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Indføring
Kære kunde,
vi takker Dem fordi du har købt dette produkt.
Dette apparat opfylder kravene i gældende EU-direktiver.
Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
GERMANY
For at opnå denne tilstand og sikre en idriftsætning uden farer må du som bruger sætte dig ind i denne
betjeningsvejledning!
Inden idriftsætning af produktet læs da hele betjeningsvejledningen, og se her om betjening og
sikkerhedsforskrifter!
Alle indeholdte firmanavne og produktbeskrivelser er varemærker hos den aktuelle producent og
der tages forbehold for alle rettigheder.

Ved spørgsmål henvend Dem da til din forhandler eller installatør!

Hæftelses udelukning
Denne betjeningsvejledning er lavet med den største omhu. Skulle der alligevel være udslag eller
unøjagtigheder så meddel os det venligst via den adresse der står på bagsiden af vejledningen.
ABUS Security-Center GmbH tager ikke ansvar for teknisk eller typografiske fejl, og forbeholder sig
retten til at til enhver tid og uden forudgående advisering at foretage ændringer ved produktet og
betjeningsvejledningen.
ABUS Security-Center kan ikke stilles til ansvar eller hæftelse for følgeskader ved brug af produktet
såvel i drift som ibrugtagning. Der gives ingen garanti for indholdet af dette dokument.
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Ikon forklaring
Et lyn i en trekant betyder at der er en helbredsrisiko forbundet med elektrisk stød.
Et udråbstegn I en trekant, betyder at man skal kigge i manualen efter vigtige
henvisninger..
Dette symbol findes når der bliver gives vigtige oplysninger.

Vigtige sikkerhedsinformationer
Garantien forsvinder hvis anbefalinger I manualen ikke følges nøjagtigt. ABUS er ikke
ansvarlig for konsekvenserne af dette!
ABUS vil ikke et ansvar for skader af egendom eller personlige skader forsaget af forkert
behandling eller uoverensstemmelse af sikkerhedsinstruktionerne.
I sådanne tilfælde ophører garantien.

Kære kunde. Følgende sikkerheds- og farehenvisninger anvendes ikke kun til at beskytte din
sundhed, men også til at beskytte apparatet. Læs følgende punkter opmærksomt igennem:
Der er ingen bestanddele inde i produktet, der skal vedligeholdes. Derudover bortfalder
godkendelsen (CE) og garantien/garantiydelsen, hvis det skilles ad.
Produktet kan også blive beskadiget, hvis det falder ned fra lav højde.
Montér produktet, så apparatets billedoptager ikke udsættes for direkte sollys. Vær opmærksom
på monteringshenvisningerne i det pågældende kapitel i denne betjeningsvejledning.
Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift:
Væde eller for høj luftfugtighed
Ekstrem kulde eller varme
Direkte sollys
Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler
Kraftige vibrationer
Kraftige magnetfelter, f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere
Kameraet må ikke installeres på ustabile flader.
Generelle sikkerhedshenvisninger:
Lad ikke emballeringsmateriale ligge og flyde! Plastikfolier/-poser, styropordele osv. kan blive til
farligt legetøj for børn.
Videoovervågningskameraet må på grund af smådele, der kan sluges, af sikkerhedsmæssige
årsager ikke komme i hænderne på små børn.
Før ikke genstande gennem åbningerne ind i apparatets indre.
Anvend kun det ekstraudstyr/de tilbehørsdele, der er anført af producenten. Tilslut ikke produkter,
der ikke er kompatible.
Overhold sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledninger for de øvrige tilsluttede apparater.
Kontrollér apparatet for beskadigelser før idriftsættelsen. Tag ikke apparatet i drift, hvis det er
beskadiget.
Overhold grænserne for driftsspændingen, der er anført i de tekniske data. Højere spændinger
kan ødelægge apparatet og bringe din sikkerhed i fare (elektrisk stød).
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Sikkerhedshenvisninger
1.

Strømforsyning: Strømforsyning 100-240 VAC, 50/60 Hz / 24V AC, 3 A (medleveres)
Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer den netspænding, der er anført på typeskiltet.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken netspænding, der findes hos dig, skal du kontakte elforsyningsselskabet. Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller
installationsarbejder.

2.

Overbelastning
Undgå at overbelaste stikdåser, forlængerledninger og adaptere, da dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.

3.

Rengøring
Rengør kun apparatet med en fugtig klud uden stærke rengøringsmidler.
Apparatet skal i den forbindelse afbrydes fra nettet.

Advarsler
Før den første idriftsættelse skal alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger læses!
1.

Overhold følgende henvisninger for at undgå skader på netkabler og netstik:
Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres.
Bøj eller sno ikke netkablet.
Træk ikke i netkablet, når apparatet afbrydes fra nettet, men tag fat i stikket.
Sørg for, at netkablet er så langt som muligt fra varmeapparater for at forhindre, at
kunststofbeklædningen smelter.

2.

Følg disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød:
Undlad at åbne huset og strømforsyningsenheden.
Stik ikke metalliske eller brandfarlige genstande ind i apparatets indre.
Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding
(f.eks. tordenvejr).

3.

Afbryd defekte apparater fra strømnettet med det samme og informér faghandleren.

Under installationen i et eksisterende videoovervågnings system, vær da sikker på at alle
enheder er fjerne fra lav og 230 VAC strømforsyninger.
I tvivl, brug derfor en professionel elinstallatør til at installere og opsætte elektricitet til
produktet. Forkert installation er til fare for dig og andre.
Installer det således at ingen frie strømkabler kan komme I kontakt med personer under brug
og ved problemer.

Udpakning
Når du pakker apparatet ud skal dette gøres med forsigtighed.
Ved en eventuel beskadigelse på forpakningen da tjek venligst om enheden også har synlige
tegn på skade. Såfremt at dette er tilfældet skal du hurtigst muligt returnere/ gøre
opmærksom på dette overfor leverandøren.
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1. Bestemt anvendelse
Med PTZ-netværks-domekameraet realiseres en diskret, effekt overvågning. Højtopløsende billeder,
styringsoptioner, et zoomobjektiv af høj kvalitet samt alarmfunktioner sørger for en effektiv overvågning.
Den bevægelige 24 timers overvågning sætter standarder: Den er enkel at integrere i eksisterende IPnetværk og kombinerer den optiske præcision for et speeddome-kamera med fleksibiliteten og
fremtidssikkerheden for et netværkskamera.

