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Wstęp 

Kamery ADMECO niezależnie od modelu posiadają taki sam interfejs użytkownika oraz zbliżoną 

funkcjonalność. Całość konfiguracji kamery wykonuje się przez jej stronę konfiguracyjną www. 

UWAGA: Fabrycznie kamery ADEMCO posiadają interfejs www w języku angielskim. W razie 

potrzeby posiadania interfejsu w języku polskim należy do kamery wgrać firmware ze strony 

adiglobal.pl. Aktualizację wykorzystuje się załączonym do firmware oprogramowaniem 

UpdateTool.exe. 



 

4 

 

1. Wykrycie kamery i zmiana adresu IP 

Do wykrywania kamer ADMECO służy oprogramowanie IPSearch dostarczane na CD razem z 

kamerą. Kamery ADEMCO domyślnie próbują pobrać adres IP z serwera DHCP; w przypadku nie 

powodzenia ustawiają adres autokonifguracji. Aby ustawić kamerze adres IP nie ma potrzeby 

wcześniejszego dostosowywania adresu IP komputera z oprogramowaniem IPSearch. 

W celu wykrycia i dostosowania adresu IP należy: 

1. Uruchomić oprogramowanie IPSearch.exe 

2. Kliknąć Start Search. Na liście pojawią się kamery IP obecne w tej samej sieci LAN (VLAN), 

co komputer z oprogramowaniem IPSearch. 

3. Zaznaczyć kamerę na liście i polach w prawym panelu zmienić adres IP, maskę podsieci i 

domyślną bramę (opcjonalnie również adresy serwerów DNS). Adresy DNS są niezbędne, jeśli 

będzie wykorzystywane alarmowanie po przez e-mail. 

4. Wpisać nazwę użytkownika admin i hasło admin. Kliknąć Modify. 

 

5. Potwierdzić komunikat o pomyślnej zmianie konfiguracji IP. Teraz już można wejść przez 

przeglądarkę (Internet Explorer, Firefox, Chrome) do kamery ADEMCO. 
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2. Strona podglądu kamery ADMECO 

 
Domyślnie kamera korzysta z Adobe Flash i jego obecność na komputerze jest niezbędna , aby 

wyświetlić obraz z kamery. Maksymalnie z kamery można wydobyć do odtwarzaczy Flash na www 

3 jednoczesne strumienie (główne i pomocnicze). 

Domyślny użytkownik kamery: admin  

Domyślne hasło: admin 

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer należy pobrać i zainstalować z kamery 

komponent ActiveX (kontrolka webplayer.ocx) umożliwi ona wykonywanie zrzutu obrazu na żywo 

(zdjęcia) oraz odtwarzanie materiału z karty pamięci zainstalowanej w kamerze, na którą kamera 

wykonywała zapis video w harmonogramie. 
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Domyślnie IE uruchamia Adobe Flash do podglądu i konfiguracji kamery. Instalację i wykorzystanie 

komponentu ActiveX należy zainicjować jak na rysunku poniżej: 

 

Hasło administratora zamienia się klikając w ikonę w prawej, górnej części ekranu: 
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Jeśli kamera wykonuje rejestrację video na serwer FTP to nagrania można przejrzeć jedynie 

pobierając z FTP pliki .ts. Każdy plik zawiera w nazwie sygnaturę czasową rozpoczęcia tworzenia 

nagrania w tym pliku. 

Jeśli kamera wykonuje rejestrację na kartę SD nagrania może przejrzeć przez Internet Explorer (po 

zainstalowaniu komponentu ActiveX) – patrz następna strona – lub za komputerze PC 

wyposażonym w czytnik kart SD – jako niezależne pliki. 

Karta SD w kamerze ADMECO może pracować w 2 trybach: 

1. SDvideo – nagrania może przejrzeć i zarchiwizować wyłączenie przez Internet Explorer.  

2. Ext3 - nagrania może przejrzeć i zarchiwizować przez IE lub w czytniku kart SD 

komputera PC. 

