
Przewodnik instalacji
WaŜne wskazówki dot. bezpieczeństwa Cześci i ich funkcje

■ Przeczytaj te wskazówki. 1) 

■ Zachowaj te wskazówki

■ Przestrzegaj ostrzeŜeń.

■ Stosuj się do instrukcji. 2)

■ Nie stosuj kamery w bardzo bliskim sąsiedztwie wody.

■ Czyść za pomocą suchej szmatki.

■ Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z 

    zaleceniami producenta. 3)

■ Nie instaluj w pobliŜu slinych źródeł ciepła takich jak piece,

Kamera wewnętrzna o bardzo duŜej      grzejniki, i innych urządzeń wydzielających

rozdzielczości i z cyfrową redukcją     znaczne ilości ciepła.

szumów ■ Chroń kabel zasilający przed przydepnięciem lub 1) Sterowanie menu

   przygnieceniem zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i w  Do konfiguracji menu OSD

www.ultrak.pl Instalacja kamer powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany   miejscu gdzie kable wychodzą z kamery. 2) Regulacja połoŜenia w pionie

personel i powinna spełniać wszytskie wymogi prawne i normy. ■ Zlecaj wykonanie przeglądów przez wykwalifikowany  Poluzuj te śruby i wyreguluj pochylenie kamery

   personel 3) Uchwyt trójosiowy

DANE TECHNICZNE  Zmień połoŜenie uŜywając tego uchwytu

▲▲▲▲ SONY 1/3 ” Super HAD ⅡⅡⅡⅡ COLOR CCD OstrzeŜenia bezpieczeństwa Wymiary (w mm)
▲▲▲▲ Wysoka rozdzielczość: 600 TVL(kolor)

▲▲▲▲ Redukcja szumów (DNR) 2D + 3D Zasilanie

▲▲▲▲ Bardzo wysoka czułość, tryb Sens-up x256) Kamerę moŜna zasilać jedynie napięciem do jakiego jest ona

▲▲▲▲ Naturalne odwzorowanie kolorów przystosowana.

▲▲▲▲ Dostępne róŜne obiektywy Obchodzenie się z urządzeniem

     - Ziennoogniskowy DC Auto Iris Zachowaj ostroŜność - nie wylewaj wody ani innych płynów

     - Dzienno-nocny zmiennoogniskowy DC Auto Iris   na urządzenie. Nie zostawiaj łatwopalnych lub metalowych

     - Stały przedmiotów wewnątrz urządzenia. Kamera z obcymi przedmiotami

▲▲▲▲ Detekcja ruchu wewnątrz moŜe ulec zapaleniu lub spowodować ryzyko poraŜenia.

      - przez inteligentną analizę video Działanie i przechowywanie urządzenia

▲▲▲▲ Maski prywatności Unikaj kierowania kamery w stroną ostrego światła (oświetlenia)

      - Wielokątne, 4 punkty przez dłuŜszy okres czasu. Unikaj stosowania i przechowywania

▲▲▲▲ Sterowanie funkcjami z poziomu OSD w następujących miejscach:

▲▲▲▲ Wieloprotokołowość  - O wysokich i niskich temperaturach (zakres działania -10°C~+50°C)

▲▲▲▲ Obudowa wewnętrzna uchwyt trójosiowy  - Wilgotmych i zapylonych

▲▲▲▲ Podwójne zasilanie (24VAC/12VDC)  - Wystawionych bezpośrednio na deszcz

 - O duŜych wibracjach

 - O duŜych zakłóceniach EM lub promieniowaniu EM

   takich jak nadaniki radiowe i telewizyjne

Posługiwanie się obiektywem

 - Kurz i brud usuwaj za pomocą spręŜonego powietrza.

 - UŜyj suchej i miękkiej szmatki do czyszczenia obudowy.

