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  PPRROOSSIIMMYY  PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ  !!  
 
 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

 

Na I stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi widoczne są dane osoby odpowiedzialnej za ten 

dokument oraz za produkt, którego instrukcja dotyczy. Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, na 

okładce podano równieŜ bezpośrednie numery telefoniczne oraz adres poczty elektronicznej. Informacje te 

mogą okazać się pomocne w przypadku ewentualnych wątpliwości podczas instalacji lub uruchamiania 

systemu. Będziemy takŜe wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące treści tego opracowania.  

Poświęciliśmy wiele czasu i uwagi, by niniejsza instrukcja zawierała moŜliwie najwięcej 

szczegółowych danych, zaprezentowanych w przyjaznej formie. Dlatego teŜ zwracamy się do Państwa z 

prośbą, by w przypadku ewentualnych problemów z instalacją lub poprawnym skonfigurowaniem 

urządzenia, kontakt z nami był poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z fragmentami dokumentu 

dotyczącymi waŜnych dla Państwa zagadnień. Być moŜe wyjaśnienie wątpliwości znajduje się właśnie w 

instrukcji obsługi.  

Dziękując za zakup naszych produktów Ŝyczymy Państwu wielu sukcesów i bezawaryjnej pracy 

systemów. 

        Dział Techniczny 

       Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
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Uwaga! NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku ewentualnych usterek. JeŜeli Dział Serwisu firmy Ultrak Security Systems Sp. z 
o.o. stwierdzi uszkodzenie, którego przyczyna wynika bezpośrednio z niewłaściwej obsługi urządzenia, 
bądź niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, będzie to podstawą do anulowania 
gwarancji. 

 

Uwaga! Wszelkich napraw i modyfikacji konfiguracji sprzętowej urządzenia mogą dokonywać wyłącznie 
pracownicy firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. lub osoby posiadające odpowiednią autoryzację. 
Samodzielne otwarcie obudowy urządzenia spowoduje utratę gwarancji. 

 
 

Uwaga! Urządzenie zasilane jest z sieci energetycznej 230V AC / 50Hz za pomocą zasilacza. Podłączenie 
napięcia o innych parametrach moŜe spowodować poraŜenie prądem elektrycznym, nieodwracalne 
uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji. Linia zasilająca powinna być wykonana jako 

trójprzewodowa, z przewodem uziemienia ochronnego. Ten sam obwód powinien zasilać takŜe 
pozostałe elementy systemu. 
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O niniejszej instrukcji 
 
Niniejsza instrukcja stanowi wprowadzenie do doskonałej kamery w głowicy szybkoobrotowej PTZ 
ACUIXTM i opisuje jak zainstalować, skonfigurować i obsługiwać tę głowicę. 
 
Niniejszy dokument pokazuje jak zainstalować moduł obrotowy kopuły oraz klosz, a następnie jak 
uŜytkować kamerę w jednym z obsługiwanych protokołów. Na końcu znajdują się informacje dotyczące 
specyfikacji technicznej oraz usuwania problemów w działaniu kopuły. 
 

Streszczenie 
 

Niniejszy dokument składa się z następujących rozdziałów i załączników: 
• Rozdział 1: Instalacja modułu obrotowego i klosza, stanowi wprowadzenie do kopuły ACUIXTM, 

zawiera informacje o nazewnictwie części oraz mocowaniu klosza kopuły. 
• Rozdział 2: Ustawienia przełączników, wyjaśnia funkcje przełączników DIP i nastawników 

obrotowych. 
• Rozdział 3: Działanie i programowanie w protokole Diamond, dostarcza informacji o 

programowaniu i obsłudze kopuły skonfigurowanej do pracy w protokole Diamond i sterowanej przez 
sterownik HEGS5000/HEGS5001. 

• Rozdział 4: Działanie i programowanie w protokole VCL, dostarcza informacji o programowaniu i 
obsłudze kopuły skonfigurowanej do pracy w protokole VCL i sterowanej przez sterownik HJZPT. 

• Rozdział 5: Działanie i programowanie w protokole IntelliBusTM, dostarcza informacji o 
dodatkowych funkcjach w protokole IntelliBusTM. 

• Rozdział 6: Hasła w ACIUX, daje przegląd informacji o opcjach zabezpieczenia hasłem kamery 
ACUIX. 

• Rozdział 7: Ekranowe menu konfiguracyjne, opisuje menu konfiguracyjne oraz ustawienia 
sterowania, kamery i ich opcje. 

• Załącznik A: Usuwanie problemów, zawiera rozwiązania najczęściej spotykanych kwestii 
technicznych. 

• Załącznik B: Części zamienne, zawiera listę dodatkowych części i akcesoriów pomocnych w 
instalacji i serwisowaniu kopuł ACUIX. 

• Załącznik B: Specyfikacja techniczna, zawiera specyfikację techniczną kopuły ACUIX. 
• Załącznik C: Emulacja Pelco, opisuje obsługę programowalnych tur naśladujących głowicy ACUIX 

przy sterowaniu w protokole Pelco za pomocą sterowania Pelco. 
• Załącznik D: Integracja z rejestratorem cyfrowym, opisuje wymagane protokoły dla stosowania 

kamery ACUIX PTZ z rejestratorami produkcji Honeywell. 
 
 

Więcej informacji o kopule ACUIX zawarte jest w angielskojęzycznych dokumentach wymienionych 
poniŜej: 

 

Nazwa dokumentu Numer dokumentu 

ACUIX Housing Installation Guide 800-01760 

ACUIX Quick Set-Up Poster 800-00248 

HDPRM2 Parapet Mount Install Guide 900.0877 

HDXWM1 Decorative Wall Mount Install Guide 900.0868 

HDCM1 Indoor Pendant Mount Install Guide 900.0869 
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1. Instalacja modułu obrotowego i klosza 

 

1.1 Wprowadzenie 
 

W tym rozdziale opisano sposób instalacji modułu obrotowego w kopule oraz zamocowanie klosza 
kopuły. Instalacja modułu kamery zawsze przebiega tak samo bez względu na typ kopuły. Występujące 
dalej wskazówki instalacji zakładają, Ŝe uchwyt i kopuła zostały juŜ zamontowane i połączone ze sobą. 

 

1.2 Modele 
 

PoniŜsza tabela zawiera krótką charakterystykę modułów obrotowych kopuły ACUIX. 
 

Tabela 1-1. Modele modułów obrotowych ACUIX. 

 

Model kamery Opis 

HDCAN0000 
Kamera szybkoobrotowa ACUIX, kolorowa z 

18x zoomem, system  NTSC 

HDCAP0000 
Kamera szybkoobrotowa ACUIX, kolorowa z 

18x zoomem, system PAL 

HDCJN0000 
Kamera szybkoobrotowa ACUIX, TDN, z 

WDR z 18x zoomem, system NTSC 

HDCJP0000 
Kamera szybkoobrotowa ACUIX, TDN, z 

WDR z 18x zoomem, system PAL 

HDCFN0000 
Kamera szybkoobrotowa ACUIX, TDN, z 

WDR z 26x zoomem, system NTSC 

HDCFP0000 
Kamera szybkoobrotowa ACUIX, TDN, z 

WDR z 26x zoomem, system PAL 

HDCGN0000 

Kamera szybkoobrotowa ACUIX, TDN 
(mechaniczny filtr IR) z EIS (elektroniczna 

stabilizacja obrazu), z WDR, z 35x zoomem, 
system NTSC 

HDCGP0000 

Kamera szybkoobrotowa ACUIX, TDN 
(mechaniczny filtr IR) z EIS (elektroniczna 

stabilizacja obrazu), z WDR, z 35x zoomem, 
system PAL 

 
 

1.3 Instalacja modułu obrotowego kamery 
 

1. Ustaw przełączniki na płytce drukowanej tak, aby osiągnąć zamierzoną konfigurację kopuły. Patrz 
Rozdział 2 Ustawienia przełączników. 
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Rysunek 1-1 Moduł obrotowy kamery ACUIX. 

 
2. ZłóŜ w jednej linii znacznik w postaci naklejki (Ŝółtej z czarnymi kropkami) umieszczonej poniŜej 

prowadnicy blokującej w kopule, ze znacznikiem (Ŝółtym z czarnymi kropkami) naklejonym szynie 
blokującej w module obrotowym kamery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rysunek 1-2. Kopuła ACUIX. 
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Rysunek 1-3. Szyny blokujące obrotowego modułu kamery ACUIX. 

 

3. WłóŜ moduł kamery do kopuły aŜ do momentu zatrzaśnięcia się w miejscu. 
 
 

1.4 Instalacja klosza kopuły 
 
 

1. Zahacz linkę asekuracyjną przymocowaną do klosza na zaczepie w kopule. 
 

Rysunek 1-4. Instalacja klosza kopuły. 

 
2. Upewnij się, Ŝe kołnierz ozdobny jest prawidłowo ułoŜony na kloszu. 
3. Wciśnij klosz do kopuły. 
4. Zabezpiecz mocowanie klosza do kopuły za pomocą dwóch śrub dostarczonych razem z kopułą. 
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2. Ustawienia przełączników 
 

Kopuła ACUIX posiada dwa przełączniki typu DIP (SW5 i SW6) umieszczone na płytce drukowanej (PCB) 
modułu obrotowego, którymi dokonuje się ustawienia protokołu, szybkości i parzystości sterowania. 
Ustawienia te muszą być zgodne z ustawieniami sterownika w systemie. 
 
Cztery przełączniki obrotowe (SW1, SW2, SW3 i SW4) słuŜą do ustawiania adresu logicznego 
wykorzystywanego do adresowania przy sterowaniu. 
 
Jeden z przełączników słuŜy równieŜ do przywracania domyślnych ustawień, a inny przełącznik DIP do 
zdalnego ustawiania adresu logicznego i protokołu sterowania. 

 

 
 

Rysunek 2-1. Moduł obrotowy kopuły ACUIX. 

 
  

 

Rysunek 2-2. Lokalizacja przełączników obrotowych i przełączników typu DIP na płycie głównej. 
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2.1 Ustawienia protokołu 
 

Przełącznik SW5 jest wykorzystywany do ustawienia protokołu kopuły ACUIX. W tabeli 2-1 znajduje się 
więcej informacji o dopuszczalnych jego ustawieniach. Domyślnym protokołem ACUIX jest protokół 
Diamond. 

 
Uwaga: Jeśli ustawienie przełączników SW5 lub SW6 w zakresie protokołu lub prędkości jest 

nieprawidłowe system przestawia się na protokół Diamond o prędkości 9600. 
 

Tabela 2-1. Ustawienia SW5 w zakresie protokołu sterowania kopuły ACUIX. 

 

Ustawienie przełącznika Protokół 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IntelliBusTM OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Diamond ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

MAXPRO OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

VCL RS485 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

VCL 
(sterowanie 
przez kabel 

koncentryczn
y) 

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 

Pelco P ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 

Pelco D OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 

 
 
 

2.2 Ustawienia prędkości sterowania 
 

Przełączniki DIP 1 do 4 sekcji SW6 wykorzystywane są do ustawienia szybkości sterowania. Prędkość 
ustawiona w głowicy ACUIX i  w sterowniku musi być taka sama. 

 
Uwaga: Jeśli ustawienie przełączników SW5 lub SW6 w zakresie protokołu lub prędkości jest 

nieprawidłowe system przestawia się na protokół Diamond o prędkości 9600. 
 

Tabela 2-2. Ustawienia SW6 w zakresie szybkości sterowania kopuły ACUIX. 

 

Ustawienia przełączników 
Prędkość 

1 2 3 4 

600 OFF OFF OFF OFF 

1200 ON OFF OFF OFF 

2400 OFF ON OFF OFF 

4800 ON ON OFF OFF 

9600 OFF OFF ON OFF 
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19200 ON OFF ON OFF 

38400 OFF ON ON OFF 

57600 ON ON ON OFF 

115200 OFF OFF OFF ON 

 
 

2.3 Parzystość 
 

Przełączniki 5 i 6 typu DIP sekcji SW6 są wykorzystywane do ustawiania parzystości sterowania. 
 

Tabela 2-3. Ustawienia SW6 w zakresie parzystości sterowania kopuły ACUIX. 

 

Ustawienia przełączników 
Parzystość 

5 6 

Brak OFF OFF 

Parzystość ON OFF 

Nieparzystość OFF ON 

 
Uwaga: Przełącznik 7 SW 6 powinien zawsze ustawiony na OFF. Jest on wykorzystywany jedynie 

podczas prac rozwojowych produktu. 
 

2.4 Przykłady ustawień przełączników 
 

Legenda do poniŜszych ustawień: 
   1 = ON 
   0 =OFF 
 

Honeywell Diamond 
 
Dla protokołu Diamond najczęściej ustawia się prędkość 9600, z kontrolą parzystości. 
 
SW 5 – 1 0 0 0 0 0 0 1 (pozycje odpowiednio 1 do 8) 
 
W powyŜszym przykładzie SW5-8 jest w pozycji ON. Więcej informacji na temat tego przełącznika 
moŜna znaleźć w punkcie Wymuszanie adresu z przełącznika DIP. 
 
SW6 – 0 0 1 0 1 0 0 0 (pozycje odpowiednio 1 do 8) ustawia kopułę ACUIX na 9600 z kontrolą 
parzystości. 

 

 VCL RS-485 
 

Dla protokołu VCL RS485 najczęściej ustawia się prędkość 9600, bez kontroli parzystości. 
 
SW 5 – 1 1 0 0 0 0 0 1 (pozycje odpowiednio 1 do 8) 
 
W powyŜszym przykładzie SW5-8 jest w pozycji ON. Więcej informacji na temat tego przełącznika 
moŜna znaleźć w punkcie Wymuszanie adresu z przełącznika DIP. 
 
SW6 – 0 0 1 0 0 0 0 0 (pozycje odpowiednio 1 do 8) ustawia kopułę ACUIX na 9600 bez kontroli 
parzystości. 
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IntelliBusTM 

 
SW 5 – 0 0 0 0 0 0 0 1 (pozycje odpowiednio 1 do 8) 
 
W powyŜszym przykładzie SW5-8 jest w pozycji ON. Więcej informacji na temat tego przełącznika 
moŜna znaleźć w punkcie Wymuszanie adresu z przełącznika DIP. 
 
SW6 – 0 1 1 0 0 0 0 0 (pozycje odpowiednio 1 do 8) ustawia kopułę ACUIX na 38400 bez kontroli 
parzystości. 

 
 

2.5 Ustawianie  adresu kamery 
 

Wyboru adresu kamery dokonuje się za pomocą przełączników obrotowych SW1, SW2, SW3, SW4. 
 

Przełącznik Wartość 

SW1 Cyfra jedności 

SW2 Cyfra dziesiątek 

SW3 Cyfra setek 

SW4 Cyfra tysięcy 

 
OstrzeŜenie: ACUIX moŜe być adresowana od 0000 do 9999. Sposób adresowania moŜe zostać 

ograniczony przez ograniczenia sterownika uŜywanego do sterowania kopułą 
ACUIX. Na przykład sterowniki HEGS5000/HEGS5001 mogą sterować kamery o 
adresach 1 do 256. Sterownik HJZP moŜe sterować kamerami o adresach 1 do 128. 

 

Przykłady ustawienia adresu 
 

1. Aby ustawić adres kamery na 1 naleŜy ustawić przełączniki: SW1 na 1, SW2 na 0, SW3 na 0, SW4 = 
0 (KAMERA = 0001). 

2. Aby ustawić adres kamery na 125 naleŜy ustawić przełączniki: SW1 na 5, SW2 na 2, SW3 na 1, 
SW4 = 0 (KAMERA = 0125). 

 
Uwaga: Jeśli adres kopuły ACUIX będzie ustawiony na 0000 odpowie ona na sterowanie 

skierowane pod dowolny adres. Oznacza to, Ŝe jeśli operator będzie sterował kamerą 
numer 2 to takie sam ruch będzie wykonywać ta z adresem ustawionym na 0000. 

 
Wymuszanie adresu z przełącznika DIP 

 
Przełącznik SW5-8 moŜe zostać ustawiony tak, aby adres był pobierany z przełączników lub z 
pamięci. Przełącznik SW5-8 powinien być ustawiony na ON podczas normalnego działania. Wówczas 
będzie moŜliwe zmienianie adresu kopuły z konfiguracyjnego menu ekranowego. 

 
SW5-8: 

 
OFF – adres logiczny jest pobierany z pamięci i przesłania ten ustawiony przełącznikami obrotowymi. 

 
ON – adres logiczny jest pobierany z przełączników obrotowych i przesłania ten obecny w pamięci. 
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Ustawienia fabryczne 

 
Ustawienia domyślne kopuły zostały zebrane w tabeli poniŜej. 

