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Uwaga:  

NUUO i Luxriot  dodają własne znaczniki czasu przy eksporcie materiału do celów dowodowych  



 

I. Wykrycie kamery i zmiana adresu IP kamery ADEMCO 

 

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 autokonfiguracji. Aby ustawić kamerze adres IP 

nie ma potrzeby wcześniejszego dostosowywania adresu IP komputera z 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 nie 

zbędne, 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  



 

 

 

II. Konfiguracja detekcji ruchu w kamerze ADMECO 

 

 

 



 

 

Ustawienia harmonogramu detekcji: 

 

 



 

 

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. 

 

 



 

III. LUXRIOT VMS 

 

Nie ma potrzeby synchronizacji czasu zegara RTC w kamerze z zegarem komputera z 

serwerem LUXRIOT VMS by uruchomić połączenie z wykorzystaniem standardu ONVIF. 

1. Uruchomić aplikację kliencką i połączyć się z serwerem Luxriot VMS, do którego 

chcemy dodać kamerę ADEMCO jako admin. 

2. Uruchomić Kreatora ustawień kamer: 

 

3. Wybrać opcję dodania nowego urządzenia i kliknąć Dalej. 

4. Wprowadzić nazwę kamery i kliknąć Właściwości. W kolejnym oknie wybrać Producent 

Generic, Model ONVIF Compatible. Kliknąć Zastosuj. 



 

 

5. Wejść do zakładki Dostęp podać adres IP port http (domyślnie dla ADEMCO 80) oraz 

wprowadzić nazwę użytkownika kamery (zalecane konto: admin) i jego hasło. 

 

6. Kliknąć Zastosuj. Zostanie nawiązane połączenie. 

7. Wejść do zakładki Podstrumień – wskazać strumień nr 2 w kamerze. 



 

 

8. Ustawienia strumienia głównego i podstrumienia można dostosować w zakładkach 

odpowiednio Ustawienia obrazu oraz Podstrumień. Ustawienia te zostaną przesłane go 

kamery. Pozostawienie wartości (Domyślnie) spowoduje, że LUXRIOT przyjmie 

strumienie o parametrach takich jak wcześniej zostały skonfigurowane w kamerze. 

9. Kliknąć OK – zamknie się okno konfiguracji kamery. Kliknąć Dalej. 

10. Skonfigurować sposób pobierania informacji o ruchu w kadrze kamery. Jeśli zostanie 

wybrana detekcja z kamery należy ją skonfigurować w kamerze (obszar, czułość, czas 

trwania alarmu o ruchu). 

 

11. Wskazać sposób i typ rejestrowanych informacji (video, ruch, meta dane). 

12. Kliknąć Dalej a w kolejnym oknie Zakończ. 

Uwaga:  



 
1. Aby nakazać LURIOT VMS całkowicie wznowić połączenie z kamerą należy wejść do 

Kreatora ustawień kamer i zaznaczyć 

 

a następnie dojść do końca Kreatora, po czy uruchomić go ponownie i ponownie przejść 

przez niego odznaczając ww. opcję. Takie kroki wymuszają na Luxriocie wznowienie 

połączenia kamerą i nie prowadzą do usunięcia nagrań, usuwania ustawień kamery itp. – 

połączenie z kamerą jest natomiast wykonywane w całości od nowa. 

2. Ikona  świadczy o odebraniu informacji o detekcji ruchu, ikona  o oczekiwaniu na 

informacje o detekcji ruchu (detekcja jest włączona i ustanowiono połączenie z kamerą w 

celu przesyłania informacji o ruchu).  

3. Ikona  jest aktywna tyle czasu ile ustawiono interwał alarmowania w konfiguracji 

detekcji ruchu kamery. Czas pre- i post alarmu nagrywania w LUXRIOT dodają się do tego 

czasu. 

 

IV. NUUO Main Console 

 

Nie ma potrzeby synchronizacji czasu zegara RTC w kamerze z zegarem komputera z 

serwerem lub rejestratorem NUUO by uruchomić połączenie z wykorzystaniem standardu 

ONVIF. Sygnatura czasowa nakładana na obraz nie jest potrzebna (można ją wyłączyć na 

www kamery) ze względu na fakt, że rejestratory i oprogramowanie NUUO nakładają 

swoją sygnaturę czasową i znak wodny w czasie eksportu materiału do celów 

dowodowych. 

W celu podłączenia kamery ADMECO należy wejść do konfiguracji kamer i podąć 

podstawowe parametry polaczenia z kamerą wybierając typ połączenia TCP (Producent: 

ONVIF, Model: ONVIF). Kamerę należy rejestrować na koncie „admin”. 