2. Leveringsomfang
2.1 Indendørs-domes

Dag/nat, PTZ, netværk,
domekamera, 20-dobbelt zoom

Quickguide

Handsker

Strømforsyning

Cd

Adapterplade

Afskærmning

Monteringsmateriale

2.2 Udendørs-domes

Dag/nat, PTZ, netværk, udendørs
domekamera, 20-dobbelt zoom

Quickguide

Handsker

Strømforsyning

Cd
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Adapter

Teflonbånd

Monteringsmateriale
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3. Egenskaber og funktioner
Pan-tilt-zoom-netværkskamera (PTZ)
20-dobbelt motorzoom-objektiv
8 patruljer med op til 32 preset-positioner for hver patrulje
Dual Stream: Optagelse i HD, lavere opløsning for app-adgang
3D DNR-støjundertrykkelse
Stying af synsretningen via netværk og RS-485
Automatisk privatzonenmaskering
7 alarmind- og 2 alarmudgange
Beskyttelsesklasse IP66 og integreret opvarmning (kun udendørs dome)

4. Apparatbeskrivelse
Modelnummer

TVIP81000

Opløsning

TVIP81100

TVIP82000

1280 x 720 (720p)

TVIP82100

1920 x 1080 (1080p)

Udendørs

5. Fysisk beskrivelse

1
2
3

9

8

4
5
6
7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beskrivelse
Netværkskabel
Audio
Alarmudgang
Alarmindgang
RS-485
BNC
Spændingsforsyning
Slot til SD-kort (anvendes ikke)
Power LED

Vær opmærksom på, at tilslutningerne til TVIP81000/TVIP81100/TVIP82000/TVIP82100 er
identiske.

6. Montage/installation
Den korte installationsvejledning indeholder henvisninger og information om installationsvarianter for
netværksdomekameraer.
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7. Første idriftsættelse
Netværkskameraet registrerer automatisk, om der skal etableres en direkte forbindelse mellem pc og
kamera. Et cross-over-netværkskabel er ikke nødvendigt.
Direkte tilslutning af netværkskameraet til en pc/bærbar computer
1.
2.
3.
4.

Sørg for, at der anvendes et netværkskabel af typen Cat5
Forbind kablet med ethernet-interfacet på pc'en/den bærbare computer og netværkskameraet
Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning.
Konfigurér netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer til IP-adresse 192.168.0.2 og
default-gateway til 192.168.0.1
5. Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og at etablere forbindelsen til
netværkskameraet.

Cat5-ethernetkabel

Tilslutning af netværkkameraet til en router/switch
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for, at der anvendes et Cat5-netværkskabel til netforbindelsen.
Forbind pc'en/den bærbare computer med routeren/switchen.
Forbind netværkskameraet med routeren/switchen.
Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning.
Hvis der står en navneserver (DHCP) til rådighed i dit netværk, skal netværksinterfacet på
pc'en/den bærbare computer indstilles på "Indstil IP-adresse automatisk".
6. Hvis der ikke står en navneserver (DHCP) til rådighed, skal netværksinterfacet på pc'en/den
bærbare computer konfigureres til 192.168.0.1 og default-gateway'en til 192.168.0.2
7. Fortsæt med punkt 4.6 for at afslutte den første indstilling og at etablere forbindelsen til
netværkskameraet.

Internet
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8. Første adgang til netværkskamaraet
Den første adgang til netværkskameraet foretages ved at anvende ABUS IP Installer.
Når assistenten er startet, søger den efter alle tilsluttede ABUS-netværkskameraer og videoservere i
netværket.
Programmet findes på den vedlagte cd-rom. Installer programmet på pc-systemet, og udfør det.
Hvis der er en DHCP-server til rådighed i netværket, tildeles IP-adressen automatisk både til pc'en/den
bærbare computer og netværkskameraet.
Hvis der ikke står en DHCP-server til rådighed, indstiller netværkskameraet automatisk følgende IPadresse: 192.168.0.100.
Pc-systemet skal befinde sig i det samme IP-subnet for at kunne etablere kommunikation til
netværkskameraet (pc'ens IP-adresse: f.eks. 192.168.0.2).

Standardindstillingen for netværkskameraet står på "DHCP". Hvis der ikke anvendes en
DHCP-server i netværket, anbefaler vi efter den første adgang til netværkskameraet at
indstille IP-adresse manuelt på en fast værdi.
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9. Forespørgsel om kodeord
Fra fabrikken er der tildelt et administratorkodeord i netværkskameraet. Af sikkerhedsmæssige
årsager bør administratoren dog omgående vælge et nyt kodeord. Når dette administratorkodeord er
gemt, spørger netværkskameraet før enhver adgang om brugernavnet og kodeordet.
admin g
12345
spørger om brugernavnet og kodeordet. Hvis dine individuelle indstillinger i administrationskontoen
ikke længere står til rådighed, skal du kontakte vores tekniske support.
Gør følgende for at indtaste brugernavnet og kodeordet:
Åbn Internet Explorer og indtast kameraets IPDu bliver bedt om at verificere dig:

-> Du er nu forbundet med netværkskameraet og ser allerede en videostream .
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10. Brugerfunktioner
Åbn netværkskameraets startside. Overfladen er opdelt i følgende hovedområder:

Menubjælke

Live-billedvisning

Kamerastyring

Audio/video-styring

10.1 Menubjælke
Knap

Beskrivelse
Visning af den anmeldte bruger
Bruger-logout
Valg af det ønskede sprog
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10.2 Live-billedvisning
Med et dobbeltklik kan du skifte til full screen.
Knap

Beskrivelse
Aktivér 4:3-visning
Aktivér 16:9-visning
Vis i originalstørrelse
Automatisk tilpasning af visning til browser
Valg af streaming-type til live-visning
Visning/skjulning af kamerastyring

10.3 Audio/video-styring
Knap

Beskrivelse
Deaktivér live-visning
Aktivér live-visning
Aktivér/deaktivér lyden, tilpas lydstyrke
Mikrofon til/fra
Øjeblikkeligt billede (momentoptagelse)
Start/stop manuel visning
Start/stop 3D-zoom
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10.4 Kamerastyring
10.4.1 PTZ-styring
For at vise PTZ-styringen klikker du under live-visning på feltet

Knap

.

Beskrivelse
Piletaster:
Styring af pan-/tilt-bevægelser

Start/stop 360°-drejning
Zoom ind/ud
Fokus nært/fjernt
Blændestyring
Tilpasning af PTZ-hastighed
Aktivering af IR-stråler (ikke til rådighed)
Aktivering af visker (ikke til rådighed)
One-Touch-fokus (ikke til rådighed)
Objektivinitialisering (ikke til rådighed)
10.4.2 Preset-indstillinger
Vælg fanen Preset

for at hente, indstille eller slette op til 256 preset-positioner. Brug PTZ-

styreknapperne til at vælge den ønskede position.
Klik på knappen
Knap

for at gemme preset.
Beskrivelse
Valg af den ønskede preset-position. Den valgte position
vises med blå baggrund.
Hentning af position
Indstilling af position
Sletning af position
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Fordefinerede presets:
Den følgende tabel viser presets, som kun kan hentes men ikke konfigureres.
Fordefinerede
presets

Fordefinerede
presets

Funktion

33

Automatisk vending

93

34
35
36

Tilbage til udgangsposition
Hentning af tour 1
Hentning af tour 2

94
95
96

37

Hentning af tour 3

97

38
39
40
41
42
43
44
92

Hentning af tour 4
IR-cut-filter til
IR-cut-filter fra
Hentning af mønster 1
Hentning af mønster 2
Hentning af mønster 3
Hentning af mønster 4
Aktivering af begrænsninger

98
99
100
101
102
103
104
105

Funktion
Manuel fastlæggelse af
begrænsninger
Fjernbetjent genstart
Hentning af OSD-menu
Stop scanning
Opstart af
tilfældighedsscanning
Opstart af frame-scanning
Opstart af auto-scan
Opstart af tiltscanning
Opstart af panoramascanning
Hentning af tour 5
Hentning af tour 6
Hentning af tour 7
Hentning af tour 8

10.4.3 Tour-indstillinger
En tour består af en række presets. Du kan oprette op til 8 tours med 32
presets i hver.
Vær opmærksom på, at de presets, der skal føjes til en
tour, skal være fordefinerede.