W celu przejrzenia zawartości karty SD z EXT3 należy na komputerze zainstalować sterownik 

formatu EXT3: Ext2Fsd.exe 

Pliki tworzone w trybie EXT3 zawierają w nazwie sygnaturę czasową czasu rozpoczęcia nagrania w 

pliku. 
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Odtwarzanie i archiwizacja materiału video z kamery z kartą pamięci. 

 

W celu uzyskania nagrań na skali czasowej należy wybrać zakres skali czasowej i kliknąć Search. 

Uwaga: Format daty w polach ustalania zakresu czasowego to MM/DD/RRRR. 

Aby zmienić skalę linii czasowej należy kliknąć klawisz powiększenia  lub pomniejszenia skali 

czasowej  , a następnie kliknąć w linię czasową. 

Aby zarchiwizować nagarnia należy wykonać wyszukanie nagrań (klawisz Search), a następnie 

zaznaczyć techniką przeciągnij i upuść (lewy klawisz myszki) interesujący fragment linii czasowej i 

kliknąć w niego prawym klawiszem myszki i wybrać Backup. 
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Następnie w kolejnym oknie należy wskazać ścieżkę do folderu, w jakim ma zostać zapisany plik, 

maksymalny rozmiar pojedynczego pliku oraz wskazać czy, jeśli w wybrany zakres czasowy będzie 

składał się z wielu plików na karcie SD, pliki te mają zostać połączone w jeden plik przy archiwizacji 

na komputer PC. 

Następnie należy kliknąć klawisz Start. 

 

Status archiwizacji oraz jego postęp jest podawany na bieżąco w oknie archiwizacji.  Archiwizację 

można przerwać zaznaczając proces na liście i klikając Delete. 

Do odtwarzania plików służy program SNMediaPlayer.exe 
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Ustawienia modułu przetwornika i przetwarzania obrazu kamery ADEMCO  

 

 

Poszczególne zakładki zawierają następujące ustawienia: 

 

Kliknięcie  przywraca wszystkie ustawienia kamery do wartości 

domyślnych. 
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ShutterMode: Tryb pracy migawki – AutoShutter (prędkość migawki jest dobierana przez 

kamerę automatyczne, zależnie od poziomu oświetlenia), FixedShutter (stała prędkości 

elektronicznej migawki). 

MaxShutter: W przypadku AutoShutter jest to najmniejsza prędkość do jakiej kamera może 

spowolnić migawkę przy spadającym poziomie oświetlenia (zewnętrznego i odbitego własnego IR).  

FixedShutter: W przypadku FixedShutter jest to czas ustalony naświetlania przetwornika 

obrazowego.  

 

Gain Mode: Tryb pracy automatycznego wzmocnienia obrazu.  

AutoGain: Kamera automatycznie zwiększa wzmocnienie przy spadającym poziomie oświetlenia aż 

do poziomu ustawionego w pozycji Max. Gain(dB). 

FixedGain: Kamera pracuje ze stałym poziomem wzmocnienia ustawionym w pozycji 

FixedGain(dB). 
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DayNightMode: Tryb pracy kamery. 

Auto: Przełączanie następuje automatycznie przy spadku / wzroście oświetlenia zewnętrznego 

poniżej / powyżej określonego poziomu. Czas histerezy zapobiegający cyklicznemu przełączaniu się 

kamery wokół punktu granicznego określa parametr Delay(s). 

DayMode: kamera pracuje cały czas w trybie kolorowym (wbudowany IR nie włącza się). 

NightMode: kamera pracuje cały czas w trybie monochromatycznym (wbudowany IR pracuje cały 

czas). 

Timing: Kamera przełącza się o określonych godzinach – DayToNightTime – do trybu 

monochromatycznego; NightToDayTime – do trybu kolorowego. Do działanie tej funkcji konieczne 

jest poprawne ustawienie czasu i daty w kamerze. 