 

Protokół Honeywell Diamond 

Szybkość 9600 

Parzystość Brak 

Adres 0 

Terminacja Nie 

 
 

Przywracanie ustawień domyślnych 
 

Pozycja przełącznika SW5-7 jest sprawdzana przez kopułę jedynie przy załączeniu zasilania 
głowicy. Jeśli przełącznik jest w pozycji ON to w głowicy zostaną przywrócone ustawienia fabryczne 
(domyślne). Jeśli kamera jest juŜ zasilana naleŜy ustawić SW5-7 w pozycji ON po czy wyłączyć i 
włączyć zasilanie, aby ustawienia domyślne mogły zostać przywrócone. 

 
SW5-7: 

 
OFF – działanie normalne. 

 
ON – przywrócenie ustawień fabrycznych. 

 
 

2.6 Gniazdo Ethernet RJ45 
 

Gniazdo RJ45 umieszczone na płytce interfejsowej jest wykorzystywane tylko podczas produkcji i 
testowania i nie ma Ŝadnej funkcjonalności podczas normalnej pracy kopuły. Dołączenie sieci 
komputerowej nie uszkodzi kopuły ACUIX, ale moŜe mieć wpływ na sieć. Producent nie zaleca 
dołączania sieci komputerowej do złącza RJ45. 
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3. Sterowanie i programowanie w protokole 
Diamond 

 

3.1 Wprowadzenie 
 

Dostępność funkcji kopuły ACUIX oraz sposób sterowania tymi funkcjami zaleŜą od sterownika uŜytego 
do sterowania oraz ustawionego protokołu sterującego. Ten rozdział opisuje obsługę głowicy ACUIX 
ustawionej w protokół Diamond i sterowanej przez klawiaturę HEGS5000, HEGS5001 lub HPJZ. 

 

3.2 Sterownik HEGS5000/5001    
 

Włączenie zasilania 
 

Po włączeniu zasilania kopuły ACUIX na pojawia się ekran startowy z informacją o protokole, 
szybkości sterowania, parzystości, ilości bitów danych, modelu kamery i wersji oprogramowania 
głowicy (VXWorks i FPGA). Jeśli ekran startowy zostanie wyłączony w menu konfiguracyjnym tym 
miejscu na ekranie pojawi się znak X.      

 

 
 

Jeśli głowica została ustawiona tak, aby wykonała test ‘Home’ po włączeniu, na ekranie wyświetli się 
komunikat Finding Home... Po ustawieniu się kamery w tej pozycji wyświetli się Home Found... 

 
Jeśli głowica została ustawiona tak, aby nie przechodziła do pozycji 'Home' po włączeniu, ACUIX 
wykona test początkowy ruchu po otrzymaniu pierwszej komendy sterowania. Po wykonaniu testu 
początkowego ruchu operator moŜe juŜ sterować kopułą. 

 
Reset ACUIX 

 
Aby zresetować głowicę za pomocą HEGS5000/5001 naleŜy się uprzednio zalogować do sterownika 
jako uŜytkownik Master. Reset powoduje zachowanie głowicy ACUIX identyczne jak po wyłączeniu i 
włączeniu zasilania. 

 
1. Wciśnij Dome Menu. Na ekranie LCD sterownika wyświetli się Dome Setup Menu. Jeśli nie 

wyświetli się Dome Setup Menu naciskaj + lub – dopóki się ono nie wyświetli. 
2. Naciśnij Enter, aby uzyskać dostęp do konfiguracyjnego menu ekranowego.  
3. Wciśnij 4, aby wejść do opcji diagnostycznych. 
4. Wciśnij 7, aby zresetować kamerę. 
MoŜna równieŜ nacisnąć Manual/Clear na HEGS5000/5001 cztery razy aby zresetować kopułę. 
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Uwaga: Aby przywrócić ustawienia fabryczne głowicy moŜna posłuŜyć się konfiguracyjnym 
menu ekranowym lub wykorzystać przełączniki DIP jak to opisano w podrozdziale 
2.6. 

 

Sterownie ręczne 
 

Sterownie ręczne ACUIX dotyczy ruchu pan, tilt, zoomu, ostrości i przesłony. Aby ręcznie sterować 
kopułą ACUIX jej adres musi być wybrany do sterowania. Gdy operator wykonuje operację na 
sterowniku, wysyła on komendę wraz z adresem kamery do której jest ona skierowana. 

 
Przykład: Operator ma wybraną do sterownia kamerę numer 2. Operator wykonuje ruch tilt na 
sterowniku. Wysyła on komendę tilt do kamery o adresie 2. Wszystkie kamery otrzymują tę 
komendę, ale jedynie ta o adresie 2 wykonuje rozkaz. Jeśli adres kopuły ACUIX jest ustawiony na 0, 
CAM- 0000, głowica odpowie na wszystkie komendy skierowane pod wszystkie adresy. 
Gdy ACIUX jest sterowany ręcznie do ID kamery jest dodawana litera M. Aby moŜna było ją 
zaobserwować na monitorze w menu Display Options musi być włączona opcja Camera message. 

 

 
 

 

Pan (panoramowanie) i tilt (pochylenie) 
 

Manipulator (joystick) w HEGS5000/5001 jest uŜywany do sterowania pan i tilt kopuły ACIUX. 
Maksymalna prędkość kątowa ruchu pan jest programowalna i wynosi 120°, 240°, 480° na sekundę. 
Maksymalna prędkość tilt jest połową prędkości pan. Jeśli maksymalna prędkość pan jest ustawiona 
na  240° na sekundę to maksymalna prędkość tilt wynosi 120° na sekundę. Prędkości pan i tilt są 
ustawiane w konfiguracyjnym menu ekranowym kamery pod pozycją Control Options.  

 

Tabela 3-1 Sterowanie z manipulatora sterownika HEGS5000    

  

Sterownie Funkcja 

Manipulator w górę Pochylenie do góry 

Manipulator w dół Pochylenie w dół 

Manipulator w lewo Panoramowanie w lewo 

Manipulator w prawo Panoramowanie w prawo 

 
 

Uwaga: Jeśli funkcje pan i tilt głowicy ACUIX zostaną odwrócone w menu konfiguracyjnym 
wówczas ruch manipulatora w górę powoduje ruchu głowicy w dół, ruch 
manipulatora w dół powoduje ruchu głowicy w górę, ruch manipulatora w prawo 
powoduje ruchu głowicy w lewo, a ruch manipulatora w lewo powoduje ruchu 
głowicy w prawo. 

 
 

Uwaga: Sterownik HEGS5000/5001 nie będzie funkcjonował poprawnie, jeśli polaryzacja nie 
linii interfejsu RS485 będzie odwrócona. 
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Sterownie obiektywem 
 

Kamera/obiektyw kopuły ACUIX umoŜliwia automatyczną kontrolę naświetlania (ekspozycji). 
Otwarcie przesłony, wzmocnienie sygnału i prędkość migawki są regulowane automatycznie do 
jasności obserwowanego obszaru (jeśli nie ustalono ręcznego sterowania przesłoną lub migawką 
przez sterownik). 

 
W normalnych warunkach prędkość migawki wynosi 1/60s dla NTSC a wzmocnienie jest ustalone na 
1 (0 dB). Jeśli jasność obserwowanego obszaru waha się przesłona otwiera się i zamyka tak, aby 
skompensować wahania jasności. 

 
Jeśli poziom jasności zwiększa się poza poziom moŜliwy do skompensowania przez zamknięcie 
przesłony, kamera zaczyna skracać czas otwarcia elektronicznej migawki, aŜ do minimalnego 
poziomu – 1/10000s. 

 
Jeśli poziom jasności zmniejsza się gdy kamera pracuje z prędkością migawki mniejszą niŜ 
normalna (patrz powyŜej) czas migawki zwiększa się, aŜ do osiągnięcia poziomu normalnego, a gdy 
jasność dalej się zmniejsza, zaczyna się kompensacja przez otwieranie przesłony, a kamera 
zwiększa wzmocnienie video. 

 
Jeśli kamera pracuje z poziomem wzmocnienia większym niŜ minimalny a poziom oświetlania rośnie 
wzmocnienie będzie zmniejszane aŜ osiągnie poziom minimalny. 

 
Jeśli kamera ma tryb automatycznego zmniejszania prędkości migawki i jest on włączony a poziom 
oświetlania dalej się zmniejsza przekraczając punkt, w którym osiągnięto maksymalny poziom 
wzmocnienia, następuje zwiększenie czasu otwarcia elektronicznej migawki ponad 1/60s (NTSC), aŜ 
do osiągnięcia czasu maksymalnego migawki (1/2 do 2 sekund w zaleŜności od modelu kamery). 
Powoduje to obecność plam i szumu na obrazie oraz spowolnienie czasu odświeŜania obrazu. 

 
Jeśli kamera jest w trybie automatycznego zmniejszania prędkości migawki, a jasność się zwiększa, 
czas migawki będzie ulegać skróceniu, aŜ do osiągnięcia prędkości normalnej (patrz wyŜej). 

 
Jeśli kamera posiada tryb TDN (True Day Night – przełączalny filtr IR), filtr promieniowania 
podczerwonego zostanie zsunięty z drogi światła w obiektywie i obraz przełączy się na 
monochromatyczny z ustaloną wcześniej prędkością migawki i wzmocnieniem. Punkt przełączania 
jest wykrywany automatycznie, zaleŜy od typu kamery i moŜe być zmieniany przez uŜytkownika. 
Szczegóły dotyczące działania TDN zaleŜą od określonego modelu kamery.  

 
Jeśli kamera ma tryb TDN i filtr IR został wyłączony a poziom oświetlania zwiększa się poza punkt 
przełączenia TDN, filtr zostanie włączony, a obraz stanie się ponownie kolorowy. 

 
Dla wszystkich kamer z ręczną kontrolą naświetlania (oraz w odniesieniu do ręcznego sterowania 
przesłoną) przy zwiększaniu i zmniejszaniu oświetlania, ma miejsce ta sama opisana wyŜej 
sekwencja działania. Przy ręcznym sterowaniu ekspozycją tryb TDN jest sterowany ręcznie, jednak 
pozostaje niezaleŜny od ręcznego sterowania naświetlaniem.  

 
Jeśli głowica zostanie wyłączona po włączeniu powraca do trybu sterowania przesłoną jaki był przed 
jej wyłączeniem. 

 
Funkcja autoostrości obiektywu moŜe być ustawiona na regulację automatyczną tylko przy zmianie 
ustawienia zoomu lub zmianie ustawienia pan, tilt lub zoom. Funkcja autoostrości moŜe być 
wyłączona tak, aby operator miał moŜliwość ręcznego wyregulowania ostrości. JeŜeli ACUIX pracuje 
w trybie w jednym z dwóch trybów autoostrzenia, operator moŜe równieŜ ręcznie sterować soczewką 
ostrości. Minimalna odległość do uzyskania ostrego obrazu to 1 m od obiektywu kamery zarówno w 
trybie ręcznej jak i automatycznej ostrości. 

 
Tabela 3-2 zawiera informacje o ręcznym sterowaniu obiektywem kamery z wykorzystaniem 
sterownika HEGS5000/5001. 
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Tabela 3-2. Sterowanie obiektywem za pomocą HEGS5000/5001 

 

Sterowanie Funkcja 

Pokrętło manipulatora Przekręcenie pokrętła w kierunku ruchu wskazówek zegara 
zwiększa zoom, a skręcenie przeciwnie do kierunku ruchu 

wskazówek zegara zmniejsza zoom. Prędkość zoomu ustawia 
się ręcznie w menu konfiguracyjnym OSD. 

Przesłona automatyczna Przestawia obiektyw w tryb autoekspozycji 

Otwarcie przesłony Ręczne zwiększenie ekspozycji przy ciemnym obrazie 

Zamknięcie przesłony Ręczne zmniejszenie ekspozycji przy jasnym obrazie 

Ostrość blisko/Ostrość daleko Ręczne sterowanie ostrością 

 
 
 

Kamera kolorowa o 18X (FCB-EX48C) 
 

Kamera ta ma 18-krotny zoom optyczny, który w połączeniu z cyfrowym daje nawet 216-krotne 
powiększenie. 
Balans bieli moŜe być ustawiony w tryb ręczny. Jeśli kamera jest w trybie regulacji ręcznej 
wzmocnienie składowej czerwonej i niebieskiej moŜe być ustawione w przedziale 0 (niskie) do 255 
(wysokie). 
Kamera 18X ma funkcję wykrywania ruchu (MD). Są cztery domyślne obszary wykrywania ruchu. 
Jeśli detekcja ruchu jest włączona (ON), i kamera wykryje ruch w którejkolwiek z czterech stref, a na 
obrazie pojawia się napis Motion Detected. Komunikat ten pozostanie na ekranie do momentu, kiedy 
głowica podlegnie sterowaniu przez operatora, odpowie na alarm lub wykona domyślne działanie. Po 
wykryciu ruchu automatycznie dalsza detekcja ulega automatycznemu wyłączeniu. UŜytkownik musi 
ją ponownie aktywować poprzez menu konfiguracyjne. 

 

Kamera dzień/noc (TDN) o 18X i z WDR (FCB-EX490D) 
 

Kamera dzienno-nocna z przełączalnym filtrem IR (TDN) 18X wyposaŜona jest w funkcję Wide 
Dynamic Rage (WDR), która moŜe być włączona lub wyłączona. Funkcja WDR moŜe być 
wykorzystana jeśli kamera pracuje w trybie automatycznego sterowania przesłoną. Gdy funkcja 
WDR jest włączona sterowanie poziomem ekspozycji jest takie, Ŝe obszary ciemne i jasne są 
przedstawiane z jednakową dokładnością. 
Gdy kontroler znajduje się w trybie ręcznego sterowania przesłoną i WDR jest wyłączony 
automatyczna, elektroniczna migawka nie zmniejsza się poniŜej 1/60s dla NTSC i 1/50s dla PAL. 
Jeden parametr ekspozycji (przesłona, wzmocnienie lub migawka), gdy kamera jest w trybie ręcznej 
ekspozycji, jest sterowalne ręcznie, a pozostałe dwa są sterowane automatycznie. 
Balans bieli moŜe być ustawiony w tryb ręczny. Jeśli kamera jest w trybie regulacji ręcznej 
wzmocnienie składowej czerwonej i niebieskiej moŜe być ustawione w przedziale 0 (niskie) do 255 
(wysokie). 
Kamera 18X ma funkcję wykrywania ruchu (MD). Są cztery domyślne obszary wykrywania ruchu. 
Jeśli detekcja ruchu jest włączona (ON), i kamera wykryje ruch w którejkolwiek z czterech stref, a na 
obrazie pojawia się napis Motion Detected. Komunikat ten pozostanie na ekranie do momentu, gdy 
podlegnie sterowaniu przez operatora, odpowie na alarm lub wykona domyślne działanie. Po 
wykryciu ruchu automatycznie dalsza detekcja ulega automatycznemu wyłączeniu. UŜytkownik musi 
ją ponownie aktywować poprzez menu konfiguracyjne. 
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Kamera dzień/noc (TDN) o 26X i z WDR (FCB-EX990D) 
 

Kamera dzienno-nocna z przełączalnym filtrem IR (TDN) 26X wyposaŜona jest w funkcję Wide 
Dynamic Rage (WDR), która moŜe być włączona lub wyłączona. Funkcja WDR moŜe być 
wykorzystana jeśli kamera pracuje w trybie automatycznego sterowania przesłoną. Gdy funkcja 
WDR jest włączona sterowanie poziomem ekspozycji jest takie, Ŝe obszary ciemne i jasne są 
przedstawiane z jednakową dokładnością. 
Gdy kontroler znajduje się w trybie ręcznego sterowania przesłoną i WDR jest wyłączony 
automatyczna, elektroniczna migawka nie zmniejsza się poniŜej 1/60s dla NTSC i 1/50s dla PAL. 
Jeden parametr ekspozycji (przesłona, wzmocnienie lub migawka), gdy kamera jest w trybie ręcznej 
ekspozycji, jest sterowalne ręcznie, a pozostałe dwa są sterowane automatycznie. 
Balans bieli moŜe być ustawiony w tryb ręczny. Jeśli kamera jest w trybie regulacji ręcznej 
wzmocnienie składowej czerwonej i niebieskiej moŜe być ustawione w przedziale 0 (niskie) do 255 
(wysokie). 
Kamera 26X ma funkcję wykrywania ruchu (MD). Są cztery domyślne obszary wykrywania ruchu. 
Jeśli detekcja ruchu jest włączona (ON), i kamera wykryje ruch w którejkolwiek z czterech stref, a na 
obrazie pojawia się napis Motion Detected. Komunikat ten pozostanie na ekranie do momentu, gdy 
podlegnie sterowaniu przez operatora, odpowie na alarm lub wykona domyślne działanie. Po 
wykryciu ruchu automatycznie dalsza detekcja ulega automatycznemu wyłączeniu. UŜytkownik musi 
ją ponownie aktywować poprzez menu konfiguracyjne. 