Gør følgende for at oprette en ny tour:
Vælg fanen

Tour . Vælg den ønskede tour. For at kunne tilføje

presets til en tour klikker du på knappen

.

Vælg de ønskede presets og indstil tourvarighed og -hastighed.

Tourvarighed

Tourhastighed
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Opholdstid i hver preset-position.
Når tiden er gået, skifter kameraet
til næste preset.
Indstilling af
bevægelseshastigheden til næste
preset.
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Knap

Beskrivelse
Valg af den ønskede tour.
Ved at klikke på knappen
tour'en.

ved preset 1 nulstilles

Tilføjede preset-positioner med tourvarighed og hastighed.
Start tour
Stop tour
Gem tour
Slet preset-position; ved preset 1 slettes hele tour'en.
10.4.4 Mønsterindstillinger

Et mønster består af forskellige pan-/tilt- og zoomfunktioner. Der kan
maksimalt oprettes 4 forskellige mønstre. Gør følgende for at oprette et
mønster:
Under kamerastyring vælger du fanen Mønster

.

Herefter kan du
Vælg et mønster og aktivér dette ved hjælp af
definere den ønskede tour ved hjælp af piletasterne.
Tour'ens gemmestatus vises på skærmen som følger:

For at gemme mønstret klikker du på symbolet

.

.
Knap

Beskrivelse
Valg af det ønskede mønster; valget vises med blå baggrund.
Start mønster
Stop mønster
Start mønstervisning
Stop mønstervisning
Slet mønster
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11. Konfiguration
11.1 Lokal konfiguration
-visning og datastier for optagelsen og
momentoptagelserne.

Parametre for live-visning
Her kan du indstille protokoltype og kameraets live-visningseffekt.
Protokol
TCP:
UDP:
HTTP:

Komplet levering af streamingdata samt en god videokvalitet, hvilket dog påvirker
realtidstransmission.
Transmission i realtid af lyd og video.
Tilbyder samme kvalitet som TCP, men specielle ports i netværksindstillingerne
konfigureres ikke.

Live-visningseffekt
Her kan du indstille effekten for live-visningen.
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Optagelsesdataindstillinger
Her kan du definere datastørrelsen for optagelser, optagelsesst
for at gemme ændringerne.
Optagelsesdatastørrelse
Du kan vælge mellem 256 MB, 512 MB og 1 GB som datastørrelse for optagelser og hentede videoer.
Gem under
Du kan vælge den datasti, der skal anvendes til manuelle optagelser.
Standardstien er: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\RecordFiles.
Gem hentede data under
Her kan du indstille datastien til hentede videoer.
Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\DownloadFiles

Billede-/beskæringsindstillinger
Her kan du indstille stierne til øjeblikkelige billeder, snapshots under afspilningen og clips.
Gem live-snapshot under
Vælg datastien til øjeblikkelige billeder fra live-visningen.
Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\CaptureFiles
Gem snapshot ved afspilning af
Her kan du indstille den sti, hvor de øjeblikkelige optagelser fra afspilningen skal gemmes.
Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackPics
Gem clips under
Her kan du indstille den sti, hvor clips skal gemmes.
Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackFiles
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11.2 Basiskonfiguration

11.3 Yderligere konfiguration
11.3.1 System

Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

Apparatinformation

Visning af apparatinformationerne

Tidsindstillinger

Konfiguration af tidsvisningen

Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration
Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration

Vedligeholdelse

Konfiguration til systemvedligeholdelse

RS485

Konfiguration af interface RS485

DST
(Daylight Saving

Konfiguration af det automatiske sommertidsskift
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Yderligere
konfiguration
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Time)

11.3.1.1 Apparatinformation

Basisinfo
Apparatnavn:

Model:
Visning af modelnummeret
Serienr.:
Visning af serienummeret
Firmwareversion:
Visning af firmwareversionen
Kod.-version:
Visning af kodningsversionen
Antal kanaler:
Visning af antal kanaler
Antal alarmindgange:
Visning af antal alarmindgange
Antal alarmudgange:
Visning af antal alarmudgange
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11.3.1.2 Tidsindstillinger

Tidszone
Valg af tidszone (GMT)
SetTime
NTP
Ved hjælp af netværkstidsprotokollen (NTP) er det muligt at synkronisere speeddomets klokkeslæt
med en tidsserver.
Aktivér NTP for at udnytte denne funktion.
Server-adresse
IP-serveradressen for NTP-serveren.
NTP-port
Netværksportnummer for NTP-funktioner (standard: port 123)

Man. tidssynkr.
Apparattid
Visning af computerens apparattid
Tidsindstilling
Visning af det aktuelle klokkeslæt via tidszoneindstillingen.
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11.3.1.3 Vedligeholdelse

Genstart

Standard
Gendan.
-parametrene.
Standard
Vælg dette menupunkt for at nulstille alle parametre til standardindstillinger.
Imp. konf.-fil
Konfig.-fil
Vælg datasti for at importere en konfigurationsfil.
Status
Visning af importstatus
Eksp. konf.-fil

Remote-upgrade
Firmware
Vælg sti for at opdatere speeddome med ny firmware.
Status
Visning af opgraderingsstatus.
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11.3.1.4 RS485

Baudrate
Med baudraten kan du indstille overførselshastigheden, hvorved standarden er
9600 bps. Du kan vælge mellem 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps og 38400 bps.
Databit
Indstillinger for overførslens datastørrelse, hvor du kan vælge mellem 5, 6, 7 og 8 bit.
Stopbit
Indstilling af stopbit for dataoverførslen, hvor du kan vælge mellem 1 og 2.
Paritet
Indstilling af paritet for at kontrollere den fejlfri overførsel af datapakker.

Flow-strg.
Flow-styringen er nødvendig for at informere speeddome om, at dataoverførslen går for hurtigt, og at
datapakker går tabt.
-flowPTZ-protokol
Valg af protokol til styring af speeddome.
Du kan vælge mellem ABUS, Pelco D og Pelco P.