 - Unikaj stosowania rozpuszczalników takich jak rozcieńczalniki,

   alkohol, beznzyna, środki insektobójcze. Mogą one uszkodzić 

   powierzchnie i wpłynąć negatynie na funkcjonowanie kamery.
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FEATURES

KC-DA131  soft D/N 

KC-DA233  ICR D/N 

KC-DA235 ICR D/N WDR



OSD Menu czułość wzmacniając sygnał video, gdy sygnał spadnie poniŜej BURST OFF -> Sygnał Burst  nie jest wysyłany. REVERSE

normalnej wartości. AUTO : Kamera będzie automatycznie przełączać się między Lustrzane odbicie/odwrócenie obrazu.

USER : W tym trybie moŜna dobrać poziom maksymalny poziom trybami DAY i NIGHT w zaleŜnosci od oświetlenia. POSI/NEGA

AGC w 16 krokach od VERY LOW (b. małe) do VERY HIGH W tym trybie takŜe moŜna wybrać czy w trybie NIGHT sygnał Lustrzane odbicie jasności obrazu.

(b. wysokie). Burst ma być wysyłany ( OFF/ON). PIP: Wyświetlanie powiększonego obrazu wraz z miniaturą

FIX : Wzmocnienie zostanmie ustawione na stały poziom W tym trybie moŜna równieŜ skonfigurować poziom całego kadru.

wybieralny od VERY LOW (b. małe) do VERY HIGH (b. wysokie). oświetlenia przy jakim kamera przełączy filtr IR do trybu B/W INTELLIGENCE

MOTION (LOW - niski poziom oświetlenia, HIGH - poziom wysoki). Tu konfiguruje się parametry analizy obrazu.

W tym menu moŜna dobrać wielkość AGC do ruchu w kadrze. Parametr DWELL TIME wyznacza czas po jakim nastąpi MOTION : OFF/TRACKING/DETECTION

Jeśli przy słabym oświetleniu przewaŜają obiekty szybko poruszające przełączenie z trybu B/W do kolorowego. TRACKING - wykrywanie i śledzenie obiektów.

się naleŜy wybrać F.FAST. Jeśli natomiast są to obiekty stałe lub W tym trybie moŜna równieŜ skonfigurować poziom DETECTION - wykrywanie poruszających się obiektów.

wolno poruszające się naleŜy wybrać S.SLOW. oświetlenia przy jakim kamera przełączy filtr IR do trybu B/W MASK AREA(1~4) : Maskowanie częsci kadru w celu 

DNR (Cyfrowa redukcja szumu) (LOW - niski poziom oświetlenia, HIGH - poziom wysoki). zapewnienia prawidłowego działania analizy obrazu (rozmiar i 

MoŜna tu zmienić ustawienia redukcji szumu na obrazie. Parametr DWELL TIME wyznacza czas po jakim nastąpi pozycja maski).

Opcja ta jest uŜyteczna dla mocno zaszumionych scen. przełączenie z trybu kolorowego do B/W lub odwrotnie. DISPLAY : ON/OFF

MASK AREA pozwala na zamaskowanie jednego lub dwóch Wyświetlanie ruchu na monitorze.

SHUTTER obszarów, które mogą zawierać oświetlenie, które nie SENSITIVITY : Czułość detekcji ruchu.

MoŜna ręcznie ustalić szybkość migawki od 1/100 do 1/10K powinno wpływać na przełączanie się trybu pracy kamery. RESOLUTION : Wielkość obiektów.

EXT : Tryb pracy dzień/noc jest wybierany przez zewnętrzne ALARM OUT : Wyjście alarmowe - niedostępne*

Małe, stałe wartości migawki stosuje się do monitorowania szybko wejście typu CC.

porsuszających się obiektów. PRIVACY ZONE

DuŜe, stałe wartości migawki powodują, Ŝe obraz jest jaśniejszy, W tym miejscu dokonuje się konfiguracji sterf prywatności.

ale czas odświeŜania obrazu wydłuŜa się. Strefy prywatności zabepieczają przed podglądem miejsc do 

CAMERA SET WHITE BAL których operatorzy systemu CCTV nie powinni mieć dostępu.