 

AutoIris: Umożliwia wyłączenie (OFF) lub włączanie (ON) działania automatycznej przysłony 

obiektywu kamery. 
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GAMMA: Umożliwia włączenie sterowania dynamicznym sterowaniem współczynnikiem Gamma 

(cyfrowy WDR) – nastawa Dynamic. 

 

 

AE Meter Mode: Sposób pomiaru naświetlenia przetwornika. 

Multi-Pattern: Poziom ekspozycji jest określany przez analizę sygnału z całego przetwornika. 

Center-Weighted: Poziom ekspozycji jest określany przez środek przetwornika. 

Vertical Center-Weighted: Poziom ekspozycji jest określany głównie przez środkową część 

przetwornika jak niżej: 
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Horizontal Center-Weighted: Poziom ekspozycji jest określany głównie przez środkową część 

przetwornika jak niżej. 

 

 

 

WB mode: Tryb pracy kamery w zakresie odwzorowania kolorów. 

Auto: Balans bieli jest dobierany automatycznie. 

Manual Mode-Ovecast: Balans bieli jest dostosowany do warunków typowych dla zwykłego dnia. 

Manual Mode-Sunshine: Balans bieli jest dostosowany do warunków typowych dla słonecznego 

dnia. 
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Manual Mode-Fluorescent light: Balans bieli jest dostosowany do warunków typowych dla 

oświetlenia jarzeniowego. 

Manual Mode-Tungsten light: Balans bieli jest dostosowany do warunków typowych dla 

oświetlenia żarowego. 

Manual Mode-Customized: Balans beili można dostosować ręcznie regulując wartościami 

parametrów RedGain i BlueGain. 

Mirror: Tryb pracy kamery 

Close: Orientacja obrazu nie jest zmieniana.  

Horizontal: Orientacja obrazu jest zmieniona w poziomie (prawo/lewo). 

Vertical: Orientacja obrazu jest zmieniona w poziomie (góra/dół). 

PictureFlip: Orientacja obrazu jest zmieniona w poziomie i pionie. 

 

NR: Ustawienia redukcji szumu obrazu – Auto (poziom dobierany automatycznie), Manual 

(głębokość działania redukcji dobierana ręcznie wg. ustawień parametru Strenght)  

2DNR: Redukcja szumu w każdej klatce transmitowanego obrazu. 

3DNR: Redukcja szumu między sąsiednimi klatkami obrazu. 
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3. Konfiguracja kamery 

3.1 Device info 

 

Zawiera informacje o kamerze m.in. wersję firmware, adres MAC kamery.  

Umożliwia również nadanie kamerze nazwy. 

 

3.2 Stream 

Zawiera informacje o bieżących ustawieniach kodowania i kompresji obrazu video tworzonego 

przez kamerę. Kamery ADEMCO generują maksymalnie 3 strumienie video zawierające ten sam 

obraz: 

1. strumień główny (wysokorozdzielczy) dla nagrywania i transmisji w sieci LAN i dla szybkich 

łącz internetowych. 

2. strumień pomocniczy (niskiej rozdzielczości) dla jednoczesnego wyświetlania wielu kamer 

na rejestratorach sprzętowych i jednoczesnej transmisji wielu kamer na wąskopasmowych łączach. 

3. Stumień SVC – ultrak niskoprzepustowy powstający z odchodzenia strumienia nr 1 lub nr 2. 
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Odstęp klatek I: 

 Zalecana wartość – ilość klatek transmitowana przez kamerę w ciągu 1 lub 2 sekund. 

Sposób tworzenia strumienia: 

CBR – strumień o w przybliżeniu stałej przepustowości, VBR – strumień o zmiennej przepustowości. 