PTZ-adresse
Tildeling af apparat-ID, hvorved du kan vælge et ID mellem 0 og 255.
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11.3.1.5 DST

DST
Aktivering af DST

Starttidspunkt
Vælg tidspunktet for skift til sommertid.
Sluttidspunkt
Vælg tidspunktet for skift til vintertid.
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11.3.2 Netværk

Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

TCP/IP

Indstillinger for TCP/IP-data

Port

Indstillinger for de anvendte ports

Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration
Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration

DDNS

Indstillinger for DDNS-data

FTP

Indstillinger for FTP-data
Indstillinger for UPnP-data
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11.3.2.1 TCP/IP

For at kunne betjene speeddome via et netværk skal TCP/IP-indstillingerne være konfigureret korrekt.
NIC-indst.
NIC-type
Vælg indstillingen for din netværksadapter.
Du kan vælge mellem følgende værdier: 10M Half-dup; 10M Full-dup; 100M Half-dup;
100M Full-dup; Auto
DHCP
Hvis en DHCP-server står til rådighed, klikker du på DHCP for automatisk at overføre en IP-adresse og
yderligere netværksindstillinger. Dataene overføres automatisk fra serveren og kan ikke ændres manuelt.
Hvis ingen DHCP-server står til rådighed, udfylder du følgende data manuelt:
IPv4-adresse
Indstilling af IP-adressen for speeddome
IPv4-subnetmaske
Manuel indstilling af subnetmaske for speeddome
IPv4-standard-gateway
Indstilling af standardrouter for speeddome
Mac-adresse
Her vises kameraets hardware-adresse, som du ikke kan ændre.
MTU
Indstilling af overførselsenheden, hvor du kan vælge en værdi mellem 500 og 9676. Standard er 1500.
DNS-server
Foretrukket DNS-server
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DNS-serverindstillinger er påkrævet ved visse funktioner. (F.eks. forsendelse af e-mails). Angiv adressen
på den foretrukne DNS-server her.
Altern. DNS-server
Hvis der ikke er forbindelse til den foretrukne DNS-server, anvendes denne alternative DNS-server.
Angiv adressen for den alternative server her.

11.3.2.2 Port

Hvis du ønsker at kunne opnå ekstern adgang til speeddome, skal følgende ports konfigureres.
HTTP-port
Standard-porten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området
1024~65535. Hvis der befinder sig flere speeddomes i det samme subnet, skal hvert kamera have sin
egen HTTP-port, der kun forekommer én gang.
RTSP-port
Standard-port til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området
1024~65535. Hvis der befinder sig flere speeddomes i det samme subnet, skal hvert kamera have sin
egen RTSP-port, der kun forekommer én gang.
HTTPS-port
Standard-porten til HTTPS-overførsel hedder 443.

Gem de gennemførte indstillinger
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11.3.2.3 DDNS

DDNS
DynDNS eller DDNS (dynamisk domæne-navn-system-postering) er et system, der kan opdatere
posteringer i domænenavnet i realtid. Netværkskameraet har en integreret DynDNS-client, der automatisk
kan opdatere IP-adressen hos en DynDNS-udbyder. Hvis netværkskameraet befinder sig bagved en
router, anbefaler vi at anvende routerens DynDNS-funktion.
Billedet anskueliggør adgangen til/opdateringen af IP-adressen hos DynDNS-tjenesten.

195.184.21.78

Internet

192.168.0.3
DynDNS
adgangsdata

195.184.21.78

LAN

WAN

DynDNS.org
Name Server
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Aktivér DDNS
Aktiverer eller deaktiverer DDNS-funktionen.
DDNS-type
Vælg DDNSServer-adresse
Vælg en DDNS-serviceudbyder. Du skal have en registreret adgang hos denne DDNS-serviceudbyder
(f.eks. www.dyndns.org).
Hvis du har valgt DDNSDomæne
Angiv det registrerede domænenavn (host service) (f.eks. mitIPkamera.dyndns.org).
Port
Gem porten til portvideresendelse her.
Brugernavn
Bruger-id til din DDNS-konto
Kodeord
Kodeord til din DDNS-konto
Bekræft
Kodeordet skal bekræftes.
Indstilling af DDNS-konto
Indstilling af ny konto ved DynDNS.org:

Lagring af kontoinformationer:

Noter dine brugerdata, og overfør dem til netværkskameraets konfiguration.
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Adgang til netværkskameraet via DDNS
Hvis netværkskameraet befinder sig bagved en router, skal adgangen via DynDNS konfigureres i routeren.
Hertil finder du en beskrivelse af DynDNS-router-konfigurationen for gængse router-modeller på ABUS
Security-Center Homepage www.abus-sc.com.
Følgende billede anskueliggør adgangen til et netværkskamera bagved en router via DynDNS.org.

192.168.0.1

195.184.21.78:1026

Internet
195.184.21.78:1026
http://name.dyndns.org:1026

name.dyndns.org:1026

LAN

WAN

195.184.21.78:1026

DynDNS.org
Name Server

For DynDNS-adgangen via en router skal der indstilles en portvideresendelse for alle
relevante porte (mindst RTSP + HTTP) i routeren.

ABUS DDNS

1.

For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos www.abusserver.com. Læs i den forbindelse FAQs på websiden.

2.
3.

Gem dine data ved hjælp af
minut på serveren.

. IP-adressen på din internetforbindelse aktualiseres nu hvert
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11.3.2.4 FTP

For at kunne uploade registrerede videoer eller billeder til en FTP-server skal følgende indstillinger
foretages.
Server-adresse
Indtast FTP-serverens IP-adresse her.
Port
Indtast FTP-serverens portnummer her. Standard-porten til FTP-serveren er 21.
Brugernavn
Brugernavn for kontoen, som blev konfigureret i FTP-serveren
Kodeord
Kodeord for kontoen, som blev konfigureret i FTP-serveren
Bekræft
Indtast kodeordet her igen.
Biblioteksstruktur
Vælg lagringssted for de uploadede data her. Du kan vælge mellem

Overord. bibl.
biblioteksstrukturen. Du kan vælge et navn til det overordnede bibliotek her. Filerne gemmes i en mappe
på FTP-serveren.
-IPUnderbibliotek
Vælg lagringssted for de uploadede data her. Mappen oprettes i det overordnede bibliotek, og du kan

Upload type
-serveren.
Gem de gennemførte indsti
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UPnP-funktionen (Universal Plug and Play) gør det let at aktivere netværksenheder i et IP-netværk.
Derved kan netværkskameraet f.eks. ses som en netværksenhed i Windows-netværksomgivelserne.
Aktivér UPnP
Aktivér eller deaktivér UPnP-funktionen.
Kælenavn
Visning af kameraets MAC-adresse.
Porttilordning
Aktivér mapping-port
Universal Plug and Play-overførsel af porten til netværksserviceydelser er hermed aktiveret. Hvis routeren
understøtter UPnP, aktiveres portoverførslen for video-streams på routersiden automatisk til
netværkskameraet med denne option.
Mapping Port Type
Vælg her, om portvideresendelse skal ske automatisk eller manuelt.
Protokolnavn:
HTTP
Standard-porten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området
1025~65535. Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen
HTTP-port, der kun forekommer én gang.
RTSP
Standard-port til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området
1025~65535. Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSPport, der kun forekommer en gang.
SDK (styreport)
Standard-porten til SDK-overførsel hedder 8000. Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan
denne port få en værdi i området 1025~65535. Hvis der er flere kameraer i det samme subnet, skal hvert
kamera have sin egen SDK-port,der kun forekommer én gang.
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Ekstern port
Du kan kun ændr
Status
Viser, om de angivne eksterne ports er gyldige eller ugyldige.

