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1 Inledning
Konfigurationsverktyget är ett program som gör det enklare och snabbare att installera och 
konfigurera en enhet. Konfigurationsverktyget körs på en dator som är ansluten till Divar via 
en Ethernet-nätverksanslutning.
Alla inställningar kan konfigureras med hjälp av skärmmenyn på Divar-enheten, men 
Konfigurationsverktyget är ett användarvänligt alternativ. Med det kan du även spara 
konfigurationsinställningar på datorns hårddisk. De kan sedan återställas och användas till att 
konfigurera andra enheter.

1.1 Komma igång
Om du vill ändra inställningar med Konfigurationsverktyget måste enheten anslutas till en 
dator via en nätverksanslutning. Konfigurationsverktyget måste vara installerat på datorn.

1.1.1 Systemkrav
Plattform: En dator med Windows XP eller Windows Vista.
Rekommenderade datorkrav för Konfigurationsverktyget:
– Processor: Intel Pentium 4 eller motsvarande
– RAM-minne: 512 MB
– Ledigt hårddiskutrymme: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 6200 eller bättre
– Nätverksgränssnitt: 10/100-BaseT

1.1.2 Installera Konfigurationsverktyget
Konfigurationsverktyget installeras valfritt på datorn när du installerar programmet Divar-
kontrollcenter. Så här installerar du programmet separat:
1. Sätt in CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet.

– Installationsprogrammet startar automatiskt.
2. Om installationen inte startar automatiskt letar du upp filen Setup.exe på CD-skivan och 

dubbelklickar sedan på den.
3. Följ instruktionerna på skärmen och välj att installera Konfigurationsverktyget när du får 

en fråga om du vill slutföra installationen.

1.1.3 Starta Konfigurationsverktyget

Nätverksanslutning
Om du vill starta Konfigurationsverktyget utan att använda Divar-kontrollcenter startar du 
programmet genom att dubbelklicka på ikonen för Konfigurationsverktyget på skrivbordet. 
Alternativt kan du välja Konfigurationsverktyget för Divar via Start-knappen i aktivitetsfältet 
och menyn Program. Följ inloggningsproceduren.
Om du vill starta Konfigurationsverktyget via Divar-kontrollcenter klickar du på knappen 
Konfigurera i fönstret Divar-kontrollcenter. Då visas en CT-inloggningsdialog med alla kända 
Divar-enheter.

Offlinekonfiguration
Om du vill logga in med en offlinekonfiguration väljer du Divar-version, modell, videostandard 
och de kameror som är anslutna.
Det går att förbereda en uppsättning inställningar för vilken Divar-typ som helst, spara dem i 
en fil och ladda upp inställningarna i filen till en kompatibel Divar. 
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1.1.4 Kompatibilitet

Konfigurationsfiler
Ta med följande i beräkningen när du använder konfigurationsinställningsfiler:
– Inställningsfilerna kan inte bytas ut mellan CT-programvaruversioner. En CT 1.0-

inställningsfil kan till exempel inte importeras till CT-version 2.5.
– En CT-version kan endast anslutas till Divar-typer med samma maskinvaruversion. CT 2.5 

kan till exempel endast anslutas till Divar-typer med maskinvaruversion 2.5.
– Inställningsfiler kan inte bytas ut mellan Divar-versioner. En CT 3.0-inställningsfil för Divar 

DHR-751 kan inte importeras till CT 3.0 och användas med en Divar DNR-730
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2 Funktion

2.1 Hur du loggar in
När du startar Konfigurationsverktyget via nätverket visas fönstret Logga in. (Klicka på Avbryt 
om du vill avbryta inloggningen och avsluta programmet.)

Bild 2.1 Inloggningsfönster via ett nätverk

När Konfigurationsverktyget startas för första gången är Divar-listan tom. Först måste en 
Divar-enhet läggas till i listan. Du lägger till en Divar-enhet i listan eller ändrar en Divar-post 
genom att klicka på Redigera >>.

Så här ändrar du i Divar-listan
I fönstret Redigera Divar-lista kan du lägga till eller ta bort Divar-enheter från listan.

Bild 2.2 Redigera Divar-listan visas i motsvarande fönster

Så här gör du för att automatiskt identifiera alla aktiverade Divar-enheter på nätverket:
1. Klicka på Identifiera.

– Om du vill identifiera en Divar-enhet måste Upptäcka vara aktiverat på den Divar-
enheten.

2. Välj en Divar-enhet och klicka på OK för att lägga till den i listan.
Så här lägger du till en Divar-enhet i listan:
1. Klicka på Lägg till.
2. Ange IP-adressen eller DNS-namnet för den nya Divar-enheten.

– Den IP-adress som ska fyllas i anges på menyn Konfiguration/Nätverk på själva Divar-
enheten.
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3. Skriv ett namn i rutan Namn eller hämta det från enheten genom att markera rutan Hämta 
från Divar.