Przepływność strumienia video:  

Dla CBR - wielkość strumienia video zbyt niska wartość przepustowości powoduje „pikselizację” 

obrazu, zbyt wysoka szybkie zapełniania się dysków. Wartość należy dobrać eksperymentalnie do 

obserwowanej sceny i ilości kl./s tak, aby przy typowo pojawiającej się ilości ruchu w kadrze obraz 

nie tracił na jakości.  

Dla VBR - wielkość (wartość) strumienia, jakiego nie może przekroczyć kamera przy największej 

spodziewanej ilości ruchu w kadrze i określonej ilości kl./s. Należy ustawić go z pewnym zapasem 

ponad wartość ustaloną eksperymentalnie przy największej spodziewanej ilości ruchu w kadrze i 

określonej ilości kl./s. Zbyt mała wartość może prowadzić do „przycinania się” obrazu lub 

okresowej spadku jakości obrazu w warunkach dużej ilości ruchu w kadrze. 

Strumień SVC – strumień stosowany do podglądu w warunkach bardzo ograniczonego pasma o 

niewielkiej ilości klatek, ale pozwalający utrzymanie płynnego podglądu. 
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3.3 Local Network 

Ustawienia sieciowe kamery. 

Do funkcjonowania generowania i przesyłania e-mail konieczne jest wpisanie adresów DNS. 
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3.4 Device port 

Porty komunikacji kamery z oprogramowaniem zewnętrznym . 

 

Dodatkowo kamera wykorzystuje do przesyłania niezależnych powiadomień alarmowych protokół 

UDP na porcie 30003. 

 

3.5 Date and Time 

Uwaga: Synchronizacja czasu prowadzona przez oprogramowanie TimeTool.exe lub rejestratory 

sprzętowe nie jest synchronizacją wykorzystującą protokół NTP, nie ma więc potrzeby 

uruchamiania tej usługi w kamerze w takich przypadkach. 



 

20 

 

 

Poprawne ustawienie czasu letniego w kamerze dla Polski:  

 

3.6 Camera 
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3.7 OSD 

Ustawienia nakładania informacji na obrazie z kamery (trwałe osadzenie w danych video) 

 

 

3.8 System Service 
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3.9 Alarm – Motion Alarm 

Kamera może samodzielnie wykonywać detekcję ruchu i przesyłać do współpracującego 

oprogramowania lub rejestratora informację o wykryciu ruchu w kadrze. Rejestratory sprzętowe 

korzystają wyłącznie z detekcji ruchu dostarczanej przez kamery. Oprogramowania NVR 

umożliwiają wykonywanie własnej detekcji ruchu na obrazie dostarczanym przez kamerę i nie 

wymagają korzystania z detekcji wbudowanej w kamery. W celu wykorzystania detekcji z kamery 

ADEMCO należy ją w kamerze włączyć i skonfigurować. 

 

Czas alarmowania – minimalny czas między wysłaniem przez kamerę informacji o detekcji, a 

wysłaniem informacji o ustaniu ruchu. Można go wykorzystać do kształtowania czasu nagrywania 

zdarzeniowego. Czas ten jest retrygowalny tzn. powstanie detekcji przez ustaniem poprzedniej 

detekcji powoduje opóźnienie wysłania informacji o ustaniu detekcji (o następny czas 

alarmowania).   

Detekcję ruchu najczęściej włącza się w trybie 24/7 choć można jej działanie kształtować za 

pomocą harmonogramu (np. gdy kamera ma alarmować przez e-mail tylko po zamknięciu zakładu 

pracy). 
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Ustawienia obszaru i czułości detekcji: 

Czułość 1 - najniższa, 10 - najwyższa. 

Obszar detekcji ustawia się zakreślając techniką przeciągnij-i-upuść obszar lub klikając pojedyncze 

elementy siatki detekcji. Wykluczanie z detekcji przeprowadza się przez ponowne kliknięcie 

uprzednio zaznaczonego elementu pola detekcji. 
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3.10 Local Record – Record Policy 

Kamery ADEMCO mogą tworzyć nagrania na kartę SD zainstalowaną w kamerze lub na serwer FTP. 