13.3.3 Video/audio

Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

Video

Indstillinger til visning af video

Audio

Indstillinger til udsendelse af lyd

Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration
Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration
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11.3.3.1 Video

Stream-type
Vælg stream-type for speeddome-

-visning med
-visning med begrænset båndbredde.

Videotype
Vælg streamLydsignalet udsendes kun, hvis stream-

valgt.

Opløsning
Indstil videodataenes opløsning her. Alt afhængigt af kameramodellen kan du vælge mellem 1280*720P;
1280*960; 1920*1080P.
Bitratetype
Angiver bitrate for videostrøm. Alt afhængig af bevægelsesintensiteten kan videokvaliteten blive højere
eller lavere.Du kan vælge mellem en konstant og en variabel bitrate.
Videokvalitet
Dette menupunkt står til rådighed, hvis du har valgt en variabel bitrate. Indstil videokvaliteten for videodata
her.Alt afhængig af bevægelsesintensiteten kan videokvaliteten blive højere eller lavere. Du kan vælge

Billedrate
Angiver billedraten i billeder pr. sekund.
Maks. bitrate
Videostrømmens bitrate indstilles til en bestemt værdi; indstil den maksimale bitrate til en værdi mellem 32
og 16384 Kbps. En højere værdi svarer til en højere videokvalitet, som dog kræver en større båndbredde.

Videokodning
Vælg en standard til videokodning; du kan vælge mellem H.264, MPEG-4 og MJPEG.
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Profil

I-billedinterval
Her indstiller du I-billedintervallet, og værdien skal ligge mellem 1 og 400.

11.3.3.2 Audio

Vælg kodningen til audiooverførsel her.
Du kan vælge mellem G.711ulaw; G.711alaw og G.726.
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11.3.4 PTZ

Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

Grundlag

Grundindstillinger for PTZ-funktionen

Startposition

Indstilling af startpositionen

Yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration

Parkeringsaktion

Indstilling af parkeringsaktion

Privatzone-maskering

Definition af privatzoner

Planlagte opgaver

Definition af planlagte opgaver

Slet konfiguration

Sletter PTZ-indstillingerne
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11.3.4.1 Grundparameter

Grundparametre
Aktivér proportionaldrejning
Aktivér denne funktion for at tilpasse pan/tilt-hastigheden til det pågældende zoom. Ved kraftigt zoom er
pan/tilt-hastigheden lavere, for at billedet ikke bevæger sig for hurtigt under live-visningen.
Akt. preset-freezing
Når denne funktion er aktiveret, skifter kameraet under live-visningen direkte fra én scene, der er defineret
under preset, til en anden. Hermed vises de mellemliggende områder ikke, hvorved
overvågningseffektiviteten bibeholdes. Båndbreddeudnyttelsen i netværket reduceres eventuelt i den
forbindelse.
Når et mønster er blevet hentet, er preset-freezing deaktiveret.

Preset-hast.
Du kan vælge en fordefineret preset-hastighed fra 1 til 8.
Tastaturhastighed

Automatisk scanningshastighed
Speeddome-kameraet har fem forskellige registreringsmodi: Autoscanning, tiltscanning, frame-scanning,
tilfældighedsscanning og panoramascanning. En værdi mellem 1 og 40 kan indstilles for
registreringshastigheden.
PTZ-OSD
Zoom-status
Indstil visningsvarigheden for zoom-status her. Du kan vælge mellem 2 sekunder, 5 sekunder, 10
PT-status
Her indstiller du visningsvarigheden for azimut-vinklen ved pan og tilt.
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Du kan vælge mellem 2 sekunde
Preset-status
Her indstiller du visningsvarigheden for preset-navnet ved hentning af en preset-position.

Frakoblingshukommelse
Konf. fortsættelsestid
Efter en genstart kan kameraet genoptage den sidste PTZ-status eller den senest udførte handling. Her
kan du indstille det tidsrum, efter hvilket genoptagelsen af den seneste handling skal startes. Du kan
vælge mellem 30 sekunder, 60 sekunder, 300 sekunder og 600 sekunder.

11.3.4.2 Startposition

Startpositionen er udgangspunktet for PTZ-koordinaterne. Disse kan tilpasses eller ændres manuelt.
Gør følgende for at definere startpositionen manuelt. Skift til den ønskede position ved hjælp af PTZstyretasterne. Du har ligeledes mulighed for at fastsætte en allerede defineret preset-position som
startposition.
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11.3.4.3 Parkeringsaktion

Denne funktion muliggør, at speeddome automatisk starter en forindstillet parkeringsaktion (f.eks.
mønster, tour, scanning, preset osv.) efter en fase uden aktivitet.

Aktivér parkeringsaktion
Aktivér denne funktion for at kunne udnytte parkeringsaktionen.
Parkeringsvarighed
Definér parkeringsvarigheden i sekunder ved at vælge en indstilling mellem 5 og 720 sekunder.
Aktionstype
Her kan du definere, hvilken aktion, der skal startes efter parkeringsfasen.
Du kan vælge mellem: Automatisk scanning, frame-scanning, tilfældighedsscanning, tour, mønster, preset,
panoramascanning, tiltscanning.
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11.3.4.4 Privatzone-maskering

Ved hjælp af en privatzone kan du afskærme visse områder i live-visningen for at forhindre, at disse
områder hverken optages eller kan betragtes på live-billedet.
Gør følgende for at indrette en privatzone: Aktivér boksen
For
type.
For at slette en privatzone-maskering vælger
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11.3.4.5 Planlagte opgaver

Her kan du bruge et tidsskema til at definere, hvilke opgaver, der skal udføres på hvilke ugedage og
tidspunkter.
Start med at
Indstil herefter en parkeringsvarighed, efter hvilken speeddome-kameraet skal starte den planlagte
opgave.
Følgende vindue vises:
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Vælg en ugedag f
- og sluttidspunkterne, vælg
opgavetype og bekræft dine valg ved hjælp af enter-tasten.
For at

11.3.4.6 Slet konfiguration
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Under dette menupunkt kan du slette PTZ-konfigurationerne, herunder presets, mønstre, tours,
privatzoner og planlagte opgaver.
Markér kontrolboksen for de el
elementer.
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11.3.5 Billede

Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

Visningsindstillinger

Indstilling af visningsparametre

OSD-indstillinger

Indstilling af dato- og klokkeslætsformatet

Basiskonfiguration,
yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration

Tekst-overlay

Tilføjelse af tekstfelter

Yderligere
konfiguration
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11.3.5.1 Visningsindstillinger