4. Klicka på Lägg till.
Så här tar du bort en Divar-enhet från listan:
1. Markera den Divar-enhet i listan som du vill ta bort.
2. Klicka på Ta bort.

– Den markerade Divar-enheten tas bort från listan.

Logga in
När du startar programmet Konfigurationsverktyget visas fönstret Logga in. (Klicka på Avbryt 
om du vill avbryta inloggningen och avsluta programmet.)

Bild 2.3 Listan Välj Divar-enheter visas i inloggningsfönstret

Så här kontrollerar du en viss Divar-enhet:
1. Välj genom att dubbelklicka på den eller markera den.
2. Skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord.

– Det användarnamn och lösenord som måste fyllas i anges på menyn Konfiguration/
Nätverksåtkomst på själva Divar-enheten. Kontrollera åtkomstbehörigheten med 
administratören om du nekas inloggning.

– Om du vill att ditt namn och ditt lösenord ska kommas ihåg nästa gång du använder 
Konfigurationsverktyget placerar du en bockmarkering i rutan Spara 
inloggningsinformation.

3. Klicka på Redigera... eller Logga in.

Maximalt antal användare
Om det maximala antalet användare (åtta) överskrids visas ett fönster.
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2.2 Introduktion till huvudfönstret
Fönstret Konfigurationsverktyget är indelat i 3 rutor Knapparna i den vänstra rutan är alltid 
tillgängliga. Om du klickar på en av de här knapparna ändras innehållet i mittrutan. Knapparna 
i den högra rutan är kontrollknappar som ger dig direkt åtkomst till olika aktiviteter.

Bild 2.4 Konfigurationsverktyget – Inställningsfönster

2.2.1 Översikt

Klicka på knappen Översikt  om du vill se allmän information om den Divar-enhet som är 
ansluten.

2.2.2 Knappen Loggbok

Klicka på Loggbok  om du vill visa en lista med händelser i mittrutan. Listan kan filtreras 
så att den visar endast vissa händelser.
– Fyll i datum- och tidsvärden om du vill begränsa perioden för visningshändelser.
– Avmarkera de händelsetyper som ska filtreras (inte visas).
Den senaste händelsen visas först.

2.2.3 Knappen Inställningar

Klicka på Inställningar  om du vill visa sidan där Divar-enheten konfigureras. Menyträdet 
och den valda undersidan visas i mittrutan.
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2.2.4 Knappen Service

Klicka på Service  om du vill se en lista med diagnosmeddelanden.
– Klicka på Starta om enheten... för att starta om enheten. Anslutningen med enheten från 

konfigurationsverktyget kommer att gå förlorad.
– Klicka på Fabriksinställningar... för att återställa enheten till fabrikens 

standardinställningar. Se kapitel 7 i Installations- och driftshandboken för att få en lista 
över standardvärden.

– Klicka på Logga ut alla användare... för att logga ut alla användare utom dig själv.

2.2.5 Knappen Hjälp

Du kan när som helst klicka på Hjälp  om du vill få hjälp. Ett hjälpfönster visas.

2.2.6 Knappen Logga ut
Om du vill återgå till programmet Divar-kontrollcenter eller logga in på en annan enhet, klickar 

du på Logga ut .

2.2.7 Indikator för nätverksanslutning

Anger om det finns en anslutning  till nätverket eller inte.



Konfigurationsverktyg  Funktion | sv 11

Bosch Security Systems Användarhandbok AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

2.3 Använda kontrollknapparna
Den övre sidan av huvudfönstret innehåller flera knappar som du kan använda för att snabbt 
utföra vanliga åtgärder:

Importera/exportera
Alla inspelningsinställningar som du gör i Konfigurationsverktyget kan sparas i en fil på 
datorns hårddisk. När du arbetar med flera inspelningsenheter sparar du inställningarna för 
varje inspelningsenhet i en separat fil med ett unikt namn. De här inställningarna kan sedan 
läsas tillbaka till Konfigurationsverktyget, antingen helt eller i undergrupper. Även om filerna 
lagras som textfiler och därför kan visas i en textläsare, får du inte ändra eller redigera dem 
eftersom det gör dem oanvändbara.

Importera

1. Klicka på Importera  om du vill öppna en inställningsfil.
2. I dialogrutan som visas väljer du plats och namn för den fil som du vill öppna.
3. Markera de grupper med inställningar som du vill läsa in och klicka sedan på OK.
4. De markerade inställningarna läses nu omedelbart in i enheten

Exportera

1. Klicka på Exportera  om du vill spara de aktuella inställningarna i en fil på datorn.
2. I dialogrutan som visas väljer du plats och anger namn för den fil som du vill spara.
3. Markera de grupper med inställningar som du vill spara och klicka sedan på OK.