 

 

W Ustawienia kamery można dokonać zmiany ustawień strumieni w kamerze. Zmiana 

wprowadzona w NUUO prześle i zapisze w kamerze ustawienia kompresji video 

(rozdzielczość, ilość kl./s i przepływność). 

 

 



 

 

W przypadku korzystania z mechanizmu kodowania VBR w kamerze na stronie www 

kamery należy ustawić jakość video. 

W przypadku korzystania z CBR można konfigurować przepływność wyłącznie z NUUO. 

W NUUO obsługiwane są oba strumienie video generowane przez kamerę. Sposób 

wykorzystania tych strumieni (w jakich podziałach ekranu będą wyświetlane, w jakich 

strumieniach udostępnianych zdalnie przez rejestrator NUUO będą występowały) 

konfiguruje się w Profil strumienia: 

 



 

 

Platforma NUUO nie odbiera detekcji ruchu z kamer ADEMCO. W przypadku Main Console 

można skorzystać z programowej detekcji ruchu: 

 

 



 

V. Rejestratory HIKVISION DS-76xxNI-SE/NI-Ex , DS-

76/77xxNI-ST 

 

Nie ma potrzeby wcześniejszej synchronizacji czasu zegara RTC w kamerze z zegarem 

rejestratora HIKVISION by uruchomić połączenie z wykorzystaniem standardu ONVIF. 

Po dodaniu kamery do rejestratora DS-76xxNI-SE/Ex nastąpi automatyczna synchronizacja 

ustawień strefy czasowej oraz ustawień daty i czasu w kamerze. Na stronie www kamery 

należy skonfigurować przełączenie czasu letniego i zimowego: 

 

Należy koniecznie pozostawić włączone nakładanie daty i czasu w OSD, aby zachować 

sygnaturę czasową w razie konieczności archiwizacji materiału i przekazania go w cenach 

dowodowych. 

Rejestratory HIKVISION wykrywają kamery ADMECO z swojej sieci lokalnej. Aby dodać 

kamerę należy kliknąć ikonę : 



 

 

Wprowadzić nazwę użytkownika „admin” i jego hasło: 

 

Po poprawnym połączeniu będzie można wyświetlić obraz z kamer, nastąpi również 

zsynchronizowanie czasu, daty i strefy czasowej w kamerze: 

 

Rejestratory HIKVISION nie przechowują informacji o ustawieniach kompresji i strumieni 

video kamery. W przypadku odczytu/zmian w ustawieniach kompresji kamery dane te są 

każdorazowo pobierane z kamery i w niej zapisywane (rozdzielczość, ilość klatek/s, jakość 

video, przepływność – obsługiwane i wymuszane przez rejestratory HIKVISION jest jedynie 

kodowanie VBR): 



 
 

 

Rejestrator obsługuje oba strumienie z kamer ADEMCO wykorzystując je następująco: 

Strumień główny (wysokorozdzielczy) – nagrywanie (domyślnie), wyświetlanie obrazu na 

monitorze lokalnym pełnoekranowo oraz w niektórych podziałach obrazu, transmisja do 

sieci (jeśli oprogramowanie/operator iVMS-4200/4500 żąda strumienia głównego) 

Strumień pomocniczy (o niskiej rozdzielczości) – wyświetlanie obrazu na monitorze w 

niektórych podziałach obrazu, transmisja do sieci (jeśli oprogramowanie/operator iVMS-

4200/4500 żąda strumienia pomocniczego) 

Strumień pomocniczy i główny muszą być skonfigurowane jako H.264. 

Przepustowość strumienie pomocniczego nie może być większa niż 1000kbps. 

Niezachowanie wymogu H.264 i przepustowości <1000kbps powoduje powstanie błędu i 

nadmierne obciążenie rejestratora przez dekompresję wyłącznie strumienia głównego 

(niemożność jednoczesnego wyświetlenia obrazów z wielu podłączonych kamer): 



 

 

 



 

 

 

W przypadku zbyt długiego oczekiwania na obraz po zmianie ekranu podzielonego należy 

rozważyć zmianę (zmniejszenie) odstępu klatek bazowych kompresji w strumieniu 

głównym i/lub pomocniczym: 



 

 

Detekcja ruchu z kamery jest obsługiwana wyłącznie przez rejestratory DS-76/77xxNI-ST. 

Sposób konfiguracji detekcji ruchu dla DS-77/76xxNI-ST: 

1. Włączyć detekcję w menu rejestratora (kliknąć Dalej). Rejestrator spowoduje, że na 

stronie www detekcja również zostanie włączona. 

 

2. Wejść na www kamery. Ustawić pole detekcji, czułość i minimalny czas trwania alarmu 

ruchu. 