Under dette menupunkt kan du indstille billedkvaliteten for speeddome, herunder lysstyrke, skarphed,

Vær opmærksom på:
Alt afhængig af modellen kan parametrene under visningsindstillinger variere.
Lysstyrke
Indstilling af billedets lysstyrke. Indstil en værdi mellem 0 og 100.
Kontrast
Indstilling af billedkontrasten. Indstil en værdi mellem 0 og 100.
Mætning
Indstilling af billedets mætning. Indstil en værdi mellem 0 og 100.
Limit Gain
Indstilling af den maksimale værdi for billedforstærkningen. Indstil en værdi mellem 0 og 100.
Skarphed
Indstilling af billedets skarphed. En højere værdi af skarpheden kan øge billedstøjen.
Indstil en værdi mellem 0 og 100.
Fokus-modus
I fokus313
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Automatisk
Speeddome-kameraet fokuserer automatisk alt afhængig af objekterne i en scene.
Halvautomatisk
Speeddome-kameraet fokuserer automatisk efter en pan-, tilt- eller zoomhandling.
Manuel
Speeddome-kameraet skal fokuseres manuelt ved hjælp af zoomknapperne

.

Min. fokus
Denne funktion definerer den minimale fokusafstand. Mulige værdier er: 10 cm, 50 cm, 1 m, 1,5 m, 3 m, 6
m. Den minimale fokus kan variere alt efter speeddome-model.
Belysningsmodus
Belysningsmodus omfatter optionerne automatisk, blændeprioritet, blændeautomatik og manuel.
Automatisk
Værdierne for blænde, belysningstid og forstærkning tilpasses automatisk til det omgivende lys.
Manuel
I manuelt modus kan du indstille værdierne for blænde, belysningstid og forstærkning manuelt.
Funktionerne kan variere alt efter speeddome-model.

Blændeprioritet
Her skal blændeværdierne tilpasses manuelt. Værdierne for belysningstid og forstærkning tilpasses
automatisk til det omgivende lys.

Blændeautomatik
Her skal belysningstiden tilpasses manuelt. Værdierne for blænde og forstærkning tilpasses automatisk til
det omgivende lys.
Videostandard
Regulering af belysningsfrekvens.
50Hz: Fast indstilling til 50 Hz netfrekvens
60Hz: Fast indstilling til 60 Hz netfrekvens
Dag-/natskift
Dag-/natskift omfatter optionerne automatisk, dag og nat.
Automatisk
Alt afhængig af lysforholdene skifter kameraet automatisk mellem dag- og natmodus. Følsomheden kan
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Dag
I denne modus viser kameraet kun farvebilleder.
Vær opmærksom på:
Anvend kun denne modus ved konstante lysforhold.
Nat
I denne modus viser kameraet kun sort/hvid-billeder.
Vær opmærksom på:
Anvend kun denne modus ved svagt lys.

Spejl
Når spejlfunktionen er aktiveret, spejles billedet horisontalt.
WDR
Ved hjælp af WDR-funktionen kan kameraet levere klare billeder selv ved dårlige modlysforhold. Hvis der
foreligger såvel meget lyse som meget områder i billedområdet, udlignes det samlede lysniveau i hele
billedet for at opnå et tydeligt, detaljeret billede.
Brug kontrolboksen til at aktivere eller deaktivere WDR-funktionen.
Indstil et højere Wide Dynamic Level for at forstærke WDR-funktionen.

Objektiv-initialisering
Markér kontrolboksen for at starte et initialiseringsforløb for objektivet.
BLC (modlyskompensation)
Ved hjælp af modlyskompensation kan objekter vises mere klart på en lys baggrund. Belysningen af
objekterne korrigeres, men baggrunden vises uskarpt.
Hvidbalance
Vælg de belysningsomgivelser, som kameraet er installeret i.

Man. hvidbalance
Du kan tilpasse hvidbalancen manuelt ved hjælp af følgende værdier.

Udenfor
Tilpasning af hvidbalancen ved udendørs belysningsomgivelser.
Indenfor
Tilpasning af hvidbalancen ved indendørs belysningsomgivelser.
Lysstofrør
Tilpasning af hvidbalancen ved belysningsomgivelser med lysstofrør.
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Natriumdamplampe
Tilpasning af hvidbalancen ved belysningsomgivelser med natriumlamper.
Følg automatisk
Hvidbalancen tilpasses konstant farvetemperaturen i den pågældende scene i realtid.
Automatisk
I auto-modus bibeholder kameraet automatisk farvebalancen i henhold til den aktuelle farvetemperatur.
Dig. støjundertr.
Du har mulighed for at aktivere eller deaktivere støjundertrykkelsen (normalmodus).
Støjundertr.-niveau
Her kan du indstille støjundertrykkelsesniveauet.
Zoom-grænse
Her kan du definere maksimumsværdien for zoomfunktionen. Vælg mellem værdierne 20, 40, 80, 160,
320.
Undertryk chroma
Farveundertrykkelse ved dårlige lysforhold for at forhindre billedstøj.
Indstil en værdi mellem 0 og 100.
Local Output
Her vælger du visningstyp
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11.3.5.2 OSD-indstillinger

Under dette menupunkt kan du vælge, hvilket dato- og klokkeslætsformat, der skal vises i live-billedet.

Vis navn
Aktivér denne kontrolboks, hvis du ønsker at vise kameranavnet.
Vis dato
Aktivér denne kontrolboks, hvis du ønsker at vise datoen i kamerabilledet.
Vis uge
Aktivér denne kontrolboks, hvis du ønsker at vise ugedagen.
Kameranavn
Her angiver du det kameranavn, der skal vises i billedet.
Tidsformat
Her kan du vælge, om klokkeslættet skal vises i 24- eller 12-timers-format.
Datoformat
Her vælger du datoformatet.
(D= Dag; M= Måned; Å= År)
Visningsmodus
Her kan du vælge visningstypen for de viste elementer.
Du har
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11.3.5.3 Tekst-overlay

Du har mulighed for at vise op til fire tekster i kamerabilledet, hvorved den maksimale længde er på 45
tegn. Aktivér kontrolboksen for at vise teksten.
Du kan bruge museknappen til at flytte tekstvinduet.
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11.3.6 Sikkerhed

Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

Bruger

Administration af brugere

RTSP-autent.

Indstilling af dato- og klokkeslætsformatet

Basiskonfiguration,
yderligere konfiguration
Yderligere
konfiguration
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11.3.6.1 Sikkerhed

Under dette menupunkt kan du tilføje, bearbejde eller slette brugere.

Herefter vises et nye vindue med data og berettigelser.