W celu uruchomienia nagrywania należy skonfigurować zasób pamięci masowej (SD lub FTP) w 

Record Directory, a następnie ustawić sposób nagrywania: 

 

 Sposób przechowywania nagrań:  

Cycle Store – nagrywanie pierścieniowe: automatyczne kasowanie najstarszych nagrań i 

zastępowanie ich nowymi. 

Save Days – zapis video utrzymywany jest przez określoną ilość dni. Jeśli przestrzeń dyskowa jest 

niewystarczająca by zapewnić przechowywanie nagrań przez podaną ilość dni to po zapełnieniu 

pamięci masowej nagrywanie zatrzyma się, aż do czasu upłynięcia liczby dni, których 

przechowywanie zostało skonfigurowane. 

Numer strumienia:  

1 – strumień główny kamery 

2 – strumień pomocniczy 

3 - strumień SVC 

 

Uwaga: Ilość danych video na 1 dzień ciągłego nagrywania można oszacować wg. wzoru: 

Dane [MB] = ( Przepłyność_wybranego_strumienia [kbps] / 8 ) * 86400 / 1024 
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Ilość danych video na 1 dzień nagrywania po detekcji ruchu można oszacować wg. wzoru: 

Dane [MB] = ( Przepłyność_wybranego_strumienia [kbps] / 8 ) * 86400 / 1024 * Q 

gdzie Q = 0…1 – współczynnik wypełnienia detekcją ruchu 

  

3.11 Record Directory 

Kamery ADEMCO mogą tworzyć nagrania na kartę SD zainstalowaną w kamerze lub na serwer FTP 

(rozłącznie). 

Karta SD w kamerze ADMECO może pracować w 2 trybach: 

1. SDvideo – nagrania może przejrzeć i zarchiwizować wyłącznie przez Internet Explorer.  

2. Ext3 - nagrania może przejrzeć i zarchiwizować przez IE lub w czytniku kart SD komputera 

PC. 

W celu przejrzenia zawartości karty SD z EXT3 należy na komputerze zainstalować sterownik 

formatu EXT3: Ext2Fsd.exe 

Pliki tworzone w trybie EXT3 zawierają w nazwie sygnaturę czasową czasu rozpoczęcia nagrania w 

pliku. 
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Kamera ADEMCO może również wykonywać rejestrację na dyski (do folderów) serwera FTP. 
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Nazwa użytkownika: należy wykorzystać konto użytkownika serwera FTP, które ma uprawienia do 

tworzenia i kasowania plików i podfolderów. 

 

3.12 Privacy Masking 

Kamera umożliwia nałożenie masek prywatności zasłaniających trwale niepożądane fragmenty 

obrazu. Maski prywatności rysuje się na obrazie za pomocą techniki przeciągnij -i-upuść. 
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3.13 DDNS 

Kamery ADEMCO mogą współpracować z serwisami utrzymującymi w globalnym systemie 

domenowym aktualne adresy IP urządzeń pracujących z tzw. zmiennym adresem IP.  

 

W celu konfiguracji funkcji DDNS należy podać nazwę kamery założoną na koncie DDNS oraz nazwę 

użytkownika serwisu i jego hasło. Aktualizacja następuje co 15 minut.  

 

3.14 Service Center – Alarm Center 

W tym miejscu strony www kamery można ustawić adres IP oraz port, pod który kamera będzie 

automatycznie przesyłać pakiety UDP informujące powstaniu zdarzenia w kamerze (detekcji 

ruchu). Jest to dodatkowe alarmowanie nie związane z pracą kamery z oprogramowaniem NVR lub 

rejestratorem sprzętowym. 