 

 

 

 

Uwaga: Po wyłączeniu detekcji z poziomu menu OSD rejestratora i jej ponownym włączeniu 

należy ponownie skonfigurować obszar detekcji oraz czułość.  

3. Harmonogram nagrywania w rejestratorze należy ustawić na nagrywanie z detekcją, 

aby móc korzystać z nagrywania zdarzeniowego po detekcji ruchu. 

 



 

 

 

 

VI. NUUO NVRmini2 

 

Nie ma potrzeby synchronizacji czasu zegara RTC w kamerze z zegarem komputera z 

rejestratorem NUUO by uruchomić połączenie z wykorzystaniem standardu ONVIF. 

Sygnatura czasowa nakładana na obraz nie jest potrzebna (można ją wyłączyć na www 



 
kamery) ze względu na fakt, że rejestratory i oprogramowanie NUUO nakładają swoją 

sygnaturę czasową i znak wodny w czasie eksportu materiału do celów dowodowych. 

W celu podłączenia kamery ADMECO należy wejść do konfiguracji kamer i podać 

podstawowe parametry polaczenia z kamerą wybierając typ połączenia TCP (Producent: 

ONVIF, Model: ONVIF). Kamerę należy rejestrować na koncie „admin”. 

 

 

Po 4-5 sekundach w Status kamer pojawią się informacje o komunikacji z kamerą. 

 



 
W NUUO NVRmini2 obsługiwane są oba strumienie video generowane przez kamerę. 

 

W Parametry kamery można dokonać zmiany ustawień strumieni w kamerze. Zmiana 

parametrów wprowadzona w NUUO i zostanie przesłana oraz zapisana w kamerze 

(rozdzielczość, ilość kl./s i przepływność).  

 

 

 



 

 

W przypadku korzystania z mechanizmu kodowania VBR w kamerze na stronie www 

kamery należy ustawić jakość video. 

 

W przypadku korzystania z CBR można konfigurować przepływność wyłącznie z NUUO. 



 

 

 

Rejestratory NVRmini2 nie odbierają detekcji ruchu z kamer ADEMCO. Nagrywanie może odbywać 

się wyłącznie w sposób ciągły. 



 

VII. NUUO NVR Solo (NC-2016/08, NS-2080/2160/816x) 

Nie ma potrzeby synchronizacji czasu zegara RTC w kamerze z zegarem komputera z rejestratorem 

NUUO by uruchomić połączenie z wykorzystaniem standardu ONVIF. Sygnatura czasowa nakładana 

na obraz nie jest potrzebna (można ją wyłączyć na www kamery) ze względu na fakt, że rejestratory i 

oprogramowanie NUUO nakładają swoją sygnaturę czasową i znak wodny w czasie eksportu 

materiału do celów dowodowych. 

W celu podłączenia kamery ADMECO należy wejść do konfiguracji kamer i podać podstawowe 

parametry polaczenia z kamerą wybierając typ połączenia TCP (Producent: ONVIF, Model: ONVIF). 

Kamerę w rejestratorze należy rejestrować na koncie „admin”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
W zakładce Parametry można skonfigurować parametry strumieni video pobieranych z 

kamery ADEMCO. Ustawienia wprowadzone tu przeniosą się do kamery i zostaną tam 

zapisane. 

 

W przypadku wykorzystywania nagrywania z detekcją ruchu w harmonogramie 

nagrywania należ skorzystać z programowej detekcji ruchu na pokładzie rejestratora. 

Konfiguracja detekcji odbywa się w zakładce Ruchu (NVR) w menu Ustawienia kamery. 

 

Obszar detekcji oznaczamy za pomocą myszki („czerwone pola”) na podglądzie z 

kamery. Dodatkowym parametrami są: 

czułość - 1..5 – czułość detekcji – im większa wartość tym mniejszy ruch powoduje 

powstanie detekcji ruchu. 

przedział – 1..5 – ilość sąsiednich klatek obrazu w jakich musi zostać wykryty ruch aby 

powstała detekcja ruchu.  

Klawisz symulacja umożliwia sprawdzenie poprawności działania detekcji. 



 

 

W celu wykorzystania detekcji ruchu do nagrywania należy wejść do menu konfiguracji 

nagrywania i skonfigurować nagrywanie po detekcji ruchu w wybranych przedziałach 

czasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym samym menu w zakładce Ruch należy wskazać, jakie zdarzenia detekcji ruchu 

dla konfigurowanej kamery będą wywoływały rejestrację; najczęściej będzie to 

detekcja z tej samej kamery. 



 

 

Przy podglądzie na żywo ma lokalnym monitorze VGA/HDMI można zmieniać 

wyświetlany strumień video pobierany z kamery za pomocą elementów OSD 

rejestratora - 1 2 3. 

 

 


