning 1 DHCP Aktiverad N

Auto DNS-adress Aktiverad N

Anslutning 2 DHCP Aktiverad N

IP-intervall Startadress 0.0.0.0 N

Slutadress 255.255.255.255 N

Bildskärmsströmning Ingång 1-16 Kameraingång Y

SNMP SNMP Aktivera SNMP Avaktiverad N

Grupp Publik N

Aktivera värd med 
vitlista

Avaktivera N

Fällor Aktivera fällor Avaktivera N

Kallstart Avaktivera N

Temperatur Avaktivera N

Strömförsörjning Avaktivera N

Videobortfall Avaktivera N

Ändrad 
hårddiskstatus

Avaktivera N

Textbrygga offline Avaktivera N

Värdar Tom lista N

Lagring Diskuppsättning Skrivskydd Avaktiverad N

Intern RAID Avaktiverad N

Förbikoppling efter Diskuppsättning
en är full 

Y

Diskar NA

Service NA

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll
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Användare Allmänt Standardanvändare Administratör Y

Administratör Användarnamn Administratör Y

Lösenord Y

Tillåt lokal inloggning Aktiverad NA

Tillåt fjärrinloggning Aktiverad Y

Automatisk utloggning Avaktiverad Y

Användare 1-7 Åtkomstbehörigheter Användarnamn Användare 1-7 Y

Lösenord — Y

Tillåt lokal inloggning Aktiverad Y

Tillåt fjärrinloggning Aktiverad Y

Automatisk utloggning Avaktiverad Y

Tillåt 
konfigurationsändring
ar

Avaktiverad Y

Tillåt uppspelning Aktiverad Y

Tillåt export Aktiverad Y

Tillåt att inspelningar 
kan tas bort

Avaktiverad Y

Tillåt visning av 
textdata

Avaktiverad N

Kontrollbehörigheter Kameravisningsbehöri
gheter

Aktiverad Y

Behörighet för 
kamerakontroll

Aktiverad Y

Tillåt 
förprogrammerat läge 
för kamera

Aktiverad Y

Tillåt reläkontroll Aktiverad Y

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll
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System Service NA

KBD ID 1 N

Första kameranummer 1 N

Åtkomst till 
tangentbord 1-4

Mon A + Mon B N

Seriella portar COM-port Överföringshastighet 
(baud)

38400 N

Paritet Inga N

Databitar 8 N

Stoppbitar 1 N

RTS/CTS Aktiverad N

RS485-port Överföringshastighet 
(baud)

2400 N

Paritet Inga N

Databitar 8 N

Stoppbitar 1 N

Licenser NA

Loggning Logga ingångar Aktiverad Y

Logga rörelse Aktiverad Y

Logga fjärråtkomst Aktiverad Y

Tabell 7.3 Standardvärden för konfigurationsmenyn

Navigering Inställning Standardvärde Återst
äll



118 sv | Tekniska specifikationer Divar 700-serien

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems

8 Tekniska specifikationer
På följande sidor beskrivs enhetens tekniska specifikationer.

8.1 Elektrisk
Spänning och ström

Video

Ljud

Larmhantering

Inspänning 100-240 V växelström; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Effektförbrukning 250 W835 BTU/h

Ingångar (endast 
hybridversion)

Kompositvideo 0,5-2 Vpp, 75 ohm, automatisk terminering

Utgångar (endast 
hybridversion)

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

Videostandard PAL/NTSC, automatiskt avkänning.

Upplösning 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC

Automatisk 
förstärkningskontroll

Automatisk eller manuell justering av förstärkningen för varje 
videoingång

Digital zoom 1,5 – 6 gånger

Komprimering H.264

Ingångar (endast 
hybridversion)

Mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Utgångar Dubbel mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Sample rate 24 kHz per kanal

Komprimering MPEG-1 layer II

Ingångar 8 eller 16 konfigurerbara NO/NC
max. inspänning 40 V likström

Utgångar 4 reläutgångar, 1 utgång för felövervakningsrelä; 
konfigurerbar NO/NC max. nominell 30 V växelström – 40 V 
likström – 0,5 A kontinuerlig – 10 VA
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Styrning

Anslutningar

RS232 Utgångssignaler enligt EIA/TIA-232-F, max. 
ingångsspänning ±25 V

Tangentbordsingång Uppfyller RS485
max. signalspänning ±12 V,
strömförsörjning 11 V – 12,6 V vid max. 400 mA

Biphase Impedans 128 ohm,
max. överspänningsskydd ±40 V, max. kabellängd 1,5 km

RS485 Uppfyller RS485
max. signalspänning ±12 V

Videoingångar 
(endast hybridversion)

8 eller 16 slingkopplade BNC-anslutningar, automatiskt 
terminerande

Ljudingångar 
(endast hybridversion)