 
 

Kamera dzień/noc (TDN) o 35X i z WDR skanowaniem 
progresywnym i stabilizacją obrazu (VK-S654) 

 
Kamera 35X wyposaŜona jest w funkcję Wide Dynamic Rage (WDR), która moŜe być włączona lub 
wyłączona. Funkcja WDR moŜe być wykorzystana jeśli kamera pracuje w trybie automatycznego 
sterowania przesłoną. Gdy funkcja WDR jest włączona sterowanie poziomem ekspozycji jest takie, 
Ŝe obszary ciemne i jasne są przedstawiane z jednakową dokładnością. 
Gdy kontroler znajduje się w trybie ręcznego sterowania przesłoną i WDR jest wyłączony 
automatyczna, elektroniczna migawka nie zmniejsza się poniŜej 1/60s dla NTSC i 1/50s dla PAL. 
Jeden parametr ekspozycji (przesłona, wzmocnienie lub migawka), gdy kamera jest w trybie ręcznej 
ekspozycji, jest sterowalne ręcznie, a pozostałe dwa są sterowane automatycznie. 
Balans bieli moŜe być ustawiony w tryb ręczny. Jeśli kamera jest w trybie regulacji ręcznej 
wzmocnienie składowej czerwonej i niebieskiej moŜe być ustawione w przedziale 0 (niskie) do 511 
(wysokie). 
Kamera 35X posiada takŜe funkcję skanowania progresywnego, stabilizacji obrazu i detekcji ruchu. 
Gdy włączony jest przeplot skanowania przetwornika obrazu (domyślnie) to skanowanie przebiega 
tak, Ŝe  najpierw skanowane są wszystkie linie nieparzyste przetwornika, a następnie wszystkie linie 
parzyste. Jeśli przeplot zostanie wyłączony kamera znajduje się w trybie skanowania progresywnego 
i wykonywany jest skan wszystkich linii obrazu. Gdy skanowanie z przeplotem jest włączone WDR i 
detekcja ruchu są wyłączone. 
Kamera 35X posiada elektroniczną stabilizację obrazu (EIS), aby wyeliminować rozmazywanie się i 
podskakiwanie obrazu gdy kamera drga na skutek wiatru lub wibracji wynikających z ruchu 
drogowego. Gdy stabilizacja obrazu jest włączona detekcja ruchu pozostaje wyłączona. Gdy EIS jest 
włączona w kamerze zostaje zredukowany obszar skanowania przetwornika CCD. Powoduje to, Ŝe 
obraz na ekranie monitora jest jakby powiększony. Gdy kamera jest sterowana pan/tilt funkcja 
stabilizacji obrazu zostaje wyłączona na czas ruchu kamery, a następnie włącza się po zatrzymaniu 
kamery po 5 sekundach. 
Kamera 35X ma funkcję wykrywania ruchu (MD). Jest osiem domyślnych obszarów wykrywania 
ruchu. Jeśli detekcja ruchu jest włączona (ON), i kamera wykryje ruch w którejkolwiek z czterech 
stref, a na obrazie pojawia się napis Motion Detected. Komunikat ten pozostanie na ekranie do 
momentu gdy kamera podlegnie sterowaniu przez operatora, odpowie na alarm lub wykona 
domyślne działanie. Po wykryciu ruchu automatycznie dalsza detekcja ulega automatycznemu 
wyłączeniu. UŜytkownik musi ją ponownie aktywować poprzez menu konfiguracyjne. 
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Tabela 3-3. ZaleŜności właściwości kamery 35X. 

 

Jeśli To 

Włączona jest detekcja ruchu 
Skanowanie z przeplotem i stabilizacja 

obrazu jest wyłączona 

Włączona jest stabilizacja obrazu Wyłączona jest detekcja ruchu 

Włączone jest skanowanie z 
przeplotem 

WDR i detekcja ruchu jest wyłączona 

WDR jest włączony 
Skanowanie z przeplotem musi być 

wyłączone i ACUIX musi znajdować się 
trybie automatycznej przesłony 

 

ZamraŜanie i odmraŜanie video 
 
Wciśnij Freeze video (zamróź video) na kontrolerze, aby przełączyć się pomiędzy obrazem 
zamroŜonym i obrazem na Ŝywo. Gdy obraz jest zamroŜony wówczas w linii z ID kamery zostaje 
wyświetlona gwiazdka. Obraz pozostaje zamroŜony dopóki operator nie dokona jego odmroŜenia. 

 
 

 
 

 
Jeśli ID kamery jest wyłączone gwiazdka wyświetli się sama. 
 
 

 
 
 

Operator moŜe ręcznie sterować kamerą lub ustawić ją w preset, ale obraz na monitorze nie ulegnie 
zmianie. Gdy video zostanie odmroŜone na ekranie pojawi się bieŜący obraz z modułu kamery. 



ACUIXTM                                                                              Instrukcja obsługi                                                               
 

 

© Ultrak Security Systems Sp. z o.o.                                    wersja 1.0,  styczeń  2009                                                                     Strona - 24 - 

Funkcja Flashback 
 

Opatentowana funkcja flashback umoŜliwia uŜytkownikowi szybki powrót do połoŜenia, które go 
interesuje. Początkowo wciśnięcie flashback podczas oglądania sceny powoduje zapamiętanie jej 
jako flashback. Przesunięcie kamery w inne połoŜnie i wciśnięcie flashback zachowuje ją jako scenę 
flashback jednocześnie powoduje powrót do poprzedniej pozycji kamery zachowanej jako flashback. 
 
Dla przykładu po zainicjowaniu się głowicy operator ustawia ACUIX na interesującą go pozycję. 
Operator wciska flashback i powoduje zapamiętanie jej jako flashback (pozycja A). Następnie 
przemieszcza kamerę w inną pozycję (pozycja B) i wciska flashback. ACUIX zachowuje ją jako 
pozycję flashback i od razu powoduje przemieszczenie kamery do pozycji A. Ponowne wciśnięcie 
flashback przenosi kamerę z powrotem do pozycji B. Jeśli operator podejmie sterowanie i ustawi 
kamerę do innej pozycji C i wciśnie flashback ACUIX powróci do pozycji A. Zdarzy się tak poniewaŜ 
przy poprzednim wciśnięciu flashback kamera była w pozycji A i ta pozycja została zachowana w 
pamięci jako flashback. 
 
Jedynym wyjątkiem jest tura presetów (vectorscan). Na przykład flashback zostaje wciśnięty i 
kamera powraca do pozycji A. Następnie rozpoczyna się tura presetów. Podczas vectorscanu 
ACUIX przesuwa się od Presetu 2 do Presetu 3.  Jeśli flashback zostanie wciśnięty gdy ACUIX jest 
ustawiony Presecie 3 to tura zostanie zakończona i nastąpi powrót do Presetu 2. Teraz za kaŜdym 
przyciśnięciem flashback będzie następowało przełączanie między Presetami 2 i 3, aŜ do podjęcia 
sterowania ręcznego. Po sterowaniu ręcznym funkcja flashback powróci do normalnego działania. 
Następne naciśnięcie flashback spowoduje zachowanie bieŜącej pozycji (pozycja D) a ACUIX 
powróci ostatniej pozycji flashback przed rozpoczęciem vectorscanu – pozycji A. Po ponownym 
wciśnięciu flashback ACUIX powróci do pozycji D. 
 
 
 

Tryb nocny 
 

Tryb nocny jest dostępny jedynie dla głowic ACUIX wyposaŜonych w moduł kamery z przełączalnym 
filtrem blokującym IR. Kamery te są określane mianem prawdziwych kamer dzienno-nocnych (TDN – 
True Day/Night). Gdy filtr IR zostaje zdjęty (tryb nocny włączony) czułość kamery przy słabym 
oświetleniu wzrasta obraz video staje się czarno-biały. 
 
Uwaga: Tryb nocny musi być ustawiony w menu konfiguracyjnym jako sterowany ręcznie ze 

sterownika. 
 
Aby przełączyć się między trybem normalnym a nocnym: 
• Wciskaj Run Menu aŜ na wyświetlaczu LCD sterownika pojawi się NightShot. 
• Wciśnij Enter. 
 
Na monitorze gdzie wyświetlany jest obraz z kamery wyświetli się komunikat NightShot On lub 
NightShot Off. 

 
Tryb nocny moŜe być równieŜ włączany i wyłączany z wykorzystaniem Presetu 99. Patrz podrozdział 
Wywoływanie Presetów niniejszej instrukcji. 
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Działanie alarmów 
 
Kopuła ACUIX ma cztery wejścia alarmowe, które mogą zostać skonfigurowane jako normalnie 
otwarte lub normalnie zamknięte. Jeśli styki zmieniają swoje normalne połoŜenie następuje alarm. 
Głowica ACUIX moŜe zostać tak skonfigurowana za pomocą menu ekranowego, aby w odpowiedzi 
na alarm następowało aktywowanie presetu, tury presetów lub tury naśladowczej. Więcej informacji 
moŜna znaleźć z podrozdziale Programowanie alarmów. 
 
Wejścia alarmowe są próbkowane 16 razy na sekundę. Po aktywacji wejścia alarmowego ACUIX 
określa czy funkcja alarmu została zaprogramowana oraz czy alarm jest włączony. Jeśli oba te 
warunki nie zostaną spełnione wówczas alarm zostaje odrzucony. Jeśli oba te warunki są spełnione 
alarm jest określony jako wyzwolony. Jeśli nie ma innych obsługiwanych alarmów zostaje on 
obsłuŜony; zostaje wykonana funkcja przypisana do alarmu. ACUIX pozostaje w stanie alarmu do 
momentu jego potwierdzenia. Inne alarmy wyzwolone w tym czasie nie są obsługiwane do momentu 
aŜ pierwszy alarm nie zostanie potwierdzony. Jeśli do obsłuŜenia oczekuje więcej niŜ jeden alarm 
zostają one obsłuŜone w kolejności ich numerów zaczynając od najniŜszego. 
 
Alarm nie moŜe zostać ponownie aktywowany dopóki nie zostanie aktywowany, a styki alarmowe nie 
powrócą do połoŜenia spoczynkowego. Po potwierdzeniu alarmu i powrocie styków do połoŜenia 
spoczynkowego cykl rozpoczyna się od nowa. 
 
Są trzy sposoby potwierdzania alarmów: 
• Pierwszy to wciśnięcie klawisza ESC na klawiaturze (Clear/Manual na klawiaturze 

HEGS5000/5001). Powoduje to wysłanie do kopuły ACUIX rozkazu Return to Manual. Po 
odebraniu tej komendy ACUIX potwierdza dowolny aktywny alarm. 

• Drugi sposób to przejęcie ręcznego sterowania. Działanie takie potwierdza wszystkie obecne 
alarmy nawet te czekające na obsłuŜenie. Aby potwierdzać po kolei alarmy wciśnij klawisz PTZ, 
aby potwierdzić pierwszy alarm, następnie kolejny raz klawisz PTZ aby potwierdzić następny 
alarm, itd. 

• Ostatnim sposobem jest uŜycie domyślnej funkcji. Funkcja domyślna uruchamia preset, turę 
presetów lub turę naśladowczą po zaprogramowanym przez uŜytkownika czasie nieaktywności. 
Powoduje więc ona automatyczne potwierdzenie alarmu z programowalnym opóźnieniem. 
Potwierdza ona kaŜdy aktywny alarm dopóki wszystkie nie staną się nieaktywne. Uruchamia się 
oczywiście funkcja domyślna. Jeśli nadejdą nowe alarmy cykl rozpoczyna się od nowa. 

 
Status wejść alarmowych wyświetla się z boku w tej samej linii co ID kamery. Wyświetlanie alarmów 
nie zaleŜy od wyświetlania ID kamery. Jeśli któryś z alarmów jest aktywny na obrazie z ACUIX 
wyświetli się AL- i lista wszystkich aktywnych alarmów w kolejności od najniŜszego. Na przykład, jeśli 
alarmy 1, 3 i 4 są aktywne na ekranie wyświetli się AL- 1 3 4. Na ekranie nie ma informacji, który 
alarm jest obecnie obsługiwany. MoŜe to zostać określone przez funkcję która jest teraz aktywna. 



ACUIXTM                                                                              Instrukcja obsługi                                                               
 

 

© Ultrak Security Systems Sp. z o.o.                                    wersja 1.0,  styczeń  2009                                                                     Strona - 26 - 

 

Pozycja „Home” 
 

Głowica ACUIX ma mechaniczną pozycję „Home”. Pozycja ta dla pan i tilt jest punktem odniesienia 
przez sterowaniu i programowaniu. Po włączaniu zasilania ACUIX musi odnaleźć „Home” przed 
wykonaniem jakiejkolwiek komendy sterowania (tzw. test początkowy).  
 
Głowica ACUIX moŜe zostać ustawiona w pozycję „Home” za pomocą sterownika HEGS5000 w 
następujący sposób: 
• Wciskaj Run menu do momentu aŜ Find Home pojawi się na ekranie LCD sterownika. 
• Wciśnij Enter. Sterownik wyśle dane sterujące do kamery ustawiające ją w pozycję „Home”. 
 
Wyświetli się przy tym informacja Home found. Jeśli wyświetli się Homing Failed ACUIX moŜe być 
sterowany ręcznie, ale nie moŜe być programowany i nie działają funkcje automatyczne (pesety, tury 
naśladowcze, tury presetów i strefy prywatności). 

 

Presety 
 

Preset jest zaprogramowaną połoŜeniem (pan, tilt, zoom, ostrość i przesłona), które moŜe zostać 
wywołane przez operatora, w odpowiedzi na alarm lub ustawione jak funkcja domyślna, gdy ACUIX 
pozostaje określony czas w bezruchu. W kaŜdej kopule jest 161 presetów (0 ÷ 160). Presety o 
numerach 71 ÷ 79 i 98, 99 są zarezerwowane dla funkcji specjalnych i nie mogą być programowane 
przez uŜytkownika. 

Tabela 3-4. Presety zarezerwowane. 

 

Preset Funkcja 

72 Odzyskaj zaszyfrowany PIN 

75 Ekran logowania administratora 

98 Reset kamery 

99 Tryb nocny 

 
 

Preset 99 jest zarezerwowany do przełączania kamery w tryb nocny w kamerach z przełączalnym 
filtrem IR. Preset ten przełącza między trybem dziennym, a nocnym i odwrotnie. Aby móc 
dokonywać takich przełączeń naleŜy skonfigurować w menu konfiguracyjnym kontrolę trybu nocnego 
(NightShot) jako ręczną (manual). Tryb nocny powoduje odsunięcie filtru promieniowania 
podczerwonego i przejście video w tryb czarno-biały, co powoduje zwiększenie czułości kamery. 
 

 

Programowanie presetów 
 

Są dwie metody zaprogramowania presetów z wykorzystaniem sterownika HEGS5000/5001. 
Pierwsza metoda szybko zapisuje połoŜenie głowicy i przypisuje mu predefiniowaną nazwę. Na 
przykład: Preset 1 jest nazywany PS1, Preset 2 jest nazywany PS2 itd. Druga metoda pozawala 
uŜytkownikowi zapisać dowolną 24-znakową nazwę. 

 
Uwaga: HEGS5000/5001 pozwala operatorom programować presety 1 – 10. Aby programować 

presety 0 i 9 trzeba być zalogowanym jak uŜytkownik Master. 
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Pierwsza metoda programowania presetów (nazwa Psn) 
1. Ustaw głowicę (pan, tilt) oraz kamerę (zoom, ostrość i przesłonę) w wybranym połoŜeniu. 
2. Wciskaj Run Menu aŜ pojawi się na wyświetlaczy LCD sterownika Quick Prg Preset i wciśnij 

Enter. 
3. UŜywając klawiatury numerycznej wpisz numer presetu (patrz tabela 3-4 Presety specjalne) i 

wciśnij Enter. BieŜąca ustawienie PTZ kamery i obiektywu zostało zapisane pod wskazanym 
numerem presetu. 
 

Przykład: Zapisać preset 5 z nazwą PS5. 
1. Ustaw kamerę wybranym połoŜeniu. 
2. Wciskaj Run Menu aŜ pojawi się Quick Prg Preset. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Wciśnij 5. 
5. Wciśnij Enter. 
BieŜące ustawienie kamery i obiektywu zostało zachowane pod presetem 5. 

 
Druga metoda programowania presetów (nazwa określona przez uŜytkownika) 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub - aŜ do momentu, gdy na LCD sterownika pojawi się PreShot Menu. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Wciskaj + lub - aŜ do momentu, gdy na LCD sterownika pojawi się Program. 
5. Wciśnij Enter. Na ekranie sterownika wyświetli się jak poniŜej. 
 