Skriv ut
Om du vill skriva ut sidans eller listans innehåll när någon av sidorna Översikt eller Service är 
aktiva gör du på följande sätt:

1. Om du vill skriva ut aktuella inställningar klickar du på Skriv ut .
2. Klicka på OK för att starta utskriften.

Spara

Klicka på Spara  om du vill spara sidans eller listans innehåll när någon av sidorna Översikt 
eller Service är aktiva.

Finjustera inställningar
Om du väljer Importera, Exportera eller Hämta visas en dialogruta där du kan välja bland tre 
grupper med inställningar. Välj Alla inställningar, Alla inställningar utom eller Endast för att 
ange hur listan ska se ut.

Ångra/upprepa

Klicka på  om du vill ångra eller  om du vill upprepa den senaste åtgärden. Upp till 100 
åtgärder kan ångras.

Fabriksinställningar

Klicka på knappen Fabriksinställningar  om du återställa alla inställningar på den aktiva 
sidan till standardvärden. Se kapitel 7 i Installations- och driftshandboken för att få en lista 
över standardvärden.
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Uppdatera

Klicka på knappen Uppdatera  om du vill uppdatera innehållet endast i de aktuella 
sidinställningarna.
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3 Konfiguration
Använda menyträdet

Efter det att du klickat på Inställningar  visas menyträdet till vänster om mittrutan. 
Använd det här trädet om du vill navigera genom menysystemet.
– Klicka på + för att expandera trädets gren.
– Klicka på - för att komprimera den.
– Klicka på en post om du vill visa parametrarna för den grenen.
– Markera eller mata in värdena för parametrarna.
– De här värdena uppdateras omedelbart i enheten.

Under följande paragrafer finns detaljer om objekten i menyträdet.

3.1 Internationellt

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

3.1.2 Tid/datum
– Välj en Tidszon i listan. (Sommartid justeras automatiskt.)
– Välj ett 12- eller 24-timmars Tidsformat.
– Fyll i aktuell Tid. (Se Anmärkning nedan.)
– 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 du synkroniserar manuellt och aktuell tid ställs tillbaka mer än 10 minuter raderas allt 
videoinnehåll på hårddisken (en uppmaning till användaren visas). Om tiden ställs tillbaka 
mindre än 10 minuter så fortsätter inspelningen men tidsstämplarna som lagras tillsammans 
med videobilderna påverkas.

Tidsstämplarna ökar med 1/90000-dels sekund för varje bildruta tills DVR700-tiden nått 
tidsstämpelvärdet för den senast lagrade bildrutan (från tidpunkten innan tiden ställdes 
tillbaka). På grund av detta kan videoströmmen fortfarande spelas upp i sekvens.
Om aktuell tid/datum ställs fram flyttas klockan framåt till det givna värdet utan att det får 
några konsekvenser.

3.1.3 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 (utförs en gång var fjärde dag) kan endast ändra klockan med 
maximalt 10 minuter (se Obs! under avsnittet 4.1.2 Tid/datum).
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3.2 Video och ljud
Använd den här menyn när du vill konfigurera video- och ljudingångarna. Kom ihåg att för 
hybridenheter med 8 analoga ingångskanaler så är IP-kamerorna numrerade från 9 till 16. För 
hybridenheter med 16 kanaler är IP-kamerorna numrerade från 17 till 32. För den digitala 
nätverksinspelaren som inte har analoga ingångar börjar IP-kameranumren med 1.

3.3 Schema

3.3.1 Ställa in de dynamiska egenskaperna
Med inställningarna på menyn Schema kan du justera enhetens kraftfulla funktioner. Om du 
lägger ned en del tid på 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.

3.3.2 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.
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.

3.3.3 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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3.4 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.

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 undermeny för Normal inspelning, Ingångsinspelning eller Rörelseinspelning.

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

3. Välj en individuell ingångskanal om du vill konfigurera inställningarna för inspelning av 
dess video och ljud.

3.4.1 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

– Tid före händelse:
– inställd mellan 1 och 120 sekunder (gäller endast vid inspelning av Endast 

händelse). 
Inspelningen av händelsen sätter igång så här lång tid innan händelsen inträffar.

– Upplösning:
– Ställ 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).
– 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).

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

– Ljudkvalitet:
– Ställ in ljudkvaliteten på Hög, Medelhög eller Standard.

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.
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3.4.2 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.

3.4.3 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 ingångs- och rörelseinspelning.

3.5 Ingångar
Använd menyn Ingångar om du vill konfigurera larmingångar och reläutgångar.

3.5.1 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).

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

3.5.3 Egenskaper hos kontaktingångar
Samtliga 16 kontaktingångar kan tilldelas ett namn och ett profilförbikopplingsläge.