8 eller 16 RCA-anslutningar

Ethernet 1 eller 2 RJ45, skärmade, 10/100/1000 BaseT enligt 
IEEE802.3

Monitor BNC, Y/C, VGA D-sub

Ljudutgångar 4 RCA-anslutningar

Larmanslutningar Skruvterminalingångar via externt kretskort (följer med), 
kabeldiameter AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Felövervakningsrelä Skruvterminalutgång via extern adapter (följer med), 
kabeldiameter AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)

Biphase Skruvterminalutgång via externt kretskort (följer med), 
kabeldiameter AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

RS232 DB9 hane (2)

RS485 Skruvterminalutgång via extern adapter (följer med), 
kabeldiameter AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)

Tangentbordsingång RJ11 (6-polig)

Tangentbordsutgång RJ11 (4-polig), uppfyller RS485, 
max 16 enheter

USB Kontakt typ A (5)



120 sv | Tekniska specifikationer Divar 700-serien

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Installations- och användarhandbok Bosch Security Systems

Lagring

Visningslägen

8.1.1 Mekaniska specifikationer

8.1.2 Miljöanpassad

Hårddiskar 4 SATA-hårddiskar uttagbara framtill

Inspelningshastighet (bild/
sekund)

PAL: 400 totalt, konfigurerbart per kamera: 25, 12,5, 6,25, 
3,125, 1
NTSC: 480 totalt, konfigurerbart per kamera: 30, 15, 7,5, 
3,75, 1
720p60/50: 60/50, 30/25, 15/12.5, 7,5/6,25, 3,75/3,125, 1/
1720p30/25 eller 1080p30/25: 30/25, 15/12.5, 7,5/6,25, 
3,75/3,125, 1/1

Inspelningsupplösning SD 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC

Inspelningsupplösning HD 720p60 eller 720p30: 1280 x 7201080p30: 1920 x 1080

Monitor A Helskärm, helskärm med sekvens, fyrbilds, flerbilds, 
larmvisning (direktvisning och uppspelning, analoga kameror 
och IP-kameror)

Skärm B 
(endast hybridversion)

Helskärm, helskärm med sekvens, fyrbilds, flerbilds, 
larmvisning (endast analoga direktkameror)

Dimensioner 
(exklusive kablar)

446 x 443 x 88 mm (B x D x H)

Vikt Cirka 11 kg

Rackmonteringssats (ingår) För montering av en enhet i ett EIA 19-tumsrack.

Temperatur Drift: +5 °C till +45 °C 
Lagring: -25 till +70 °C

Relativ fuktighet Drift: <93 % icke-kondenserande
Lagring: <95 % icke-kondenserande
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8.1.3 Elektromagnetism och säkerhet

8.1.4 Videobithastigheter (Kbps) för analoga kameror och IP SD-kameror

Obs!
Överföringshastigheterna ovan är teoretiska värden. I praktiken kan överföringshastigheterna 
vara upp till 50 % lägre beroende på kamerabilden. För att bildkomprimeringen ska bli så 
effektiv som möjligt måste kamerabrus undvikas: Kontrollera att kameran är korrekt 
konfigurerad och att ljuset är tillräckligt. Kontrollera även att kameran är ordentligt monterad 
så att den inte skakar p.g.a. vind eller andra orsaker.

8.1.5 Videobithastigheter (Kbps) för IP HD-kameror

EMC-krav

USA FCC avsnitt 15, klass B

EU EMC-direktiv 89/336/EEG

Immunitet EN50130-4

Emission EN55022 klass B

Harmoniska svängningar EN61000-3-2

Spänningsfluktuationer EN61000-3-3

Säkerhet

USA UL, 60950-1

EU CE, EN60950-1

Kanada CAN/CSA – C22.2 nr E60950-1

Bildrutehastighet (bild/s)

Upplösnin
g

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

CIF/QVGA Standard 225 124 73 48 30

CIF/QVGA Medelhögt 619 340 201 131 82

CIF/QVGA Hög 1013 557 329 215 135

2CIF Standard 317 174 103 67 42

2CIF Medelhögt 871 479 283 185 116

2CIF Hög 1425 784 463 303 190

4CIF/VGA Standard 500 275 163 106 67

4CIF/VGA Medelhögt 1375 756 447 292 183

4CIF/VGA Hög 2250 1238 731 478 299

Bildrutehastighet (bild/s)

Upplösnin
g

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

720p Standard 1000 750 330 210 160 120

720p Medelhögt 2400 1800 780 510 380 280

720p Hög 4000 3000 1300 850 630 470

1080p Standard 1500 1000 490 320 230 180
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8.1.6 Tillbehör (tillval)