 
 
6. Stosuj się do wskazówek na ekranie monitora z obrazem z kopuły ACUIX. 

a) Wprowadź numer presetu (patrz tabela 3-4 Presety specjalne) wykorzystując klawiaturę 
numeryczną i wciśnij Enter. Jeśli wybrany preset jest juŜ zaprogramowany wyświetli się jego 
nazwa. Aby zaakceptować nazwę wciśnij Enter. Aby zmienić przejdź do kroku b. 

 
Uwaga: HEGS5000 jest ograniczony do presetów o numerach 1 – 99 

 
Uwaga: Preset 99 jest zarezerwowany do sterowania przechodzeniem w tryb nocny, jeśli ta 

funkcja jest dostępna w danej głowicy. W głowicach bez trybu nocnego moŜe on 
być wywoływany. 

 
b) Wciskaj + lub - aŜ do momentu, gdy na LCD sterownika pojawi się wybrany znak, a następnie 

wciśnij Character Select. Sterownik wyśle znak do ACUIX. Kontynuuj wybieranie znaków do 
momentu, aŜ na ekranie pojawi się Ŝądana nazwa. 

c) Wciśnij Enter. Na monitorze wyświetlą się następujące komendy. 
 

Tabela 3-5. Komendy menu programowania presetów. 

 

Akcja Wymagane kroki postępowania 

C to Change name location   Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD 
pojawi się C i naciśnij Character Select. UŜyj klawiszy 
strzałek, aby umieścić odpowiednio nazwę presetu na 

ekranie.  

E to Edit Preset Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD 
pojawi się E i naciśnij Character Select. Zmień 

ustawienie głowicy lub obiektywu i powtórz punkt 6 

D to Delete Preset Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD 
pojawi się D i naciśnij Character Select. Preset 

wybrany w punkcie 6 został usunięty 
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S to Save Preset Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD 
pojawi się S i naciśnij Character Select. Preset 
wprowadzony w punkcie 6 został zachowany. 

N to Save name only Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD 
pojawi się N i naciśnij Character Select. Ta opcja jest 

uŜywana jedynie przy zmianie nazwy presetów. 
Zachowana zostaje jedynie nazwa presetu 

wprowadzona w punkcie 6b. Pozycja ustawienia PTZ i 
obiektywu nie zostaje zachowana. 

 
7. Programuj kolejne presety powtarzając krok 6 lub wyjdź z programowania presetów wciskając 

Clear/Manual. 
8. Wciśnij Dome Menu lub wciśnij Menu ESC trzy razy by opuścić menu na wyświetlaczu LCD 

sterownika. 
 

Przykład: Zaprogramować w kamerze 1 Preset 1 i nazwać go Front Door. 
1. Wybrać kamerę 1: 

a) Wciśnij 1. 
b) Naciśnij Camera. 

2. Ustaw kamerę w wybrane połoŜenie dla presetu (pan, tilt, zoom, ostrość i przesłona). 
3. Wciśnij Dome Menu. 
4. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD wyświetli się PreShot Menu i wciśnij Enter. 
5. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD wyświetli się Program i wciśnij Enter. 
6. Wciśnij 1. 
7. Zaprogramuj nazwę presetu. 

a) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD pojawi się duŜa litera F a następnie naciśnij Character 
Select. 

b) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera r, a następnie naciśnij Character 
Select. 

c) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera o, a następnie naciśnij Character 
Select. 

d) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera n, a następnie naciśnij Character 
Select. 

e) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera t, a następnie naciśnij Character 
Select. 

f) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się znak spacji, a następnie naciśnij Character 
Select. 

g) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera d, a następnie naciśnij Character 
Select. 

h) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera o, a następnie naciśnij Character 
Select. 

i) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera o, a następnie naciśnij Character 
Select. 

j) Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera r, a następnie naciśnij Character 
Select. 

k) Naciśnij Character Select. 
8. Naciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetli się mała litera S, na LCD kontrolera a następnie 

naciśnij Character Select. 
9. Przejdź do programowania następnego presetu lub wciśnij Clear/Manual, aby wyjść. 
10. Wciśnij Dome Menu lub wciśnij Menu ESC trzy razy by opuścić menu na wyświetlaczu LCD 

sterownika. 
 
Wywoływanie presetów 
 

Aby wywołać preset: 
1. UŜywając klawiatury numerycznej wprowadź numer presetu do wywołania (Patrz Tablica 3-4 

Presety Zarezerwowane). 
 

Uwaga: HEGS5000 moŜe wywołać jedynie presety o numerach 0 – 99. 
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2. Wciśnij PreShot. 

 
Przykład: Wywołanie presetu 11. 
1. Wciśnij 1. 
2. Wciśnij ponownie 1. 
3. Wciśnij PreShot. 

 
Uwaga: Jeśli głowica ACUIX nie określiła jeszcze swojej pozycji 'Home' po wysłaniu komendy 

przejścia do presetu, najpierw wykona określenie pozycji 'Home' a następnie ustawi 
się w pozycję wybranego presetu. 

 
Głowica ACUIX ustawia się w zaprogramowanych w presecie połoŜeniach pan, tilt, zoom, ostrości i 
przesłony. W trakcie przechodzenia ACUIX do pozycji presetu, w linii ID kamery zostaje dodany znak 
'A'. Nazwa presetu i litera 'A' pozostają na ekranie do momentu aŜ ACUIX odbierze kolejną 
komendę. 

 
  

 
 

Tabela 3-6. Działanie tytułów presetów. 

 

Jeśli To 

Nazwa presetu jest włączona, 
nazwa presetu wyświetla się na 

ekranie. 

Komunikat kamery jest włączony, 
na monitorze wyświetla się ID 

kamery i litera 'A'. 

Operator wysyła komendę presetu, 
który nie został zaprogramowany, 

na monitorze wyświetla się „DOES 
NOT EXIST”. 

 
 

ZamraŜanie obrazu presetu 
 
 

ACUIX posiada funkcję zamroŜenia obrazu presetu (Still preset), które moŜe być włączane lub 
wyłączane z poziomu menu ekranowego. 

 

Tabela 3-7. Działanie zamroŜenia presetów. 

 

Jeśli To 

ZamroŜenie presetów jest 
włączone, 

Obraz video jest zamraŜany 
pomiędzy presetami. Obraz ze 

poprzedniej pozycji presetu, w jakiej 
ustawiona była kamera, pozostaje 

na ekranie do czasu aŜ kamera 
ustawi się w nową pozycję presetu. 

Wówczas obraz zostaje 
przełączony na obraz z nowego 
presetu. Gdy obraz video jest 

zamroŜony na ekranie pojawi się 
gwiazdka w linii ID kamery.  
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ZamroŜenie presetów jest 
wyłączone, 

Obraz video jest przekazywany 
normalnie. 

 
Głowica kopuły ACUIX jest wyposaŜona w funkcję zamraŜania obrazu z presetu i jeśli jest ona 
włączona w opcjach kamery, ACUIX utrzymuje nieruchomy obraz w czasie przejścia pomiędzy 
presetami. Gdy ACUIX ustawiony jest w pozycję presetu i odbierze komendę przejścia do 
następnego presetu obraz na ekranie pozostanie nieruchomy do czasu, aŜ głowica ustawi się w 
nowej pozycji presetu. Wtedy nastąpi przełączanie obrazu na obraz na Ŝywo. Podczas przejścia 
pomiędzy presetami w linii ID kamery, po lewej stronie wyświetla się gwiazdka. Jeśli zamroŜenie 
presetu nie jest włączone głowica transmituje obraz na Ŝywo podczas przejścia między presetami. 
Jeśli obraz jest nagrywany zamroŜenie obrazu między presetami powoduje to zaoszczędzenie 
miejsca na dyskach rejestratora. 
 

Lista zaprogramowanych presetów 
 
W kopule ACUIX moŜna podejrzeć listę zaprogramowanych presetów. Aby wyświetlić tę listę 
wykonaj następujące kroki. Wyświetlona lista nie moŜe być edytowana i słuŜy jedynie przeglądaniu. 
 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD sterownika wyświetli się PreShot Menu. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD wyświetli się List. 
5. Wciśnij Enter. Na ekranie obrazu z kamery wyświetli się lista zaprogramowanych presetów. 
6. Na LCD kontrolera pojawia się Page Down. Wciśnij Enter, aby przeglądać kolejne strony listy. Gdy 

wyświetlona zostanie ostatnia lista na monitorze pojawi się napis End of Directory. Aby cofnąć się 
do pierwszej strony listy naciśnij Enter. 

7.  Po zakończeniu przeglądania listy naciśnij Clear/Manual. 
8. Aby wyjść z menu na wyświetlaczu LCD wciśnij Dome Menu lub wciśnij Menu ESC. 

 
 

Tury presetów 
 
Dla kaŜdej kopuły moŜna zaprogramować 16 tur presetów (vectorscanów). W kaŜdej turze moŜe być 
zaprogramowane do 64 presetów, kaŜdy z prędkością i czasem zatrzymania. Tura moŜe zostać 
rozpoczęta przez operatora, moŜe rozpocząć się w odpowiedzi na alarm lub moŜe być 
zaprogramowana jako funkcja domyślna uruchamiana, gdy ACUIX pozostaje w bezruchu przez 
określony czas. 
 
Gdy ACUIX odbierze rozkaz przejścia do tury presetów, przechodzi do pierwszego presetu 
zaprogramowanego w turze presetu z maksymalną prędkością (480°/sek.) i pozostanie w tej pozycji 
przez czas zaprogramowany dla niego czas, a następnie przejdzie do presetu następnego w turze z 
zaprogramowaną prędkością i pozostaje w nim przez zaprogramowany dla niego czas itd. przez 
wszystkie inne zaprogramowane presety. 
 
Gdy operator uruchamia zapętlony vectorscan ACUIX przechodzi z ostatniego zaprogramowanego 
presetu do pierwszego z zaprogramowaną prędkością. Czas, jaki zajmuje głowicy przejście od 
presetu do presetu, zaleŜy od zaprogramowanej prędkości i odległości we współrzędnych pan i tilt. 
Prędkość jest programowalna w zakresie od 1º do 480º. Do obrazu z kaŜdego presetu jest 
dodawana nazwa presetu. Aby wyświetlił się on na ekranie opcja Preset Titles musi być włączona 
(ON). Tura presetów toczy się w kółko, aŜ do momentu gdy operator ręcznie zacznie sterować 
kamerą (pan, tilt, zoom, ostrość, przesłona) lub ACUIX odbierze komendę Presetu, Tury Presetów 
lub Tury Naśladowczej. 
 
Gdy operator uruchamia prosty vectorscan, ACUIX przechodzi między presetami tak jak to opisano 
powyŜej. Po wykonaniu ostatniego presetu następuje automatyczne zatrzymanie tury. 
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Programowanie tury presetów 

 
Uwaga: Programowanie tury presetów za pomocą sterownika HEGS5000/5001 jest moŜliwe 

jedynie przez uŜytkownika zalogowanego jako uŜytkownik Master. 
 
1. Wciśnij Dome Menu 
2. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się VectorScan Menu. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Wciskaj + lub – do momentu aŜ wyświetl się Program. 
5. Wciśnij Enter. Na ekranie z obrazem z kamery pojawi się wiersz polecenia. 
6. Wprowadź numer tury presetów (1 -16) uŜywając klawiatury numerycznej i wciśnij Enter. Jeśli 

wybrana tura była juŜ programowana to wyświetli się jej nazwa i numery wchodzących w jej skład 
presetów. Aby zaaprobować istniejącą nazwę wciśnij Enter. Aby zmienić obecną nazwę wykonaj 
krok 7. 

 
Uwaga: Tury 1 – 16 mogą być programowane ze sterownika HEGS5000. 
 
7. Wprowadź wybraną nazwę wykonując następujące kroki: 

a) Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD pojawi się wybrany znak, a następnie wciśnij Character 
Select. Kontroler wyśle znak do głowicy ACUIX. 

b) Kontynuuj wybieranie znaków i zatwierdzanie kaŜdego za pomocą Character Select, aŜ do 
momentu, gdy zostanie stworzona właściwa nazwa. 

c) Wciśnij Enter. Kursor wróci na pole pierwszego presetu. 
8. Wprowadź numer pierwszego presetu (0-70, 80-97 lub 100-160) z wykorzystaniem klawiszy 

numerycznych. 
 
Uwaga: Jeśli kursor nie przemieści się automatycznie na pole Velocity (prędkość) wciśnij 

klawisz prawej strzałki poniŜej ekranu LCD kontrolera. 
 
9. Wprowadź prędkość od 1 do 480 (stopni na sekundę) w kolumnie VELOCITY w wierszu 0. Jeśli 

kursor nie przemieści się automatycznie na pole Velocity (prędkość) wciśnij klawisz prawej 
strzałki poniŜej ekranu LCD kontrolera. 

10. Wprowadź czas postoju w zakresie 0-99 sekund. 
11. Kontynuuj wprowadzanie presetów (aŜ maksymalnie do 64) przez powtarzanie kroków 8, 9 i 10. 
12. Wciśnij Enter gdy skończyłeś dodawanie presetów. U dołu monitora pojawią się następujące 

komendy. 

Tabela 3-8 Komendy tur presetów. 

 

  

E = Edit   Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się 
E i naciśnij Character Select, a następnie powtórz kroki 8 - 11.  

D = Delete Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się 
D i naciśnij Character Select. Tura wybrana w punkcie 6 

zostanie usunięta. 

S = Save Wciskaj + lub - do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się 
S i naciśnij Character Select. Tura wybrana w punkcie 6 

zostanie zapisana. 

 
13. Programuj kolejną turę presetów lub wciśnij Clear/Manual, aby wyjść z menu programowania 

vectorscanu. 
14. Wciśnij Dome Menu lub ESC trzy razy by wyjść z menu na ekranie sterownika LCD. 
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Lista zaprogramowanych tur presetów 

 
Lista zaprogramowanych tur presetów moŜe być przeglądana niezaleŜnie dla kaŜdej kopuły ACIUX. 
Lista zawiera numery i nazwy tur presetów. Tury presetów nie mogą być edytowane z poziomu tej 
listy. 
1.Naciśnij Dome Menu. 
2.Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się VectorScan Menu i wciśnij Enter. 
3.Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD wyświetli się List i wciśnij Enter. 

Na obrazie z kamery wyświetli się lista tur presetów (vectorscanów) z numerami i tytułami. 
Na wyświetlaczu LCD sterownika pojawi się napis Page Down. Naciśnij Enter, aby przejść do 
następnej strony (jeśli to moŜliwe). Po osiągnięciu końca listy na monitorze wyświetli się End of 
Directory. Aby przejść do pierwszej strony listy naciśnij Enter. 

4. Po zakończeniu przeglądania listy wciśnij Clear/Manual. 
5. Aby wyjść z menu na wyświetlaczu LCD sterownika naciśnij Dome Menu lub Menu ESC. 
 

Zawartość tur presetów 
 

Zawartość tur presetów jest przechowywana w głowicy kopuły ACIUX i moŜe być przeglądana. 
Zawartość vectorscanu nie moŜe być edytowana z poziomu tej listy. W wyświetlanej liście znajdują 
się numery presetów, ustawienia prędkości i czasów postoju, w kolejności, w jakiej zostały 
zaprogramowane. 
1. Naciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się VectorScan Menu i wciśnij Enter. 
3. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD wyświetli się Vscan Contents i wciśnij Enter. 
4. Wprowadź numer tury presetów jaką chcesz przeglądać (1 – 16). Na ekranie monitora wyświetli 

się zawartość wybranej tury presetów. UŜyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przeglądać 
zawartość tury. 

5. Po zakończeniu przeglądania wciśnij Enter. 
6. Aby wyjść z menu na ekranie LCD sterownika wciśnij Dome Menu lub wciskaj Menu ESC do 

momentu, aŜ opuścisz wszystkie menu na LCD. 
 
 

Jednorazowe uruchamianie tury presetów 
 

Aby uruchomić turę presetów w trybie jednorazowym wykonaj następującą procedurę: 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się VectorScan Menu i wciśnij Enter. 
3. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się Run Once i wciśnij Enter. 
4. Wprowadź numer tury do uruchomienia (1 – 16) za pomocą klawiatury numerycznej. 

 
Uwaga: ACUIX obsługuje do tury presetów 1 – 16, natomiast HEGS5000 potrafi uruchomić 

tury 0 – 9. Zatem w ACUIX z HEGS5000 moŜna uruchomić tylko tury od 1 do 9. 
 

5. Wciśnij Enter. 
 

Kopuła przejdzie przez wszystkie zaprogramowane w presety z zaprogramowaną prędkością i 
czasami postoju, a następnie zatrzyma się. ACUIX wróci do ręcznego trybu sterowania. W linii ID 
obrazu z kamery wyświetli się litera M. 

 

Uruchamianie tury presetów w trybie ciągłym 
 

Ciągła praca głowicy w turze presetów powoduje, Ŝe głowica po dojściu do końca tury rozpocznie ją 
od początku. 