Konfiguracja funkcji zwiazanych z kamerą. Ta opcja pozwala na dobór funckji balansu bieli w kamerze Kamera pozwala na wybór sposobu maskowania stref

CAMERA ID SENS-UP DAY : Balans bieli w warunkach dziennych jest konfigurowany prywatności.

W tym menu moŜna nadać kamerze nazwę skaładającą się Tryb ten powoduje automatyczne wydłuŜanie się czasu migawki do przez ręczną nastawę składników czerwonego (RED) i UŜywając klawiszy kierunkowych naleŜy wybrać strefę 

z maksymalnie 54 znaków określonej wartości tak by w trudnych warunkach oświetleniowych  niebieskiego (BLUE). prywatności

obraz wciąŜ był wyraźny i jasny. NIGHT : Balans bieli w warunkach nocnzch jest konfigurowanyPRIVACY 1 - 8 i wcisnąć SETUP. Następnie moŜna ustalić 

IRIS FLICKERLESS przez ręczną nastawę składników czerwonego (RED)  wielkość i połoŜenie strefy.

W tym menu moŜna ustawić sposób sterowania ekspozycją Jeśli jest ustawione na ON, prędkosc migawki zostaje ustalona na i niebieskiego (BLUE) oraz jasności (BRIGHTNESS). OTHER SET

kamery. 1/100 sekundy. Zapobiega to interferencji częstotliwości odświeŜania Wśród inny ustawień znajdują się:

ALC (Automatyczna kontrola oświetlenia) obrazu i modulacji fali świetlnej oświetlenia. FACTORY DEFAUTS : Wszytskie ustawienia zostaną

Po wybraniu w menu ALC i wciśnięciu SETUP na ekranie DIS  przywrócone do domyślnych.

pojawią się opcje LENS,  LEVEL, BACKLIGHT. Cyfrowa stablizacja obrazu zapobiegająca drganiom obrazu DIGITAL ZOOM OSD COLOR : Kolor znaków z OSD: biały (B/W), 

W polu LENS naleŜy wybrać dla tej kamery DC wynikającym z mechanicznych drgań kamery. Tu moŜna ustalić współczynnik cyfrowego powiększenia czerwony (RED), zielony (GREEN), niebieski (BLUE).

DAY/NIGHT obrazu oraz pozycję. Gdy oba parametry są skonfigurowane COMMUNICATION

W polu BACKLIGHT moŜna dobrać stopień BLC (kompensacji DAY: Kamera zawsze będzie pracować z trybie kolorowym cyfrowy zoom zostaje uruchomiony. Ustawienia komunikacji RS485.

oświetlenia tylnego) by poprawić ostrość i kontrast bez względu na warunki oświetleniowe. DETAIL : Sterowanie rozróŜnialnością szczegółów obrazu. SYSTEM INFO.

obserowanej sceny. NIGHT: Kamera będzie pracować w trybie czarno-białym V-SYNC : wybór sychronizacji obrazu INT (wewnętrzna) Wyświtela informacje o kamerze i jej firmware.

ELC (Elektroniczna kontrola oświetlenia) bezwzględu na warunki oświetleniowe. LINE (zewnętrzna)

Tak jak w przypadku ALC naleŜy określić obszar BLC. Dodatkowo moŜna wyłączyć (OFF) sygnał Burst w czarno-białym AGC COLOR SUP LANGUAGE

AGC (kontrola wzmocnenia) sygnale wyjściowym. Regulacja kolorów w zaleŜności od wartości AGC. Wybór języka OSD.

Menu jest uŜywane do ustawienia poziomu AGC kamery. BURST ON -> sygnał Burst jest wysyłany razem z sygnałem video.

Jeśli AGC jest aktywne kamera automatycznie zwiększa

3 * Parametry i wygląd mogą się zmienić na skutek rozwoju produktu bez osobnej informacji. 4