 

30 

 

 

 

3.14 Service Center – SMTP 

W tym miejscu strony www kamery można ustawić parametry połączenia z serwerem wychodzącej 

poczty elektronicznej - SMTP. W przypadku włączenia detekcji ruchu kamera będzie wysyłać 

powiadomienia e-mail załączając zdjęcia – zrzuty obrazu z kamery. 

Uwaga: do funkcjonowania SMTP niezbędne jest wpisanie do konfiguracji kamery adresów 

serwerów DNS. 
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Jakość załączanych zdjęć JPEG: 

High – wysoka 

Mid – średnia 

Low – niska 

 

3.15 Privilege Manager – Group  

W tym miejscu można skonfigurować i nadać uprawnienia grupom użytkowników.  

 

 

Numer uprawienia 

na liście 

Zakres uprawień 

1 Dodawanie, usuwanie i modyfikacja użytkowników oraz uprawień grup 

użytkowników 

2 Restartowanie kamery, przywracanie ustawień domyślnych kamery 

3 Konfiguracja parametrów kamery 

4 Przeglądanie i archiwizacja materiału z karty SD kamery 

5 Ustawienia ekspozycji, przysłony, redukcji szumów, jasności, ostrości 
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obrazu 

6 Uzyskiwanie podglądu i strumieni video z kamery 

 

Kamera współpracująca z rejestratorem lub oprogramowaniem NVR powinna być do niego dodana 

na koncie administratora, aby umożliwić mu swobodne konfigurowanie kamery i pozyskiwanie 

strumieni oraz informacji o detekcji ruchu. 

 

3.16 Privilege Manager – User 

W tym miejscu można skonfigurować i przypisać użytkowników do grup użytkowników (nadać im 

uprawnienia). 
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Hasło tworzone dla użytkownika musi: 

1. Mieć co najmniej 7 znaków. 

2. Składać się z małych i dużych liter, cyfr oraz/lub znaków specjalnych (polskie znaki 

diakrytyczne nie są dozwolone). 

3. Nie może być takie samo jak nazwa użytkownika ani nazwa użytkownika zapisana od tyłu. 

 

Domyślnie w kamerach ADMECO stworzony jest 

użytkownik z pełnymi uprawnieniami do kamery 

– admin o haśle admin. 

 

3.17 Device Log – Operation Log 

Ta opcja menu www kamery umożliwia odczytanie z pamięci nieulotnej kamery zapisów dziennika 

działania kamery. Zawiera on informacje o dostępie do kamery oraz podejmowanych przez nią 

aktywnościach. 
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Kliknięcie Download po wyszukaniu zdarzeń umożliwia zapisanie pliku z listą wyszukanych zdarzeń. 

 

 

3.18 Device Log – Alarm Log 

Ta opcja menu umożliwia wyszukanie zapisanych w pamięci kamery informacji o dacie i czasie 

powstania im zakończenia zdarzeń w kamerze (m.in. detekcji ruchu). 
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Wyniki wyszukiwania można pobrać klikając Download. 

 

 

3.19 Maintenance 

W tej części menu www kamery ADEMCO znajdują się opcje umożliwiające restart kamery i 

przywrócenie w niej ustawień fabrycznych. 
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Jeśli przed kliknięciem ikony przywracania ustawień fabrycznych przestawimy opcję Reserve IP 

Setting na ON sprawimy, że kamera zachowa dotychczasowe ustawienia adresu IP dzięki czemu nie 

będzie potrzeby ponownego ustalania jej adresu IP tak by pasował do adresacji sieci IP CCTV. 

 

 

4. Reset hasła administratora 

Jeśli hasło administratora zostanie zapomniane należy otworzyć kamerę i zlokalizować klawisz 

RESET TO DEFAULT. Wciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza przez 5 sekund spowoduje ponowne 

uruchomienie kamery i restart jej do ustawień fabrycznych (również adresu IP). 

Przykładowa lokalizacja przycisku w kamerze ADEMCO: 
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