 
Uwaga: Nie zaleca się pracy głowicy w ciągłej turze presetów przez dłuŜszy czas (ponad 8 

godzin). Praca ciągła moŜe powodować szybsze wyeksploatowanie i większą 
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awaryjność obiektywu i wzrost kosztów przeglądów. NaleŜy równieŜ unikać ciągłej 
pracy w trybie autoostrości.  

   
Aby uruchomić turę presetów w trybie ciągłym wykonaj następującą procedurę: 
1. Wprowadź numer vectorscanu (1 – 9) z wykorzystaniem klawiszy numerycznych. 
2. Wciśnij VectorScan. 
Vectorscan będzie wykonywał się do czasu aŜ ACUIX odbierze inną waŜny rozkaz. 

 

Zatrzymywanie tury presetów 
 

Zatrzymać vectorscan moŜne: 
• Ręczne sterowanie za pomocą manipulatora. 
• Wysłanie do ACUIX komendy presetu. 
• Uruchomienie innej tury presetów lub tury naśladowczej. 
• Wciśnięcie Flashback. 

 

Tury naśladowcze 
 

W kaŜdej kopule moŜna zapamiętać 16 tur naśladowczych po 120 sekund kaŜda. W turach 
naśladowczych przechowywane są ręczne komendy (pan, tilt oraz zoom) wykonane przez operatora. 
Tura moŜe być wywołana przez operatora, w odpowiedzi na alarm lub zaprogramowana jako funkcja 
domyślna uruchamiana, gdy ACUIX pozostaje w bezruchu przez określony czas. 

 
 

Programowanie tur naśladowczych 
 

Uwaga: Programowanie tury naśladowczej jest moŜliwe jedynie przez uŜytkownika 
zalogowanego dla sterownika HEGS5000/50001 jako uŜytkownik Master. 

 
Metoda 1: HEGS5000 LCD (tury 1 – 3) 

 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się Tour Menu. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się Program i wciśnij Enter. 
5. W prowadź numer tury naśladowczej (1 – 3), którą chcesz zaprogramować, za pomocą klawiatury 

numerycznej sterownika na następnie wciśnij Enter. Na LCD sterownika wyświetli się Tour Prgrm 
Stop. 

6. ACUIX zaczyna odliczanie od 120 do 0. Teraz naleŜy dokonywać sterowania ACUIX za pomocą 
komend pan, tilt i zoom, aŜ do momentu wyzerowania licznika. ACUIX zapamięta wszystkie 
odebrane od operatora komendy. Aby zakończyć programowanie ACUIX przed upłynięciem 
odliczania wciśnij Enter (Tour Prgrm Stop) lub wciśnij Clear/Manual.  

 
Na monitorze pojawi się komunikat PROGRAM MIMIC TOUR COMPLETE (zakończono 
programowanie tury naśladowczej). 

 
Metoda 2: Konfiguracyjne menu ekranowe 

 
Szczegółowy opis programowania tury zawarto w rozdziale dotyczącym menu ekranowego – 
programowanie funkcji głowicy. 

 

Uruchomienie tury naśladowczej 
 

Uwaga: Nie zaleca się ciągłej pracy kopuły w trybie tury naśladowczej (bez przerw i z 
autoostrością ustawioną na pan, tilt, zoom). Praca ciągła moŜe powodować 
szybsze wyeksploatowanie i większą awaryjność obiektywu i wzrost kosztów 
przeglądów. NaleŜy równieŜ unikać ciągłej pracy w trybie autoostrości.  
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Metoda 1 (tury 1 – 3) 
 

1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się Tour Menu i wciśnij Enter. 
3. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na LCD sterownika wyświetl się Run i wciśnij Enter. 
4. Wprowadź wybrany numer tury (1 - 3) za pomocą klawiatury numerycznej i wciśnij Enter. 

Rozpocznie się zaprogramowana tura, która będzie trwała do momentu aŜ ACUIX odbierze inną 
komendę. 

 
Metoda 2 (tury 1 – 3) 

 
1. Wciśnij Run Menu aŜ na LCD pojawi się Run Menu, a następnie naciśnij Enter. 
2. Wprowadź wybrany numer tury (1 – 3) za pomocą klawiatury numerycznej i wciśnij Enter. 

Rozpocznie się zaprogramowana tura, która będzie trwała do momentu, aŜ ACUIX odbierze inną 
komendę. 

 
Metoda 3 (Tury 1 – 16) 

 
Szczegółowo opisano ją w rozdziale dotyczącym konfiguracyjnego menu ekranowego w części 
dotyczącej tur naśladowczych. 

 

 
Usuwanie tury naśladowczej 

 
Turę moŜna usunąć wykonując jedną z poniŜszych czynności. Alternatywnie istniejąca tura 
naśladowcza moŜe być usunięta przez nadpisanie nową (zaprogramowanie nowej). 

 
Metoda 1 (tury 1 – 3) 

 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Naciskaj + lub – do czasu, aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się Tour Menu. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Naciskaj + lub – do czasu, aŜ na wyświetlaczu pojawi się Delete. 
5. Wciśnij Enter. 
6. Wprowadź numer wybranej tury (1-3) za pomocą klawiszy numerycznych. 
7. Wciśnij Enter. 

 
 

Metoda 2 (Tury 1 – 16) 
 

Szczegółowo opisano ją w rozdziale dotyczącym konfiguracyjnego menu ekranowego w części 
dotyczącej tur naśladowczych. 

 
 

ID sektorów 
 

Identyfikatory sektorów są uŜywane w celu szybkiej identyfikacji określonych obszarów lub scen z 
ACUIX podczas ręcznego sterowania kopułą. W kaŜdej głowicy ACUIX moŜna zapamiętać 16 
sektorów. Sektory mogą na siebie zachodzić. Rysunek poniŜej prezentuje przykład dwóch sektorów. 
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Rysunek 3-1. Identyfikatory sektorów. 

 

Za kaŜdym razem, gdy operator ustawi ACUIX w pozycji mieszczącej się w wewnątrz sektora 1, na 
obrazie wyświetli się nazwa sektora (na przykład DRZWI WEJŚCIOWE).  
 
Uwaga: Aby nazwy sektorów wyświetlały się na ekranie opcja Sector title display musi być 

włączone (ON). 
 

Jeśli operator ustawi ACUIX w pozycji gdzie zachodzą na siebie dwa lub więcej sektorów ich nazwy 
będą przełączane z okresem wynoszącym 1,5 sekundy. Operator patrząc na obraz z kamery od razu 
wie gdzie obecnie skierowana jest głowica kopuły. PołoŜenie nazwy sektora na ekranie jest 
programowalne. Szczegółowo opisano to w rozdziale dotyczącym ekranowego menu 
konfiguracyjnego w części dotyczącej nazw sektorów. 

 
Programowanie ID sektora 

 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Naciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD wyświetli się Sector/Priv. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Naciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD wyświetli się Program. 
5. Wciśnij Enter. 
6. Wprowadź wybrany numer sektora (1 – 16) do zaprogramowania. 
7. Wciśnij Enter. 
8. Wprowadź nazwę sektora (do 24 znaków). 

a) Wciskaj + lub - aŜ do momentu, gdy na LCD sterownika pojawi się wybrany znak, a następnie 
wciśnij Character Select. Sterownik wyśle znak do ACUIX. 

b) Kontynuuj wybieranie znaków do momentu aŜ na ekranie pojawi się Ŝądana nazwa. 
c) Wciśnij Enter. 

Na monitorze wyświetlą się następujące opcje: 
 

Tabela 3-9 Komendy ID sektorów. 

 

Rozkaz Funkcja 

E to edit Sector 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się E i 

naciśnij Character Select. Powtórzy się 
punkt 8. 

D to detete Sector 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się D i 
naciśnij Character Select. Sektor 

podany w punkcie 6 został usunięty. 
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S to Save Sector Coordinates 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się S i 

naciśnij Character Select. Nastąpi 
przejście do punktu 9 w celu 

zachowania współrzędnych sektora. 

N to Save Name only 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się N i 

naciśnij Character Select. Ta opcja jest 
uŜywana do zmiany nazwy sektora. 

Zmianie podlega jedynie nazwa 
sektora podana w kroku 8. 

Współrzędne nie są zmieniane.  

 
9. Aby zachować współrzędne sektora wybierz znak S i wciśnij Character Select. Patrz rysunek 

poniŜej. 
 

 

Rysunek 3-2 Współrzędne sektora. 

 
 
a) UŜywając manipulatora ustaw ACUIX tak, aby środek ekranu znalazł się w lewym dolnym rogu 

sektora i naciśnij Enter. 
b) UŜywając manipulatora ustaw ACUIX tak, aby środek ekranu znalazł się w prawym górnym rogu 

sektora i naciśnij Enter. 
 

Uwaga: Jeśli prawa górna pozycja tilt zostanie ustawiona poniŜej lewej dolnej wyświetli się 
komunikat Illegal Tilt Direction. Popraw pozycję tilt aŜ komunikat zniknie lub 
wciśnij Clear/Manual, aby anulować działanie i wrócić do ręcznego sterownia. 

 
10. Powtarzając punkty 6 do 9 dokonaj programowania wszystkich sektorów lub wciśnij 

Clear/Manual by wrócić do normalnego sterowania. 
11. Wciśnij Dome Menu lub Menu ESC by wyjść z menu kopuły na wyświetlaczu LCD sterownika. 

 
 

Lista zaprogramowanych sektorów 
 
 

W kaŜdej kopule ACUIX moŜna przeglądać listę zaprogramowanych sektorów. Lista sektorów 
zawiera ich numery oraz nazwy. ID sektora nie moŜe być zmieniane z poziomu tego menu. 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Naciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD wyświetli się Sector/Priv. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Naciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD wyświetli się List. 
5. Wciśnij Enter. 
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6. Na LCD sterownika wyświetli się Page Down. Wciśnij Enter aby przejrzeć kolejne strony z danymi 
sektorów. Po dojściu do końca listy na ekranie wyświetli się End of Directory. Aby cofnąć się 
pierwszej strony listy wciśnij Enter. 

7. Po zakończeniu przeglądania listy sektorów wciśnij Clear/Manual. 
 

 

Strefy prywatności 
 

Programowanie wszystkich stref prywatności w protokole Diamond zabezpieczone jest hasłem. Jest 
ono programowalne przez uŜytkownika i moŜe zawierać do 22 znaków alfanumerycznych. 
 
Strefy prywatności są uŜywane w celu uniemoŜliwienia operatorowi oglądania obrazu video w 
określonych połoŜeniach kamery i obiektywu. Za kaŜdym razem, gdy kamera zostaje kierowana w 
pole strefy prywatności następuje zasłonięcie obrazu. Jeśli do głowicy zostaje wysłana komenda 
presetu, w którym pole widzenia zawiera fragment obszaru strefy prywatności, obraz zostanie 
zamaskowany, a na obrazie pojawi się nazwa presetu. Jeśli pole strefy prywatności zostanie objęte 
przez kamerę podczas przejścia pomiędzy presetami zostanie ono zamaskowane. 
 
UWAGA: Po włączeniu zasilania ACUIX automatycznie wykryje swoją pozycję 'Home', a 

następnie przejdzie do normalnego, zaprogramowanego działania. Jeśli 
wykorzystywane są strefy prywatności to podczas testu 'Home' obraz nie jest 
pokazywany. Obraz zostanie wyświetlony po wykonaniu testu 'Home' chyba, Ŝe 
pozycja 'Home' pokrywa się lub zachodzi na strefę prywatności. 

 
ACUIX przechowuje dane o strefach prywatności w pamięci nieulotnej, której zawartość nie ulega 
utracie po wyłączeniu zasilania. Jeśli strefy prywatności zostały zaprogramowane, a napięcie 
zasilające zostało wyłączone, to po ponownym jego włączeniu obraz zostanie zamaskowany aby 
zapobiec podglądowi obrazu ze strefy prywatności. Jakakolwiek komenda wymusi odnajdowanie 
pozycji 'Home' przez głowicę. Jeśli jakaś część strefy prywatności byłaby widoczna w pozycji 'Home' to 
obraz z tego obszaru zostanie zamaskowany do czasu, aŜ operator przesunie ACUIX do pozycji gdzie 
nie jest widoczny Ŝaden obszar strefy prywatności. 

 
 

Tworzenie strefy prywatności 
 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD pojawi się Sector/Priv Menu i wciśnij Enter. 
3. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD pojawi się Program i wciśnij Enter. 
4. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD pojawi się P i wciśnij Character Select. 
5. Wprowadź hasło (domyślnie hasła nie ma, więc wystarczy wcisnąć Enter): 

a) Wciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD pojawi się wybrany znak, a następnie wciśnij 
Character Select. Sterownik wyśle znak do ACUIX. 

b) Powtarzaj powyŜszy krok do czasu aŜ wpiszesz całość hasła, a następnie wciśnij Enter. 
6. Wprowadź wybrany numer strefy prywatności (1 – 32) i naciśnij Enter. 
7. Wprowadź nazwę strefy (do 22 znaków): 

a) Wciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD pojawi się wybrany znak, a następnie wciśnij 
Character Select. Sterownik wyśle znak do ACUIX. 

 b) Powtarzaj powyŜszy krok do czasu aŜ wpiszesz całość nazwy a następnie wciśnij Enter. 
8. Na monitorze wyświetlą się opcje strefy prywatności. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na LCD pojawi 

się S i wciśnij Character Select. 
9. Na ekranie pojawi się ramka reprezentująca strefę prywatności: 

a) ustaw kamerę w połoŜeniu, w jakim chcesz umieścić strefę. 
b) UŜyj klawiszy strzałek w górę, w dół, w lewo, w prawo, aby zmienić rozmiar strefy tak, aby ramka 

objęła obszar, jaki ma być zamaskowany przez strefę. 
10. Wciśnij Enter, aby zachować strefę prywatności. 
11. Zaprogramuj kolejną strefę lub wciśnij Clear/Manual, aby wyjść z programowania i wrócić do 

ręcznego sterowania kopułą ACUIX. 
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Modyfikowanie strefy prywatności 
 
Po stworzeniu strefy prywatności jej parametry moŜna modyfikować.  
1. Aby tego dokonać naleŜy przejść przez kroki 1 – 5 opisane w punkcie powyŜej. 
2. Wprowadź numer strefy prywatności (1 – 32), którą chcesz zmodyfikować i naciśnij Enter, aby 

przejść do komend opcji strefy prywatności. 
 

Tabela 3-10 Komendy strefy prywatności. 

 

Rozkaz Funkcja 

E to Edit 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się E i 

naciśnij Character Select. Wprowadź 
nowy numer dla wybranej wcześniej 

strefy prywatności. 

D to detete Zone Coordinates 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się D i 

naciśnij Character Select. 
Współrzędne wybranej wcześniej 

strefy zostanie usunięty. 

S to Program Zone Coordinates 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się S i 

naciśnij Character Select. Szczegóły 
dotyczące ustawień współrzędnych 

strefy zawarto w podrozdziale 
Tworzenie strefy prywatności.  

N to Save Privacy Title only 

Wciskaj + lub - do momentu aŜ na 
wyświetlaczu LCD pojawi się N i 

naciśnij Character Select. Naciskaj 
klawisze + lub – za kaŜdym razem 

potwierdzając wybór znaku klawiszem 
Character Select i zatwierdzając na 

koniec nową nazwę klawiszem Enter. 

 
3. Po zakończeniu powyŜszej procedury wciśnij Clear/Manual, aby wyjść z programowania i 

powrócić do ręcznego sterowania kopułą ACUIX. 
 

 
Zmienianie hasła strefy prywatności 

 
1. Wciśnij Dome Menu. 
2. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się Sector/Priv Menu. 
3. Wciśnij Enter. 
4. Wciskaj + lub – do momentu aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się P i wciśnij Character Select. 
5. Wprowadź obecne hasło. 

a) Wciskaj + lub – aŜ do momentu, gdy na LCD pojawi się wybrany znak, a następnie wciśnij 
Character Select. Sterownik wyśle znak do ACUIX. 

b) Powtarzaj czynności opisane w podpunkcie a) aŜ do momentu wszystkie znaki hasła zostaną 
wysłane do ACUIX. Znaki te na monitorze będą reprezentowane przez gwiazdki (*) w celu 
zapewnienia tajności wprowadzanego hasła. 

c) wciśnij Enter. 
6. Wciskaj + lub – do czasu aŜ na wyświetlaczu LCD pojawi się P a następnie wciśnij Character 

Select.  
7. Wprowadź nowe hasło tak jak podano to w kroku 5. 
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8. Wprowadź ponownie nowe hasło w celu jego weryfikacji. Jeśli tym razem zostanie wprowadzone 
inne hasło wyświetli się komunikat Invalid, a całą procedurę trzeba będzie rozpocząć od nowa. 