1080p Medelhögt 3600 2400 1170 770 560 420

1080p Hög 6000 4000 1950 1270 940 710

Tangentbord KBD-Digital / Universal - Intuikey-tangentbord med 
styrspak
Tangentbordsutbyggnadssats (LTC 8557)
Tangentbordsportexpander (LTC 2604)

Lagring Expansionspaket för lagring på 500 GB, 1 TB eller 2 TB
Licens för RAID 4-lagring

Videohanterare LTC 2605/91 

IP-ingångar Licenser för 1, 4 eller 8 IP-kameror

ATM-/POS-text Textlicens

Biphase protokollkonverterare LTC 8782



 



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


	Innehållsförteckning
	1 Säkerhet
	1.1 Säkerhetsanvisningar
	1.2 Viktiga säkerhetsinstruktioner
	1.3 Viktiga anmärkningar
	1.4 FCC och UL
	FCC & ICES Information
	INFORMATIONS FCC ET ICES
	Ansvarsfriskrivning

	1.5 Anmärkningar från Bosch
	Copyright
	Trademarks
	NOTE:
	More information


	2 Inledning
	2.1 Digital videoinspelare för övervakningstillämpningar
	2.1.1 Versioner
	Hybridversioner (DHR)
	Nätverksversioner (DNR)

	2.1.2 Programvara
	2.1.3 Uppgraderingar av programvara
	2.1.4 Handböcker
	2.1.5 Funktioner
	2.1.6 Hjälp på skärmen

	2.2 Packa upp
	2.2.1 Förpackningens innehåll

	2.3 Installationsmiljö
	2.3.1 Montering
	2.3.2 Ventilation
	2.3.3 Temperatur
	2.3.4 Strömförsörjningsenhet

	2.4 Tillhörande utrustning

	3 Snabbinstallation
	3.1 Anslutningar
	3.2 Den första användningen
	Navigering

	3.3 Snabbinstallationsmenyn
	3.3.1 Internationellt
	3.3.2 Schema
	3.3.3 Inspelning
	Obs!

	3.3.4 Nätverk


	4 Maskinvarukonfiguration
	4.1 Bordsinstallation
	4.2 Rackmontering
	Montering

	4.3 Installera hårddiskar
	Obs!
	4.3.1 Monteringsanvisningar
	Ta bort frontpanelen
	Sätta dit en hårddisk
	Sätta tillbaka frontpanelen


	4.4 Kameraanslutningar
	Specifikationer

	4.5 Ljudanslutningar (endast hybridversion)
	Specifikationer

	4.6 Monitoranslutningar
	Obs!
	4.6.1 VGA
	Obs!
	Specifikationer

	4.6.2 CVBS
	Specifikationer

	4.6.3 Y/C

	4.7 Bildskärmsströmningsanslutning (hybridversion)
	4.8 RS232 COM-portanslutningar
	Specifikationer

	4.9 Tangentbordsanslutningar
	Terminering
	Specifikationer

	4.10 Ethernetanslutning(ar)
	Specifikationer

	4.11 RS485-port
	4.12 Biphase-port
	Specifikationer

	4.13 USB-anslutningar
	4.14 I/O-anslutning för externt larm
	Ansluta ingångarna
	Specifikationer
	Ansluta larmutgångarna
	Specifikationer

	4.15 Felövervakningsrelä
	Specifikationer

	4.16 Strömförsörjningsenhet
	Specifikationer:

	4.17 Underhåll

	5 Driftsinstruktioner
	5.1 Kontroller på frontpanelen
	5.1.1 Knappar
	Pilknappar:
	Obs!

	5.1.2 Indikeringar

	5.2 Muskontroller
	5.3 Visa bilder
	5.3.1 Monitor A
	5.3.2 Monitor B (endast hybridversionen)
	Välja den monitor som ska kontrolleras

	5.3.3 Visning
	Multiscreen (flera skärmar)
	Helskärm
	Obs!
	Sekvens
	Skärmdelstilldelning
	Frys bild
	Zoom


	5.4 Direktspelning och uppspelning
	5.4.1 Liveläge
	5.4.2 Använda uppspelningsfunktioner
	5.4.3 Inspelningsläge

	5.5 Översikt av menysystemet
	Sök
	Exportera
	Konfiguration
	Systeminformation
	Hjälp
	Avsluta
	5.5.1 Användning med hjälp av frontpanelens knappar
	5.5.2 Användning med hjälp av musen
	5.5.3 Användning med hjälp av Intuikey-tangentbordet

	5.6 Sök
	5.6.1 Sökning av datum/tid
	5.6.2 Sök
	Sökkriterier för händelser
	Sökkriterier för smart rörelse
	Sökkriterier för text
	Sökresultat