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 markeras väljer du vilken av de sex profilerna som ska användas 
som förbikopplingsprofil och förbikopplingens varaktighet.
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3.6 Rörelse
Funktionen rörelseavkänning kan du konfigurera genom att välja flikarna för varje enskild 
analog videoingång. Det går att känna av rörelser på IP-kanaler, men konfigurera först IP-
kameran eller kodaren (med rörelseavkänning) för att täcka hela visningsområdet, med hjälp 
av kamerans eller kodarens konfigurationsverktyg.
1. Definiera det rörelsekänsliga området i granskningsfönstret Rörelseområde med 

radioknapparna. Klicka på:
– Lägg till för att dra i eller förstora avkänningsområdet i rörelsefönstret.
– Ta bort för att radera eller förminska avkänningsområdet i rörelsefönstret.
– Växla - vänder det ritade området i granskningsfönstret till motsatt läge (aktivt till 

inaktivt, inaktivt till aktivt).
2. Välj ett av följande alternativ för att aktivera eller radera hela området:

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

3. 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.

4. Rörelseindikator ger en visuell indikering av den aktivitet som registrerats.
5. 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) 

– 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.

3.7 Textdata
Här konfigurerar du bryggor och terminaler för att tillhandahålla 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 4.12.2 Licenser, sida 25.

3.8 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, Ingång, Rörelse och Videoavbrott.
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3.8.1 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.

3.8.2 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.

3.8.3 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).
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– 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. 

3.8.4 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.

3.9 Nätverk

3.9.1 Installation - Allmänt
– Ange ett unikt DVR-namn som ska användas i nätverket.
– Om Upptäcka aktiverats kan enheten upptäckas automatiskt och dess IP-adress avläsas.
– Om DHCP för DNS inte är aktiverat, fyll i adressen för DNS-server.
– Vid behov ändrar du HTTP-port (80) till ett nytt värde.

3.9.2 Installation - Anslutningar
För enheter med en andra Ethernet-anslutning finns fält för att konfigurera den här porten, 
samt den primära porten.
– Aktivera DHCP så att IP-adress, subnätmask och standardgateway tilldelas automatiskt 

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

inspelaren.
– MAC-adressuppgifterna är skrivskyddade. De visar Ethernet-adapterns MAC-adress.
– Anslutning indikerar status för den fysiska nätverksanslutningen. 
– Begränsa nätverkets bandbredd genom att ange ett värde mellan 0,1 och 100 Mbit/s som 

Bandbreddsbegränsning.

3.9.3 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 Divar-kontrollcenter eller Konfigurationsverktyget) som har en 
IP-adress inom ett av de angivna områdena kan få åtkomst till enheten.

3.9.4 Bildskärmsströmning
Med fjärrströmningsfunktionen för monitorer 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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3.10 Lagring
Via menyn Lagring hittar du information om hårddiskar.

3.10.1 Diskuppsättning
Egenskaper för aktiv diskuppsättning gäller för hela uppsättningen av aktiva hårddiskar:
– Diskar i uppsättning visar vilken hårddisk 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 
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.

3.10.2 Diskar

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.

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.

3.10.3 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.
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3.11 Användare

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

påslagningen.

3.11.2 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.

3.11.3 Användare 1-7
Upp till sju användare kan anges med de nio 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.
– På fliken Kontrollbehörigheter anger du behörigheter för kameravisning, kamerakontroll, 

förpositionering av kamera samt reläkontroll.

3.12 System

3.12.1 Seriella portar

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.

COM-port
COM-porten används i service- eller integreringssyfte.

3.12.2 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.
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3.12.3 Loggning
Välj vilka objekt som ska loggas:
– Logga ingångar 
– Logga rörelse 
– Logga fjärråtkomst 

3.13 Konfigurera monitorer
Undermenyn Monitorinställningar innehåller visningsinställningar för monitor A och B.

Konfigurera Monitor A
(eller) 
Konfigurera Monitor B
Välj en transparent bakgrund om du vill kunna se kamerabilder bakom menyerna. 
Välj färg på skärmdelarnas ramar (svart, vit eller grå).

Multilägen
Välj de multiskärmar som ska visas.

Händelsevisning
Markera rutorna Ingångskontakthändelser, Videoavbrottslarm eller 
Rörelseavkänningshändelser om du vill att dessa händelser ska visas på skärmen.
Ange hur länge dessa händelser ska visas på skärmen i fältet Visningstid (endast andra 
händelser än larm) och ange antal rader som ska visa i händelselistan.

Sekvenslista
Välj den tidslängd som en kamera syns på skärmen (1 till 60 sekunder) med hjälp av 
skjutreglaget Varaktighet för sekvens.
Du flyttar kameraingångar till sekvenslistan med knappen +. Ingångarna kan sorteras med 
hjälp av pilknapparna Flytta uppåt och Flytta nedåt. Använd - för att ta bort ett enskilt objekt 
från sekvenslistan.
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