9. Po zaprogramowaniu hasła moŜna przystąpić do programowania stref prywatności lub wcisnąć 
dwa razy Clear/Manual, aby wyjść z programowania. 

 
Uwaga: Jeśli hasło zostanie zapomniane ACUIX moŜe zostać zresetowany do domyślnego po 

przez konfiguracyjne menu ekranowe. Patrz podrozdział Resetowanie hasła strefy 
prywatności (Protokoły Diamond lub IntelliBus) w rozdziale 6 Funkcje haseł w 
ACUIX. 
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3.3 Sterownik HJTZP 
 

Szczegóły dotyczące obsługi sterownika HJTZP zawarto w instrukcji uŜytkownika tego sterownika. 
 

Włączenie zasilania 
 

Działanie głowicy ACUIX po włączeniu zasilania jest takie samo sposób jak to opisano na stronie 15. 
 

Reset ACUIX 
 

Wciśnij i przytrzymaj Fn, a następnie przyciśnij F6 (menu), aby wysłać ze sterownika komendę ESC 
(return to manual). Spowoduje to anulowanie działań automatycznych kopuły takie jak tury presetów i 
reakcje na alarmy. 

 

Sterowanie ręczne 
 

Ręczne sterowanie głowicą kopuły ACUIX w protokole VCL z uŜyciem sterownika HJZTP odbywa się 
tak samo jak to opisano w rozdziale 3 Sterowanie i Programowanie w protokole Diamond. 

 
Pan i tilt 

 
Manipulator sterownika HJZTP jest wykorzystywany do sterowania funkcjami panoramowania (pan) i 
pochylenia (tilt) kamery głowicy ACUIX. 

 

Tabela 3-11. Sterowanie manipulatorem z HJZTP. 

 

Sterownie Funkcja 

Manipulator w górę Pochylenie do góry 

Manipulator w dół Pochylenie w dół 

Manipulator w lewo Panoramowanie w lewo 

Manipulator w prawo Panoramowanie w prawo 

 
Prędkość ruchu pan i tilt 
jest proporcjonalna do 

wychylenia manipulatora.  

Skręcenie pokrętła 
manipulatora 

Aby wykonać sterownie 
zoomem skręć w kierunku 
ruchu wskazówek zegara 
lub przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara. 
Odpowiednio spowoduje to 

zwiększenie lub 
zmniejszenie 
powiększenia. 

Prędkość ruchu zoom jest 
programowalna z poziomu 

konfiguracyjnego menu 
ekranowego w menu Opcje 

kamery. 
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Sterowanie obiektywem 
 

Przesłona obiektywu jest sterowana automatycznie, ale moŜe teŜ być sterowana ręcznie za pomocą 
sterownika. 

 

Przesłona 
 

Naciśnij klawisze + (OPEN - Otwórz) lub – (CLOSE - Zamknij), aby ręcznie sterować przesłoną 
kamery. Naciśnij klawisz auto połoŜony ponad klawiszami + i – aby ustawić kamerę w tryb przesłony 
automatycznej. 

 

Ostrość 
 

Naciśnij klawisze + (FAR - Daleko) lub – (NEAR – Blisko), aby ręcznie sterować ostrością kamery. 
 

Uwaga: Klawisz 'auto' powyŜej klawiszy sterowania ostrością nie działa przy sterowaniu w 
protokole Diamond. Automatyczne sterowanie ostrością w zaleŜności od akcji zoom 
lub pan/tilt/zoom moŜe być włączone poprzez menu OSD. 

 
 

ZamraŜanie i odmraŜanie video 
 

Wciśnij i przytrzymaj Fn, a następnie naciśnij F2(▼) lub 'freeze' by przełączyć kamerę pomiędzy 
trybem zamroŜenia i odmroŜenia obrazu. 

 

Flashback 
 

Wciśnij i przytrzymaj Fn a następnie naciśnij F3(◄) lub 'auto180', aby wywołać funkcję flashback. 
 

Tryb nocny 
 

Wciśnij Aux lub wywołaj preset 99 aby przełączać kamerę między trybem nocnym a kolorowym. Ta 
opcja działa jedynie w przypadku głowic wyposaŜonych w dzienno-nocny moduł kamery. 

 

Alarmy 
 

Kopuła ACUIX ma cztery wejścia alarmowe, które mogą zostać skonfigurowane jako normalnie 
otwarte lub normalnie zamknięte. Jeśli styki zmieniają swoje normalne połoŜenie następuje alarm. 
Głowica ACUIX moŜe zostać tak skonfigurowana (za pomocą menu ekranowego), aby w odpowiedzi 
na alarm następowało aktywowanie presetu, tury presetów lub tury naśladowczej. Więcej informacji 
moŜna znaleźć z podrozdziale programowanie alarmów. 
Wejścia alarmowe są próbkowane 16 razy na sekundę. Po aktywacji wejścia alarmowego ACUIX 
określa czy funkcja alarmu została zaprogramowana oraz czy alarm jest włączony. Jeśli oba te 
warunki są spełnione alarm jest określony jako wyzwolony. Jeśli nie ma innych obsługiwanych 
alarmów zostaje on obsłuŜony - zostaje wykonana funkcja przypisana do alarmu. ACUIX pozostaje w 
stanie alarmu do momentu jego potwierdzenia. Inne alarmy wyzwolone w tym czasie nie są 
obsługiwane do momentu, aŜ pierwszy alarm nie zostanie potwierdzony. Jeśli do obsłuŜenia oczekuje 
więcej niŜ jeden alarm zostają one obsłuŜone w kolejności ich numerów zaczynając od najniŜszego. 
Alarm nie moŜe zostać ponownie aktywowany dopóki nie zostanie aktywowany, a styki alarmowe nie 
powrócą do połoŜenia spoczynkowego. Po potwierdzeniu alarmu i powrocie styków do połoŜenia 
spoczynkowego cykl rozpoczyna się od nowa. 
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Są trzy sposoby potwierdzania alarmów: 
• Pierwszy to wciśnięcie klawisza ESC na klawiaturze (F6 [menu] na klawiaturze sterownika 

HJTZP). Powoduje to wysłanie do kopuły ACUIX rozkazu Return to Manual. Po odebraniu tej 
komendy ACUIX potwierdza dowolny aktywny alarm. 

• Drugi sposób to przejęcie ręcznego sterowania. Działanie takie potwierdza wszystkie obecne 
alarmy nawet te czekające na obsłuŜenie. 

• Ostatnim sposobem jest uŜycie funkcji domyślnej. Funkcja domyślna uruchamia preset, turę 
presetów lub turę naśladowczą po zaprogramowanym przez uŜytkownika czasie nieaktywności. 
Powoduje ona więc automatyczne potwierdzenie alarmu z programowalnym opóźnieniem. 
Potwierdza ona kaŜdy aktywny alarm dopóki wszystkie nie staną się nieaktywne. Uruchamia się 
oczywiście funkcja domyślna. Jeśli nadejdą nowe alarmy cykl rozpoczyna się od nowa. 

 

Pozycja Home 
 

Wciśnij i przytrzymaj Fn a następnie naciśnij F1 (▲), aby spowodować ustawienie się głowicy w 
pozycji Home. 

 

Presety 
 

W kaŜdej kopule ACUIX jest 161 presetów (0 ÷ 160). Presety o numerach 71 ÷ 79 i 98, 99 są 
zarezerwowane dla funkcji specjalnych i nie mogą być programowane przez uŜytkownika. 

 
Programowanie Presetu 

 
Przykład programowania Presetu 1 z wykorzystaniem sterownika HJZTP: 
1. Ustaw głowicę w wybraną pozycję presetu za pomocą manipulatora, pokrętła zoom, klawiszy 

ostrości i sterownia przesłoną. 
2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Preset. 
3. Wciśnij klawisz 1. 
4. Zwolnij klawisz Preset, a bieŜące ustawienie kamery zostanie zapamiętane jako Preset 1. 

 
Uwaga: Presety mogą być definiowane za pomocą menu OSD. Jeśli preset jest programowany 

w ten sposób moŜna równieŜ określić jego nazwę. 
 
 

Wywoływanie presetu 
 

Przykład wywołania presetu 1: 
1. Wciśnij klawisz 1. 
2. Wciśnij klawisz Preset. Kamera z maksymalną prędkością przejdzie do uprzednio zdefiniowanego 

jako Preset połoŜenia. 
 

Presety 1 – 4 mogą być równieŜ przywoływane za pomocą klawiszy oznaczonych jako Preset 1, 2, 3, 
4. 
Jeśli zostanie podjęta próba przywołania niezdefiniowanego presetu głowica się nie poruszy, a na 
ekranie wyświetli się komunikat: „Does not exist”. 

 
 

Tury presetów 
 

Tury presetów działają tak samo przy korzystaniu ze sterownika HJZTP jak to opisano na stronie 28. 
Wywołanie menu ekranowego jest jednak dokonywane inaczej przy korzystaniu z tego sterownika. 
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Uwaga: Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami o ustawianiu tur presetów sprawdź 
podrozdział Programowanie tury presetów (Protokół VCL) w rozdziale 7 Ekranowe 
Menu Konfiguracyjne. Więcej informacji o współdziałaniu sterownika HJZTP z 
ekranowym menu konfiguracyjnym kopuły ACUIX znajduje się w Instrukcji obsługi 
HJZTP (strona 84). 

 
 

Tury naśladowcze 
 

Tury naśladowcze przy wykorzystaniu sterownika HJZTP funkcjonują tak samo jak to opisano w 
podrozdziale Tury naśladowcze na stronie 28, przy czym dostęp do menu ekranowego przy uŜyciu 
klawiatury HJZTP odbywa się inaczej.   

 
Uwaga: Aby zapoznać się z programowaniem tur naśladowczych sprawdź podrozdział Tury 

naśladowcze w rozdziale 7 Ekranowe Menu Konfiguracyjne. Więcej informacji o 
współdziałaniu sterownika HJZTP z ekranowym menu konfiguracyjnym kopuły ACUIX 
znajduje się w Instrukcji obsługi HJZTP (strona 84). 

 
 

ID sektorów 
 

Przy wykorzystaniu sterownika HJZTP identyfikatory sektorów muszą być programowane z uŜyciem 
ekranowego menu konfiguracyjnego. 
1. Wciśnij i przytrzymaj Lock, a następnie naciśnij F6 (menu). 
2. UŜyj manipulatora oraz klawiszy Camera i Preset aby przewinąć do SECT, a następnie wciśnij Aux 

by wejść w menu sektorów HJZTP. 
3. UŜyj manipulatora oraz klawiszy Camera i Preset aby przewinąć do PROGRAM a następnie wciśnij 

Aux by wejść w menu programowania sektorów ACUIX. 
4. Wprowadź numer sektora, a następnie naciśnij F5 (enter). 
5. Wprowadź nazwę sektora wciskając Camera i Preset aby przewijać między znakami i Aux, aby 

zatwierdzić dany znak. UŜyj klawiatury numerycznej sterownika HJZTP, aby wprowadzić liczby. Na 
koniec wciśnij F5 (enter). 

6. Przewiń do S naciskając Camera i Preset, a następnie naciśnij Aux by je zatwierdzić. 
7. Wykorzystaj manipulator HJZTP by ustawić środek obrazu w dolnym lewym rogu sektora a 

następnie wciśnij F5 (enter). 
8. Wykorzystaj manipulator HJZTP by ustawić środek obrazu w górnym prawym rogu sektora a 

następnie wciśnij F5 (enter). 
9. Wróć do kroku 4, aby zaprogramować kolejny sektor lub wciśnij Lock, aby wyjść z menu 

programowania sektorów. 
 
 
 
 
 

Strefy prywatności 
 
Przy wykorzystywaniu sterownika HJZTP strefy prywatności muszą być programowane z uŜyciem 
ekranowego menu konfiguracyjnego. 

 
UWAGA: Po włączeniu zasilania ACUIX automatycznie wykryje swoją pozycję 'Home', a 

następnie przejdzie do normalnego, zaprogramowanego działania. Jeśli 
wykorzystywane są strefy prywatności to podczas testu 'Home' obraz nie jest 
pokazywany. Obraz zostanie wyświetlony po wykonaniu testu 'Home' chyba, Ŝe 
pozycja 'Home' pokrywa się lub zachodzi na strefę prywatności. 
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1. Wciśnij i przytrzymaj Lock, a następnie naciśnij F6 (menu). 
2. UŜyj manipulatora oraz klawiszy Camera i Preset aby przewinąć do SECT, a następnie wciśnij Aux 

by wejść w menu sektorów HJZTP. 
3. UŜyj manipulatora oraz klawiszy Camera i Preset aby przewinąć do PROGRAM, a następnie 

wciśnij Aux by wejść w menu programowania sektorów ACUIX. 
4. Przewiń do P i naciśnij F5 (enter) aby wejść do menu stref prywatności (uŜyj Camera i Preset, aby 

przewijać znaki, a  następnie naciśnij Aux). 
5. Wprowadź hasło i wciśnij Enter (domyślnie nie ma hasła więc naleŜy uŜyć Camera i Preset, aby 

przewijać znaki, a następnie naciśnij Aux, uŜyj klawiatury numerycznej sterownika HJZTP aby 
wprowadzić liczby). 

6. Wprowadź numer strefy prywatności i wciśnij F5 (enter).  
7. Wprowadź nazwę strefy prywatności uŜywając Camera i Preset, aby przewijać znaki, a następnie 

zatwierdzając kaŜdy z nich za pomocą Aux. Wykorzystaj klawiaturę numeryczną sterownika 
HJZTP aby wprowadzić liczby. Na koniec naciśnij F5 (enter). 

8. Przewiń do S za pomocą Camera i Preset, aby przewijać znaki, a następnie naciśnij Aux aby 
wprowadzić 'S'.  

9. Wykorzystaj manipulator HJZTP i klawisze F1(▲) F2(▼) F3(◄) F4(►) by ustalić połoŜenie oraz 
rozmiar strefy prywatności. 

10. Wciśnij F5 (enter) aby zachować strefę prywatności. 
11. Wróć do kroku 6 aby zaprogramować kolejny sektor lub wciśnij Lock aby wyjść z menu 

programowania stref. 
 

Uwaga: Więcej informacji o współdziałaniu sterownika HJZTP z menu ekranowym głowicy 
ACUIX zawarto na stronie 84 niniejszej instrukcji lub w Instrukcji obsługi HJZTP.  
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4. Działanie i programowanie w protokole 
VCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W tym rozdziale zawarto informacje o działaniu i programowaniu gdy kopuła ACUIX pracuje w protokole 
VCL. Zaleca się uŜycie sterownika HJZTP do sterowania w tym protokole. Działanie głowicy jest takie 
samo jak to opisano w rozdziale 3 niniejszej instrukcji z pewnymi wyjątkami które opisano w kolejnych 
paragrafach. Wiele z funkcji jest dostępnych za pomocą komend w predefiniowanych presetach. 

 
Uwaga: ChociaŜ informacje zawarte w tym rozdziale odnoszą się do sterowania w protokole VCL 

działanie ACUIX jest podobne w protokołach MAXPRO, PELCO D czy PELCO P.  
 
 
 

Włączenie zasilania 
 

Działanie głowicy ACUIX po włączeniu zasilania przebiega w taki sam sposób jak to opisano w 
rozdziale 3. 

 
 

Reset ACUIX 
 

ACUIX moŜe zostać zresetowany za pomocą menu ekranowego lub za pomocą wywołania określonego 
presetu. 

 
Aby zresetować ACUIX poprzez konfiguracyjne menu ekranowe naleŜy: 
1. Wysłać do głowicy preset 90, który otworzy menu ekranowe. 
2. Przesuń podświetlenie manipulatorem w dół do 4 Diagnostics Menu i wciśnij Iris Open. 
3. Przesuń podświetlenie manipulatorem w dół do 7 Scan and Camera Reset i wciśnij Iris Open. 

 
Uwaga: Jeśli podczas dostępu do menu za pomocą presetu 90 autoostrość (autofocus) jest 

wyłączona (OFF) zostanie ona włączona. 
 
 

Sterowanie ręczne 
 

Ręczne sterowanie głowicą kopuły ACUIX w protokole VCL z uŜyciem sterownika HJZTP odbywa się 
tak samo jak to opisano w rozdziale 3 Sterowanie i Programowanie w protokole Diamond. 
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Tabela 4-1 Sterowanie manipulatorem z HJZTP. 

 

Sterownie Funkcja 

Manipulator w górę Pochylenie do góry 

Manipulator w dół Pochylenie w dół 

Manipulator w lewo Panoramowanie w lewo 

Manipulator w prawo Panoramowanie w prawo 

 Prędkość ruchu pan i tilt jest 
proporcjonalna do wychylenia 

manipulatora.  

Skręcenie pokrętła manipulatora Aby wykonać sterownie zoomem skręć 
w kierunku ruchu wskazówek zegara 
lub przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara. 
Odpowiednio spowoduje to zwiększenie 

lub zmniejszenie powiększenia. 
Prędkość ruchu zoom jest 
programowalna z poziomu 

konfiguracyjnego menu ekranowego w 
menu Opcje kamery. 