Brugernavn
Tildel her det brugernavn, der skal indtastes med henblik på adgang til kameraet.
Level
Vælg her en individuel brugertype for bruger-id.
Du kan vælge mellem to forskellige fordefinerede niveauer: Operatør eller bruger.
Som operatør har du følgende remote-funktioner til rådighed: Live-visning, PTZ-styring, manuel
optagelse, afspilning, tovejs-audio, søg/foresp. arbejdsstatus.
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Som bruger har du følgende remote-funktioner til rådighed: Afspilning, søg/foresp. arbejdsstatus.
Aktivér den pågældende kontrolboks for at tilføje yderligere funktioner.
Kodeord
Tildel her det kodeord, som brugeren skal indtaste med henblik på adgang til kameraet.
Bekræft
Bekræft kodeordet ved at indtaste det igen.
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11.3.6.2 RTSP- autent.

Med denne funktion kan videostrømmen til live-visningen sikres.

11.3.7 Hændelser
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Menupunkt

Beskrivelse

Tilgængelig i modus

Bevægelsesgenkendelse

Indstilling af bevægelsesgenkendelsen

Sabotagealarm

Indstilling af sabotagealarmen

Alarmindgang

Indstilling af alarmindgangen

Alarmudgang

Indstilling af alarmudgangen

E-mail

Indstilling af e-mail-forsendelse

Snapshot

Indstilling af snapshothandling

Yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration
Yderligere
konfiguration

11.3.7.1 Bevægelsesgenkendelse

Områdeindst.
Aktivér bevægelsesgenkendelse ved at klikke

Træk herefter musen hen over det ønskede område. Indstil følsomheden via valgbjælken. For at gemme

Højre: lavere følsomhedsniveau
Venstre: højere følsomhedsniveau
Aktiveringstid

Et nyt vindue åbnes, hvori du kan definere ugedage og klokkeslæt for bevægelsesstyret optagelse.
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Vælg en ugedag for den bevægelsesstyrede optagelse. Angiv start- og sluttid for at gemme en bestemt
tidsperiode. For at oprette bevægelsesgenkendelse for hele dagen vælger du starttiden 00:00 og sluttiden
24:00.

Forb.-metode
Indstil her, hvilken handling, der skal udføres ved bevægelsesgenkendelse.
Normal forbindelse
Forsendelse af e-mail: Du bliver informeret via e-mail; aktivér kontrolboksen for at aktivere denne
funktion.
FTP-upload: Aktivér denne kontrolboks for at uploade den bevægelsesstyrede optagelse til en FTPserver.
Andre forbindelser
Du har mulighed for at aktivere og deaktivere alarmudgangene ved en bevægelsesgenkendelse.
-

-
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11.3.7.2 Sabotagealarm

Under dette menupunkt kan speeddome konfigureres, således at en sabotagealarm udløses, så snart
objektivet bliver afskærmet.
Områdeindst.
Aktivér sabotageal

Træk herefter musen hen over det ønskede område. Indstil følsomheden via valgbjælken. For at gemme

Højre: lavere følsomhedsniveau
Venstre: højere følsomhedsniveau
Aktiveringstid
Et nyt vindue åbnes, hvori du kan definere ugedage og klokkeslæt for aktivering af sabotagealarmen.
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Vælg en ugedag for sabotagealarmen. Angiv start- og sluttid for at gemme en bestemt tidsperiode. For at
oprette en sabotagealarm for hele dagen vælger du starttiden 00:00 og sluttiden 24:00.

For at gemme ændringerne try

Forb.-metode
Indstil her, hvilken handling, der skal udføres ved en sabotagealarm.
Normal forbindelse
Forsendelse af e-mail: Du bliver informeret via e-mail; aktivér kontrolboksen for at aktivere denne
funktion.
Andre forbindelser
Du har mulighed for at aktivere og deaktivere alarmudgangene ved en bevægelsesgenkendelse.
alarmudg

-

-
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11.3.7.3 Alarmindgang

Under dette menupunkt kan du konfigurere speeddomes alarmindgange.
Alarmindgang nr.
Vælg den alarmindgang, som du ønsker at konfigurere.
Alarmnavn
Her kan du tildele den pågældende alarmindgang et navn. Undlad at anvende alarmindgangsnummeret og
specielle tegn.
Alarmtype
(Normally closed).
Aktiveringstid
Et nyt vindue åbnes, hvori du kan definere ugedage og klokkeslæt for aktivering af alarmindgangen.
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Vælg en ugedag for alarmindgangen. Angiv start- og sluttid for at gemme en bestemt tidsperiode. For at
oprette overvågning for hele dagen vælger du starttiden 00:00 og sluttiden 24:00.
indstillin

Forb.-metode
Indstil her, hvilken handling, der skal udføres ved bevægelsesgenkendelse.
Normal forbindelse
Forsendelse af e-mail: Du bliver informeret via e-mail; aktivér kontrolboksen for at aktivere denne
funktion.
FTP-upload: Aktivér denne kontrolboks for at uploade alarmhændelsen til en FTP-server.
Andre forbindelser
Du har mulighed for at aktivere og deaktivere alarmudgangene ved en alarmregistrering.
-

-

PTZ-forbindelse
I tilfælde af en alarm har du mulighed for at hente en preset-position, en tour eller et mønster.
Aktivér i den forbindelse den pågældende kontrolboks og vælg funktionens nummer.

328

Dansk
Kopi/alarm
Med denne funktion har du mulighed for at kopiere indstillingerne for en alarmindgang til andre
alarmindgange.
indstillingerne over i individuelle alarmindgange vælger

11.3.7.4 Alarmudgang

Her har du mulighed for at konfigurere begge alarmudgange.
Alarmudgang
Vælg den alarmudgang, som du ønsker at konfigurere.
Alarmnavn
Her kan du tildele den pågældende alarmudgang et navn. Undlad at anvende alarmudgangsnummeret og
specielle tegn.
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Aktiveringstid
Et nyt vindue åbnes, hvori du kan definere ugedage og klokkeslæt for aktivering af alarmudgangen.

Vælg en ugedag for alarmudgangen. Angiv start- og sluttid for at gemme en bestemt tidsperiode. For at
oprette overvågning for hele dagen vælger du starttiden 00:00 og sluttiden 24:00.
For at oprette indstil

Kopi/alarm
Med denne funktion har du mulighed for at kopiere indstillingerne for en alarmudgang til andre
alarmudgange.