	5.7 Export och lokal uppspelning
	5.7.1 Exportera
	5.7.2 Uppspelning

	5.8 Konfiguration
	5.8.1 Monitorinställningar
	Displayalternativ
	Multiskärmar
	Sekvens
	Obs!
	Händelsevisning
	Textvisning


	5.9 Systeminformation
	5.9.1 Status
	Versionsinfo
	Lagringsstatus
	Videosignaler
	Inspelningsstatus
	Sensorer

	5.9.2 Loggbok
	Loggbokfilter
	Loggboksresultat


	5.10 Händelsehantering
	Bakgrundshändelser
	5.10.1 Larm
	Bekräfta ett larm

	5.10.2 Kontaktingångar
	Om en kontaktingång orsakar ett larm

	5.10.3 Rörelsehändelser
	Om en rörelseavkänningssignal orsakar en händelse:

	5.10.4 Texthändelser
	Om en rörelseavkänningssignal orsakar en händelse

	5.10.5 Videoavbrottslarm
	Om videoavbrottsignalen orsakar ett larm:
	Bekräfta ett larm om bortfall av videosignal



	6 Avancerad konfiguration
	6.1 Internationellt
	6.1.1 Språk
	6.1.2 Tid/datum
	Obs!

	6.1.3 Tidsserver

	6.2 Video och ljud
	6.2.1 Analoga kanaler
	Fliken Allmänt
	Fliken Styrning

	6.2.2 IP-kanaler
	Obs!
	IP-kamera
	Manuell inställning
	Upptäck automatiskt
	Ingångsnamn
	Aktivera videoingång
	Kameraupplösningar
	Aktivera SD-visning på lokal monitor
	Fliken Styrning

	6.2.3 Fliken Bithastigheter
	Obs!


	6.3 Schema
	6.3.1 Ställa in de dynamiska egenskaperna
	6.3.2 Schema
	Konfiguration

	6.3.3 Undantag

	6.4 Inspelning
	Obs!
	6.4.1 Normal
	Obs!

	6.4.2 Ingång
	6.4.3 Text
	6.4.4 Rörelse
	Obs!

	6.4.5 Kopiera

	6.5 Ingångar
	6.5.1 Kontaktingångar
	Obs!

	6.5.2 Reläutgångar
	Obs!

	6.5.3 Egenskaper hos kontaktingångar
	Profilförbikopplingar


	6.6 Rörelse
	6.6.1 Rörelsedetektering på analoga kameror
	Obs!

	6.6.2 Rörelsedetektering på IP-kameror
	Obs!


	6.7 Textdata
	6.7.1 Brygga
	Obs!

	6.7.2 Direkt IP

	6.8 Händelse
	6.8.1 Allmänt
	Automatisk larmbekräftelse
	Larmvaraktighet
	Ljudsignal vid larm
	Ljudsignal vid videoavbrott
	Åtgärder vid skapande av denna profil

	6.8.2 Ingång
	Åtgärder

	6.8.3 Rörelse
	Åtgärder

	6.8.4 Text
	Åtgärder

	6.8.5 Videoavbrott
	6.8.6 Kopiera

	6.9 Nätverk
	6.9.1 Installation - Allmänt
	6.9.2 Installation - Anslutning 1
	6.9.3 Installation - Anslutning 2
	6.9.4 IP-intervall
	6.9.5 Bildskärmsströmning
	Obs!

	6.9.6 SNMP
	SNMP
	Fällor


	6.10 Lagring
	6.10.1 Diskuppsättning
	Välja aktiv diskuppsättning

	6.10.2 Diskar
	Används
	Alla diskar

	6.10.3 Service
	6.10.4 Raid 4-skydd
	Aktivera RAID-läge.
	När en hårddisk slutar att fungera
	Installera en ny disk


	6.11 Användare
	6.11.1 Allmänt
	6.11.2 Administratör
	6.11.3 Användare 1 - 7

	6.12 System
	6.12.1 Service
	6.12.2 KBD
	6.12.3 Seriella portar
	COM-port
	RS485-port

	6.12.4 Licenser
	6.12.5 Loggning


	7 Standardvärden för menyer
	7.1 Standardinställningar för snabbinstallationsmenyn
	7.2 Standardinställningar för monitorvy
	7.3 Standardinställningar för konfigurationsmenyn

	8 Tekniska specifikationer
	8.1 Elektrisk
	Spänning och ström
	Video
	Ljud
	Larmhantering
	Styrning
	Anslutningar
	Lagring
	Visningslägen
	8.1.1 Mekaniska specifikationer
	8.1.2 Miljöanpassad
	8.1.3 Elektromagnetism och säkerhet
	8.1.4 Videobithastigheter (Kbps) för analoga kameror och IP SD-kameror
	Obs!

	8.1.5 Videobithastigheter (Kbps) för IP HD-kameror
	8.1.6 Tillbehör (tillval)