 
 

Sterowanie obiektywem 
 

Przesłona obiektywu jest sterowana automatycznie, ale moŜe teŜ być sterowana ręcznie za pomocą 
sterownika. 

 

Przesłona 
 

Naciśnij klawisze + (OPEN - Otwórz) lub – (CLOSE - Zamknij) aby ręcznie sterować przesłoną 
kamery. Naciśnij klawisz auto połoŜony ponad klawiszami + i – aby ustawić kamerę w tryb przesłony 
automatycznej. 

 
Tryb autoekspozycji obiektywu moŜe być włączany i wyłączany z poziomu sterownika. Wywołanie 
Presetu 92 przełącza kamerę pomiędzy trybem autoekspozycji, a trybem ręcznego sterowania 
przesłoną. Na ekranie pojawi się AUTO EXPOSURE ON lub ATUO EXPOSURE OFF gdy do głowicy 
jest wysłany preset 92. 

 

Ostrość 
 

Naciśnij klawisze + (FAR - Daleko) lub – (NEAR – Blisko) aby ręcznie sterować ostrością kamery. 
 

Uwaga: Konfiguracja funkcji autoostrości jest dokonywana z poziomu menu ekranowego 
ACUIX.  

 
 

ZamraŜanie i odmraŜanie video – Preset 95 
 

Funkcja zamraŜania i odmraŜania obrazu opisana na stronie 27 podlega kontroli przez Preset 95. Jeśli 
video jest zamroŜone na ekranie w linii ID kamery pojawia się symbol gwiazdki.  
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Jeśli ID kamery jest wyłączone symbol gwiazdki pojawi się sam.  
 
 

Funkcja flashback – preset 96 
 

Wywołane presetu 96 uruchamiana funkcję flashback, która została szczegółowo opisana na stronie 
21 niniejszej instrukcji. 

 
 

Tryb nocny – preset 94 
 

Jeśli ACUIX jest wyposaŜony w tryb dzienno-nocny z mechanicznym filtrem moŜe on być przełączony 
przez menu konfiguracyjne (Preset 90) lub bezpośrednio przez wysłanie presetu 94. Po wysłaniu 
presetu 94 na ekranie obrazu z kamery pojawi się komunikat NightShot Off (tryb nocny wyłączony) lub 
NightShot On (tryb nocny włączony). 

 

Presety 
 

Przy sterowaniu w protokole VCL kilka presetów jest zarezerwowanych do sterowania i 
programowania kopuły ACUIX. W tabeli 4-2 zebrano te presety specjalne i ich funkcje. W trybie 
protokołu VCL ACUIX umoŜliwia dostęp do 128 presetów (0 -127). Presety o numerach 71 -99 są 
zarezerwowane dla funkcji specjalnych 71 – 99. 
Presety zarezerwowane do konfiguracji, programowania i sterowania nie mogą być programowalne i 
nie mogą być dołączane do tur presetów. 

 

Tabela 4-2 Presety zarezerwowane ACUIX (VCL). 

 

Preset Funkcja 

Preset 72 Odzyskanie zaszyfrowanych PINów 

Preset 75 Ekran logowania Administratora 

Preset 76 Uruchom turę naśladowczą 1 – 16 

Preset 77 Programuj turę naśladowczą 

Preset 78 Uruchom turę presetów 1 – 16  

Preset 80 Uruchom turę naśladowczą nr 1 

Preset 81 Uruchom turę naśladowczą nr 2 

Preset 82 Uruchom turę naśladowczą nr 3 

Preset 83 Programuj turę naśladowczą nr 1 

Preset 84 Programuj turę naśladowczą nr 2 

Preset 85 Programuj turę naśladowczą nr 3 

Preset 86 Zakończ programowanie tury 
naśladowczej 

Preset 87 Rozpocznij turę presetów nr 1 

Preset 88 Rozpocznij turę presetów nr 2 

Preset 89 Rozpocznij turę presetów nr 3 

Preset 90 Menu konfiguracyjne (OSD) 

Preset 91 Włączanie/wyłączanie tabeli błędów 

Preset 92 Włączanie/wyłączanie trybu 
autoekspozycji (domyślnie włączona) 
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Preset 93 Włączanie/wyłączanie trybu BLC. 
Kamera musi pracować w trybie 

autoekspozycji aby moŜna było włączyć 
BLC. 

Preset 94 Włączanie/wyłączanie trybu nocnego 
(dla modeli kamer: 843216-1011, 

843216-1013, 843216-0984, 843216-
0985 

Preset 95 ZamraŜa i odmraŜa video 

Preset 96 Funkcja flashback 

Preset 97 Zarezerwowany 

Preset 98 Reset kamery 

Preset 99 Zarezerwowany 

 
 

Programowanie presetu 
 

W kaŜdej kopule jest 160 presetów (0 ÷ 159). Presety o numerach 71 ÷ 99 są zarezerwowane dla 
funkcji specjalnych i nie mogą być programowane przez uŜytkownika (patrz tabela 4-2). 
Przykład programowania presetu 1 z wykorzystaniem sterownika HJZTP: 
1. Ustaw głowicę w wybranym połoŜeniu za pomocą manipulatora, klawiszy zoom, ostrości i 

przesłony. 
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Preset. 
3. Wciśnij 1. 
4. Zwolnij klawisz Preset. PołoŜenie kamery zostało zapamiętane jako Preset 1. 

 

Wywoływanie presetu 
 

Przykład wywołania presetu 1 za pomocą sterownika HJZTP: 
1. Naciśnij 1. 
2. Wciśnij klawisz Preset kamera przejdzie z maksymalną prędkością do uprzednio zdefiniowanego 

presetu numer 1. 
 
UŜytkownik moŜe wywołać Presety 1 – 4 przez pojedyncze naciśnięcie klawiszy oznaczonych Preset 
1, 2, 3, 4. 
 
 

Tury presetów 
 

 
OSTRZEśENIE: Nie zaleca się pracy przez dłuŜszy czasu (więcej niŜ 8 godzin) w turze 

presetów. Tak praca ciągła moŜe prowadzić do zwiększenia usterkowości 
obiektywu i wzrostu kosztów przeglądów sprzętu. Podobnie nie naleŜy 
pracować ciągle w trybie autoostrości. 

 
 

Tury presetów działają tak jak to opisano na stronie 28 w podrozdziale Tury Presetów, w rozdziale 3 
Działanie i Programowanie w Protokole Diamond. 
Przy pracy w protokole VCL tury presetów (vectorscany) muszą być programowane z poziomu 
ekranowego menu konfiguracyjnego. Wejście do menu następuje poprzez wywołanie presetu 90 w 
wybranej kopule ACUIX. 
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1. Wciśnij i przytrzymaj Lock i naciśnij F6 ('menu') a następnie naciśnij 'Aux' aby wejść w menu 

ACUIX. 
2. UŜyj manipulatora aby przesunąć podświetlenie na pozycję '6 Function Programming', a następnie 

naciśnij Iris Open. 
3. UŜyj manipulatora aby przesunąć podświetlenie na pozycję '2 Program a Preset Tour', a następnie 

naciśnij Iris Open. 
4. UŜyj manipulatora aby określić numer tury (1 – 16) a następnie naciśnij Iris Open. 
5. UŜywaj manipulatora do przemieszczania się pomiędzy polami otwartego menu. 

Tabela 4-3 Pola menu programowania tur presetów. 

 

Pole Wykorzystanie  

NUM Przesuń kursor na wybrane pole i wciśnij 
Iris Open w celu jego aktywacji. UŜyj 

ruchu manipulatora w górę i w dół aby 
zmienić obecną tam wartość. Jeśli pole 

jest kilkucyfrowe naleŜy kaŜdą z cyfr 
ustawia się oddzielnie.  

PRESET Wybierz numer presetu z zakresu 0 – 70, 
74 i 100 – 160. Presety 71 – 73 i 75 – 99 

są zarezerwowane dla funkcji 
specjalnych i nie mogą być włączane w 
tury presetów. Gdy w wybranym polu 

znajduje się odpowiednia liczba wciśnij 
Iris Open aby ją zatwierdzić. Jeśli w polu 

znajduje się numer presetu 
zarezerwowanego klawisz Iris Open nie 
jest akceptowany. Klawisz ten przenosi 

równieŜ kursor do następnego pola.  

VELOCITY Jest to prędkość ruchu pan i tilt z jaką 
ACUIX przechodzi do tego presetu (od 1 

do 480°/sekundę). Domyślnie jest to 
480°/sekundę.  

DWELL Jest to czas postoju określający ile czasu 
ACUIX pozostaje w połoŜeniu presetu 

zanim przejdzie do następnego na liście 
(0 do 99 sekund). 

 
 

Porada: Aby wstawić do listy preset pomiędzy dwa inne presety ustaw kursor na drugim z 
presetów i wciśnij klawisz Focus Near (Ostrość blisko) aby wstawić dodatkową linię. 

 
Porada: Aby usunąć preset z listy ustaw kursor na tym presecie i naciśnij klawisz Focus Far 

(Ostrość daleko). Zostanie skasowana cała linia tego presetu. 
 

6. Jeśli zakończyłeś juŜ dodawanie presetów, wciśnij Iris Close i przenieś kursor na pozycję S = 
Save. 
7. Naciśnij Iris Open aby zachować tę turę presetów. Aby wyjść z programowania tury bez 

zachowywania przesuń kursor manipulatorem w lewo na pozycję E = Exit i naciśnij Iris Open. 
 
 

Uruchamianie tury presetów 
 

Gdy ACUIX pracuje w protokole VCL dostępne są presety specjalne do uruchamiania tur presetów. 
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Tury presetów 1 – 3 
 
Tury presetów 1, 2 i 3 mogą być uruchamiane poprzez wywołanie odpowiadających im presetów 87, 
88, 89. 
 
Przykład: Aby uruchomić turę presetów numer 2 wyślij preset 88. 

 
Tury presetów 1 – 16 
 
Tury presetów 1 – 16 mogą być uruchamiane przy pomocy presetu 78. 

 
1. Za pomocą ruchu manipulatora w górę i w dół przewiń numery tur presetów tak aby pojawiła się 

tura o wybranym numerze. Aby przejść między polami cyfr ruszaj manipulatorem w prawo lub w 
lewo. 

2. Naciśnij Iris Open aby zatwierdzić uruchomienie tury o wyświetlonym numerze. 
3. Naciśnij Iris Close aby wyjść z tego menu bez uruchamiania tury. 

 
Gdy ACUIX odbierze rozkaz uruchomienia do tury presetów, przechodzi do pierwszego presetu 
zaprogramowanego w turze presetu z maksymalną prędkością (480°/sek.) i pozostanie w tej pozycji 
przez czas zaprogramowany dla niego czas. Następnie przejdzie do presetu następnego w turze z 
zaprogramowaną prędkością i pozostaje w nim przez zaprogramowany dla niego czas itd. przez 
wszystkie inne zaprogramowane presety. 
Gdy vectorscan jest zapętlony ACUIX przechodzi z ostatniego zaprogramowanego presetu do 
pierwszego z zaprogramowaną prędkością. Czas jaki zajmuje głowicy przejście od presetu do presetu 
zaleŜy od zaprogramowanej prędkości i odległości we współrzędnych pan i tilt. Prędkość jest 
programowalna w zakresie od 1º do 480º. 

 
 

Zatrzymywanie tury presetów 
 
• Przez przejęcie ręcznego sterowania (pan, tilt, zoom, ostrość) nad ACUIX. 

 
Uwaga: Sterowanie przesłoną nie powoduje zatrzymania vectorscanu. 

 
• Wysłanie do ACUIX presetu. 
• Rozpoczęcie tury naśladowczej lub innej tury presetów. 
• Wykonanie kaŜdej innej komendy zaadresowanej do tej kopuły ACUIX.   

 
 

ID sektorów 
 
Identyfikatory sektorów działają tak samo przy sterowaniu w protokole VCL jak to opisano w 
podrozdziale ID Sektorów na stronie 32 w rozdziale Sterowanie i Programowanie w protokole 
Diamond. 

 
Przy wykorzystaniu sterowania w protokole VCL identyfikatory (ID) sektorów muszą być 
programowane za pomocą konfiguracyjnego menu ekranowego. 

 
1. Wciśnij i przytrzymaj Lock i wciśnij F6 ('menu'), a następnie wciśnij 'Aux' aby wejść do menu 

ACUIX. 
2. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 6 Function Programming, a następnie naciśnij Iris 

Open. 
3. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 5 Program Sector, a następnie naciśnij Iris Open.  
4. Za pomocą ruchu manipulatora w górę wybierz numer sektora (1 – 16) i wciśnij Iris Open. Jeśli jest 

taka konieczność porusz manipulatorem w prawo lub lewo aby przejść między cyframi. 
5. Wciśnij klawiszy Focus Near (ostrość blisko) aby przejść do trybu PTZ. 
6. Ustaw kamerę w pozycji odpowiadającej lewemu dolnemu krańcowi sektora. 
7. Wciśnij klawiszy Focus Far (ostrość daleko) aby wrócić do menu programowania. 
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8. Wciśnij klawisz Iris Open. 
9. Wciśnij klawiszy Focus Near (ostrość blisko) aby przejść do trybu PTZ.. 
10. Ustaw kamerę w pozycji odpowiadającej prawemu górnemu krańcowi sektora. 
11. Wciśnij klawiszy Focus Far (ostrość daleko) aby wrócić do menu programowania. 
12. Wciśnij klawisz Iris Open. 
13. Programuj ID kolejnego sektor lub wciśnij Iris Close by wyjść z programowania. 

 
 

Strefy prywatności 
 
Strefy prywatności działają tak samo przy sterowaniu w protokole VCL jak to opisano w podrozdziale 
Strefy Prywatności na stronie 34 w rozdziale Sterowanie i Programowanie w protokole Diamond. 

 
OstrzeŜenie: Protokół VCL nie umoŜliwia stosowania ochrony hasłem stref prywatności tak jak 

to odbywa się w protokole Diamond. Strefy prywatności są programowane przez 
konfiguracyjne menu ekranowe. Aby zastosować ochronę hasłem (rozdział 6, 
Ochrona ACUIX hasłem) musi być ono włączone na menu konfiguracyjne. 

 
UWAGA: Po włączeniu zasilania ACUIX automatycznie wykryje swoją pozycję 'Home', tak aby 

moŜliwie było później realizowanie wcześniej zaprogramowanych presetów. Jeśli 
wykorzystywane są strefy prywatności to podczas testu 'Home' obraz nie jest 
pokazywany. Obraz zostanie wyświetlony po wykonaniu testu 'Home' chyba, Ŝe 
pozycja 'Home' pokrywa się lub zachodzi na strefę prywatności. 

 
Przy wykorzystaniu sterowania w protokole VCL strefy prywatności muszą być programowane za 
pomocą konfiguracyjnego menu ekranowego. 
1. Ustaw głowicę tak aby obszar który ma być zakryty przez strefę był widoczny na monitorze. 
2. Wciśnij i przytrzymaj Lock i wciśnij F6 ('menu'), a następnie wciśnij 'Aux' aby wejść do menu 

ACUIX. 
3. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 6 Function Programming, a następnie naciśnij Iris 

Open. 
4. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 6 Program Privacy Zone, a następnie naciśnij Iris 

Open.  
5. Za pomocą ruchu manipulatora w górę wybierz numer strefy (1 – 32) i wciśnij Iris Open. Jeśli jest 

taka konieczność porusz manipulatorem w prawo lub lewo, aby przejść między cyframi. 
6. Za pomocą ruchu manipulatora w górę lub w dół ustaw wysokość strefy, a za pomocą ruchu w lewo 

i w prawo szerokość strefy. 
7. Gdy strefa ma zadane rozmiary wciśnij Iris Open. 
8. Programuj kolejną strefę prywatności lub wciśnij Iris Close, aby wyjść z programowania. 

 
 
 

Tury naśladowcze 
 

Przy wykorzystaniu protokołu VCL tury naśladowcza działają w ten sam sposób jak to opisano w 
podrozdziale Tury naśladowcze na stronie 31 w rozdziale Działanie i Programowanie w protokole 
Diamond. 
 
Gdy ACUIX działa w protokole VCL do programowania i uruchamiania tur naśladowczych 
zarezerwowano określone presety. 

 
 

Programowanie tur naśladowczych 
 
Tury naśladowcze 1 – 3 

 
Do programowania tur naśladowczych 1, 2 i 3 zostały zarezerwowane presety 83, 84 i 85. 
1. Wywołaj preset 83 aby programować turę naśladowczą numer 1, preset 84 aby programować turę 

naśladowczą numer 2, preset 85 aby programować turę naśladowczą numer 3. 
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2. ACUIX zaczyna odliczanie od 120 do 0. Teraz naleŜy dokonywać sterowania ACUIX za pomocą 
komend pan, tilt i zoom, aŜ do momentu wyzerowanie licznika. ACUIX zapamięta wszystkie 
odebrane od operatora komendy. 