Gem de gennemførte indstilli
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11.3.7.5 E-mail

Her har du mulighed for at indstille forsendelsen af e-mail.
Afsender
Afsender
Angiv her det navn, der skal vises som afsender.
Afsenderadresse
Angiv afsenderens e-mail-adresse her.
SMTP-server
Indtast her SMTP-server-IP-adressen eller hostnavnet. (f.eks. smtp.googlemail.com)
SMTP-port
Indtast SMTP-porten, der er konfigureret til 25 som standard.
Aktivér SSL
Markér SSL-funktionen, hvis dette kræves af SMTP-serveren.
Interval
Indstil tidsperioden mellem forsendelsen af e-mails med billedvedhæng.
Vedh. billede
Aktivér denne funktion, hvis der skal vedhæftes billeder til e-mailen.
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Autentificering
Hvis den anvendte e-mail-server forlanger en autentificering, skal du aktivere denne funktion for at logge
ind på serveren via autentificering.
Brugernavn og kodeord kan kun indtastes efter aktivering af denne funktion.
Brugernavn
Indtast dit brugernavn for e-mail-kontoen. Dette er delen indtil @-tegnet.
Kodeord
Indtast kodeordet for e-mail-kontoen her.
Bekræft
Bekræft ved at indtaste kodeordet igen.
Modtager
Modtager 1/modtager 2
Indtast modtagerens navn her.
Modtager 1-adresse/modtager 2-adresse
Indtast e-mail-adresserne for modtagerne her.
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11.3.7.6 Snapshot

Her kan du konfigurere tids- og hændelsesstyrede snapshots for at uploade dem til en FTP-server.
Skema
Aktivér tidsstyret snapshot
Aktivér denne funktion for at gemme billeder i bestemte tidsintervaller.
Format
Billedformatet er allerede konfigureret til JPEG.
Opløsning
Indstil billedets opløsning her.
Kvalitet
Vælg kvaliteten for de gemte billeder her.
Interval
Indstil tidsperioden mellem to gemte billeder.
Hændelsesstyret
Aktivér hændelsesstyret snapshot
Aktivér denne funktion for at gemme hændelsesstyrede billeder.

Format
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Billedformatet er allerede konfigureret til JPEG.
Opløsning
Indstil billedets opløsning her.
Kvalitet
Vælg kvaliteten for de gemte billeder.
Interval
Indstil tidsperioden mellem to gemte billeder her.

12. Protokol
Speeddome-parametre såsom drift, alarm og undtagelse kan gemmes i protokollen. Filerne kan
eksporteres ved behov.
1. Klik på protokolfunktionen i menulisten for at åbne søgefunktionen.
2. Indstil søgekriterierne, herunder hovedtype, undertype, starttidspunkt og sluttidspunkt.
3.
4.

13. Vedligeholdelse og rengøring
13.1 Vedligeholdelse
Kontroller regelmæssigt produktets tekniske sikkerhed, f.eks. skader på kabinettet.
Hvis man har en formodning om, at en risikofri drift ikke længere er muligt, skal produktet sættes ud af
drift og sikres mod utilsigtet betjening. Fjern akkumulatorerne.
Det kan antages, at en risikofri drift ikke længere er mulig, når
apparatet har tydelige beskadigelser,
apparatet ikke længere fungerer
Vær venligst opmærksom på:
Produktet er vedligholedelses frit for dig. Der er ingen grund til at du skal åbne kameraet
for at se efter defekter, lad os om det.

13.2 Rengøring
Rengør produktet med en ren og tør klud. Ved kraftig tilsmudsning brug en let fugtig klud med lunkent
vand.
Vær opmærksom på, at der ikke kommer væsker ind i apparatet
Anvend ingen kemiske rengøringsmidler, da de kan ødelægge kabinettets og skærmens
overflade (misfarvninger).
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14. Vækanskaffelse
Vigtigt: EU-direktiv 2002/96/EF regulerer den korrekte tilbagetagning, behandling og
anvendelse af brugte elektronikapparater. Dette symbol betyder, at med henblik på
miljøbeskyttelse skal apparatet efter sin levetid bortskaffes i overensstemmelse med de
gældende lovmæssige forskrifter og adskilt fra husholdningsaffald og erhvervsaffald.
Bortskaffelsen af det brugte apparat kan foretages på de respektive officielle
tilbagetagningssteder. Følg de lokale forskrifter, når materialerne bortskaffes. Yderligere
enkeltheder om tilbagetagningen (også for lande uden for EU) får du hos dine lokale
myndigheder. Ved hjælp af den separate indsamling og recycling skånes de naturlige
ressourcer, og det sikres, at alle bestemmelser vedrørende beskyttelse af sundhed og
miljø overholdes ved recycling af produktet.

15. Teknisk data
Typenummer
Beeldopnemer
Cameratype
Resolutie
Beeldelementen (totaal)
Beeldelementen (effectief)
Objectief
Horizontale beeldhoek
Zoom
Dag-/nachtomschakeling
Minimale verlichting (kleur)
Beeldcompressie
Beeldfrequentie

Aantal parallelle streams
Elektronische sluiter-regeling
Witbalans
Tegenlichtcompensatie
Noise Reduction
Bewegingsdetectie
Opslag voor/na-alarm
Alarmeingang (NO/NC)
Alarmausgang
Bewegingsdetectie
Ondersteunde browsers
Ondersteunde software
Netwerkaansluiting
Netwerkprotocollen
Spanningsvoorziening
Stroomverbruik
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen (hx )
Certificeringen

TVIP81x00 / TVIP82x00
1/3" Progressive Scan CMOS sensor
Dag/nacht
1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
1920 x 1080 (TVIP82x00) / 1280 x 720 (TVIP81x00)
1920 x 1080
4.3-86.0 mm
54.1° - 3.2°
20x
Elektromechanisch IR-sperfilter
0.05 lux
H.264, MPEG-4, MJPEG
H.264: 25 fps @ 1920x1080
MPEG-4: 25 fps @ 1920x1080
MJPEG: 25 fps @ 1920x1080
4
1 ~ 1/100000 sek.
Ja
BLC, WDR
3D DNR
Ja
Datum, cameranaam, privé-zone
7
2
E-Mail / FTP / schakeluitgang
Mozilla Firefox, Safari, of Internet Explorer 6.x en hoger
ABUS VMS
RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,
NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP, ICMP,DHCP,PPPoE
24 V AC
Max. 40 W
-30°C 65°C
243 x 183.4 mm (TVIP8100, TVIP82000); 325.5 x 220 mm (TVIP81100, TVIP82100)
CE, RoHS, REACH
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16. Opmerkingen over de GPL-licentie
Wij maken u er hier ook op attent dat de netwerkbewakingscamera's
TVIP81000/TVIP81100/TVIP82000/TVIP82100 onder meer Open Source Software bevat die uitsluitend
onder de GNU General Public License (GPL) wordt gelicenseerd. Om het gebruik van de programma's
conform GPL te garanderen, wijzen wij op de licentievoorwaarden van de GPL.
Licentietekst:
De licentietekst voor de GNU General Public Licence kan op de bijgevoegde software-CD of op de ABUS
Security-Center homepage op
http://www.abus-sc.de/DE/Service-Downloads/Software?q=GPL
worden ingezien.
Source Code
De gebruikte sourcecodes zijn bij ABUS Security-Center via het e-mailadres license@abus-sc.com tot 3
jaar na aankoop op aanvraag verkrijgbaar.

Uitvoerbaarheid van het totale systeem
De softwarepakketten (sourcecodes) stellen u niet in staat om een functionerend totaal systeem op te
bouwen. Hiervoor ontbreken diverse softwareapplicaties en de voor het netwerkcamera-systeem
ontwikkelde hardware.
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