3. MoŜna czekać na wyzerowanie licznika lub wysłać preset 86 aby zakończyć programowanie. 
Pojawi się komunikat Program Mimic Tour Complete. ACUIX zapamięta komendy PTZ w kolejności 
ich wprowadzania między uruchomieniem programowania, a wysłaniem presetu 86. 
 

Tury naśladowcze 1 – 16 
 

Preset 77 został zarezerwowany dla programowania tur naśladowczych 1 – 16. 
 

1. Wywołaj preset 77 w ACUIX. 
2. Za pomocą ruchu manipulatora w górę i w dół przewiń numery tur naśladowczych tak aby pojawiła 

się tura o wybranym numerze. Aby przejść między polami cyfr ruszaj manipulatorem w prawo lub w 
lewo. 

3. Naciśnij Iris Open. 
4. ACUIX zaczyna odliczanie od 120 do 0. Teraz naleŜy dokonywać sterowania ACUIX za pomocą 

komend pan, tilt i zoom aŜ do momentu wyzerowanie licznika. ACUIX zapamięta wszystkie 
odebrane od operatora komendy. 

5. MoŜna czekać na wyzerowanie licznika lub wysłać preset 86 aby zakończyć programowanie. Pojawi 
się komunikat Program Mimic Tour Complete. ACUIX zapamięta komendy PTZ w kolejności ich 
wprowadzania między uruchomieniem programowania, a wysłaniem presetu 86. 

 
 

Uruchamianie tur naśladowczych 
 
Tury naśladowcze 1 – 3 
 
Tury naśladowcze 1, 2 i 3 mogą być uruchamiane poprzez wywołanie odpowiadających im presetów 
80, 81, 82. ACUIX w którym została zapisana tura musi być sterowany z klawiatury. Głowica ACUIX 
wykonuje turę w pętli tzn. po dojściu do końca rozpoczyna ją od nowa. 
 
Przykład: Aby uruchomić turę presetów numer 2 wyślij preset 88. 
 
Wywołaj preset 80 aby uruchomić turę naśladowczą numer 1, preset 81 aby uruchomić turę 
naśladowczą numer 2, preset 82 aby uruchomić turę naśladowczą numer 3. 
 
Tury naśladowcze 1 – 16 
 
Preset 76 został zarezerwowany do uruchamiania tur naśladowczych 1 – 16.  
1. Wywołaj w ACUIX preset 76. 
2. Za pomocą ruchu manipulatora w górę i w dół przewiń numery tur presetów tak aby pojawiła się 

tura o wybranym numerze. Aby przejść między polami cyfr ruszaj manipulatorem w prawo lub w 
lewo. 

3. Naciśnij Iris Open. 
 

 

Zatrzymywanie tury naśladowczej 
 
Zatrzymania tury naśladowczej moŜna dokonać przez przejście ręcznego sterowania, wywołanie 
presetu, uruchomienie tury presetów lub innej tury naśladowczej. 
 
Uwaga: Sterowanie przesłoną nie powoduje zatrzymania vectorscanu. 
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Usuwanie strefy prywatności, presetów, tury presetów i sektorów 
 

Zaprogramowane strefy prywatności, presety, tury presetów i sektory mogą być usunięte z poziomu 
konfiguracyjnego menu ekranowego. Istniejące programowanie nie musi być usunięte aby mogło 
zostać ponownie zapisane. MoŜna zatem po prostu nadpisać istniejące strefy prywatności, presety lub 
sektory. 
Za pomocą następującej procedury programowania moŜna usunąć istniejące programowanie. 
1. Wciśnij i przytrzymaj Lock i wciśnij F6 ('menu') a następnie wciśnij 'Aux' aby wejść do menu 

ACUIX. 
2. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 6 Function Programming, a następnie naciśnij Iris 

Open. 
3. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 7 Delete PS/PT/PZ/Sector, a następnie naciśnij Iris 

Open. 
4. Naciskaj Focus Near (Ostrość blisko) aŜ pojawi się wybrana funkcja (Privacy Zone - Strefa 

prywatności, Preset - Preset, Preset Tour – Tura Presetów, Sector – Sektor). 
5. Za pomocą ruchu manipulatora w górę i w dół przewiń numery tak aby pojawił się wybrany 

numerze. Aby przejść między polami cyfr ruszaj manipulatorem w prawo lub w lewo. 
6. Wciśnij Iris Open. Jeśli usunięcie powiodło się pojawi się komunikat Delete Success. Jeśli funkcja o 

wybranym numerze (preset, tura presetów, strefa prywatności lub sektor) nie była 
zaprogramowana monitorze pojawi się komunikat Does Not Exist. 

7. Wciśnij Iris Close. 
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5. Działanie i programowanie w protokole 
IntelliBusTM  

 
 

Gdy ACUIX jest ustawiony do pracy z protokołem IntelliBus i jego sieć jest dołączona do rejestratora 
opartego na komputerze PC takiego jak Honeywell Rapid EyeTM moŜliwe jest: 
• ściąganie z ACUIX jego konfiguracji, 
• ładowanie do ACUIX konfiguracji innej głowicy o takim samym typie, 
• uaktualnianie firmware'u jednej lub wielu głowic ACUIX. 

 
Szczegółowe informacje o ściąganiu i ładowaniu plików konfiguracyjnych i aktualizacji firmware ACUIX 
zawarto w Rapid Eye™ System Administrator’s Guide. 
 
 
Fabrycznie domyślne ustawienia przełączników 

 
 

Protokół IntelliBus 

Szybkość 38400 

Parzystość 1 

Adres 8 

Terminacja Brak 

  
 
Ładowanie/ściąganie konfiguracji  

 
Gdy ACUIX jest ustawiony w protokół IntelliBus konfiguracja głowic moŜe być przechowywana w celu 
wgrywania do głowic wymienianych za uszkodzone. Konfiguracja moŜe zostać zachowana na dysku 
komputera PC i później ładowana do wymienionej głowicy w przypadku awarii kamery oryginalnej. 
PoniewaŜ głowica ma określone parametry ze względu na moduł kamery konfiguracja moŜe być 
ściągana i ładowana jedynie między głowicami o tym samym typie. 
 
OstrzeŜenie: 
Nie ładuj konfiguracji z jednego typu głowicy do głowicy o innym typie. Na przykład konfiguracja 
ACUIX z modułem kamery FCB-EX48C nie moŜe być ładowana do głowicy ACUIX z modułem 
kamery VK-S465. 
 
Szczegółowe informacje o ściąganiu i ładowaniu plików konfiguracyjnych ACUIX zawarto w Rapid 
Eye™ System Administrator’s Guide. 
 

Konfiguracja domyślna 
 

KaŜda wymiana głowicy powoduje przywrócenie wartości domyślnych. Aby przywrócić ustawienia 
fabryczne naleŜy załadować do głowicy ACUIX uprzednio zgraną na dysk PC jej konfigurację. 

 

Zachowywanie danych konfiguracyjnych 
 

Po zakończeniu wprowadzania ustawień uŜytkownika do głowicy ACUIX (presety, tury naśladowcze, 
tury presetów, inne ustawienia menu konfiguracyjnego) moŜesz ściągnąć dane konfiguracyjne na dysk 
komputera PC w celu ich przechowywania na wypadek awarii głowicy. 
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Szczegółowe informacje o ściąganiu pliku konfiguracyjnego ACUIX zawarto w Rapid Eye™ System 
Administrator’s Guide. 
 

Aktualizacja firmware'u 
 
ACUIX umoŜliwia uŜytkownikowi aktualizację oprogramowania wbudowanego głowicy (firmware'u). 
 
Szczegółowe informacje o aktualizacji firmware'u ACUIX zawarto w Rapid Eye™ System 
Administrator’s Guide. 
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6. Hasła w ACUIX 
 
ACUIX posiada funkcję zabezpieczenia dostępu do konfiguracyjnego menu ekranowego. Funkcja ta moŜe 
być włączana lub wyłączana. Jeśli w danej kopule jest ona włączona uŜytkownik musi wprowadzić 4-
cyfrowy numer identyfikacyjny (PIN) aby uzyskać dostęp do konfiguracyjnego menu ekranowego. Gdy 
opcja sprawdzania PINu jest ona włączona wszyscy uŜytkownicy nadal mogą ręcznie sterować głowicą 
ACUIX (pan, tilt, zoom, focus, iris) oraz wywoływać funkcje automatyczne (presety, tury presetów, tury 
naśladowcze). 
  
Za pomocą menu zarządzania hasłem moŜna zresetować hasło chroniące strefy prywatności przy 
sterowaniu w protokołach Diamond i IntelliBus. Po przez to menu moŜliwe jest równieŜ skasowanie 
programowania tych stref. 

 
 

Włączanie hasła  
  

Dostęp do menu hasła jest moŜliwy do przez komendę presetu. 
1. Upewnij się Ŝe masz ręczne sterowanie (pan/tilt) nad kopuła ACUIX w jakiej chcesz włączyć ochronę 

hasłem a obraz video jest dostępny na monitorze. 
2. Wyślij preset 75 do ACUIX. 

Wyświetli się menu ekranowe. 
a) UŜyj ruchu manipulatorem w górę i w dół aby wprowadzić hasło administratora (domyślnie 

1000). Aby przejść między cyframi uŜyj ruchu manipulatorem w prawo i w lewo. 
b) Wciśnij Iris Open. 
c) Rusz manipulatorem w dół lub w górę aby przenieść kursor na pozycję 1 User Login PIN. 
d) Wciśnij Iris Open aby włączyć lub wyłączyć ochronę hasłem. 
e) Wciśnij Iris Close aby wyjść z menu. 

 

 
 

Logowanie 
 

Gdy opcja sprawdzania PINu jest włączona przy kaŜdej próbie dostępu do menu ekranowego ACUIX 
wyświetla się okno logowania. 
1. Wprowadź PIN uŜytkownika. UŜyj ruchu manipulatorem w górę i w dół aby wybierać cyfry. Aby 

przejść między cyframi uŜyj ruchu manipulatorem w prawo i w lewo. 
2. Wciśnij Iris Open aby zatwierdzić hasło i zalogować się ACUIX. 
3. Wciśnij Iris Close aby wyjść z ekranu logowania bez logowania. 
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Tabela 6-1 Domyślny PIN uŜytkownika. 

 

UŜytkownik PIN 

0 (Administrator) 1000 

 
Po wprowadzaniu waŜnego czterocyfrowego PINu uŜytkownik otrzymuje dostęp do menu 
konfiguracyjnego ACUIX. 
 
 

Zmiana PINu 
 

1. Wyślij do ACUIX preset 75. 
2. UŜyj ruchu manipulatorem w górę i w dół aby wprowadzić hasło administratora (domyślnie 1000). 

Aby przejść między cyframi uŜyj ruchu manipulatorem w prawo i w lewo. 
3. Wciśnij Iris Open. 
4. Rusz manipulatorem w dół lub w górę aby przenieść kursor na pozycję 2 Change Login PIN i 

wciśnij Iris Open. 
5. UŜyj ruchu manipulatorem w górę i w dół aby zmienić wprowadzane cyfry. Aby przejść między 

cyframi uŜyj ruchu manipulatorem w prawo i w lewo. 
 

 
 

6. Gdy wprowadzony jest wybrany PIN wciśnij Iris Open. 
7. Wprowadź ponownie PIN powtarzając kroki 4 – 6. 
 

 
 

Uwaga: Jeśli wprowadzony ponownie kod jest róŜny od poprzedniego wyświetli się komunikat 
Invalid PIN, try again, a ACUIX wróci do ekranu wprowadzania PINu. 



ACUIXTM                                                                              Instrukcja obsługi                                                               
 

 

© Ultrak Security Systems Sp. z o.o.                                    wersja 1.0,  styczeń  2009                                                                     Strona - 58 - 

 
Wciśnij Iris Open na krótko wyświetli się komunikat PIN Change, a następnie na ekranie pojawi się 
ekran z menu PASSWORD SETTINGS (patrz rysunki wyŜej). 
 

 
 

8. Korzystaj dalej z tego menu lub wciśnij Iris Close by wyjść z menu. 
 

Resetowanie hasła strefy prywatności (protokoły Diamond i IntelliBus) 
 

1.  Wyślij do ACUIX preset 75. 
2. UŜyj ruchu manipulatorem w górę i w dół aby wprowadzić hasło administratora (domyślnie 1000). Aby 

przejść między cyframi uŜyj ruchu manipulatorem w prawo i w lewo. 

 
3. Wciśnij Iris Open. 
4. Rusz manipulatorem w dół lub w górę aby przenieść kursor na pozycję 3 Reset Privacyzone 

Password i wciśnij Iris Open. Hasło zostanie zresetowane do domyślnego (brak hasła/hasło czyste). 
Aby wprowadzić takie hasło naleŜy po prostu wcisnąć Enter przy odpowiedzi na zapytanie o hasło. 

 
 

Usuwanie programowania strefy prywatności 
 
Aby usunąć programowanie wszystkich stref prywatności wykonaj następujące działania. 
1. Wyślij do ACUIX preset 75. 
2. UŜyj ruchu maniuplatorem w górę i w dół aby wprowadzić hasło administratora (domyślnie 1000). 

Aby przejść między cyframi uŜyj ruchu manipulatorem w prawo i w lewo. 
3. Wciśnij Iris Open. 
4. Rusz manipulatorem w dół lub w górę aby przenieść kursor na pozycję 4 Delete All Privacyzone i 

wciśnij Iris Open. 
5. Wybierz Y aby skasować wszystkie strefy prywatności. Wybierz N aby anulować dalsze działanie. 

Ustaw kursor na odpowiedniej literze i wciśnij Iris Open. 
6. Wciśnij Iris Close aby wyjść z menu. 
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7. Ekranowe menu konfiguracyjne  
 
 

Wprowadzenie 
 
Konfiguracyjne menu ekranowe słuŜy do konfiguracji dodatkowych funkcji, modułu kamery oraz 
włączania i programowania funkcji specjalnych głowicy ACUIX. Dostęp do menu jest moŜliwy ze 
sterownika wyposaŜonego w manipulator i przy obserwacji obrazu video z danej kamery. 
 
Przy sterowaniu ACUIX w protokole VCL i innych do obsługi menu ekranowego zarezerwowane zostały 
specjalne presety. 
 
 

Wymogi dotyczące sterowania i video 
 

1. Kamera w której ma zostać otwarte menu ekranowe musi być wybrana na sterowniku do 
sterowania. 

2. Obraz z kamery musi być wyświetlony na monitorze operatora. 
3. Sterownik musi umoŜliwiać ręczne sterowanie (pan i tilt) kopuły ACUIX. 

 

 
Protokół Diamond 
 

Sterownik HEGS 5000/5001 
 

Przy sterowaniu ACUIX w protokole Diamond zaleca się stosowanie sterownika HEGS5000 lub 
HEGS5001. Aby uzyskać dostęp do konfiguracyjnego menu ekranowego ze sterownika 
HEGS5000/5001 naleŜy wykonać następujące czynności: 
1. Aby uzyskać dostęp do menu ekranowego naleŜy zalogować się do sterownika jak uŜytkownik 

MASTER. 
2. Wciśnij Dome Menu. 
3. Wciśnij Enter aby otworzyć menu ekranowe kopuły. Otwiera się ono na ekranie gdzie obecny jest 

obraz z kamery. 
 

Uwaga: Jeśli włączona jest opcja ochrony hasłem menu naleŜy się zalogować do ACUIX za 
pomocą PINu administratora. 

 
4. Aby dostać się do określonego podmenu wciśnij numer obok danej opcji kamery. Numery te 

przełączają między wartościami dla danej pozycji lub otwierają inne menu. 
5. Jeśli w dane pole konieczne jest wprowadzenie znaku naciskaj + lub – do momentu, aŜ na LCD 

sterownika pojawi się wybrany znak, a następnie wciśnij Character Select. Sterownik wyśle znak 
do ACUIX.  

6. Wciśnij Clear/Manual aby wyjść z menu ACUIX. Gdy juŜ nie ma menu na ekranie wciśnij Menu 
ESC aby opuścić menu na ekranie sterownika i powrócić do ręcznego sterownia kopułą. 

 
Uwaga: HEGS5000/5001 nie obsługuje odwróconej polaryzacji. 
 
 
Sterownik HJZTP 
 

Sterownik HJZTP moŜe być uŜywany do sterowania w protokole Diamond. Aby uzyskać dostęp do 
konfiguracyjnego menu ekranowego naleŜy wykonać następujące czynności: 
1. Aby moŜliwe było wywoływanie menu OSD uŜytkownik musi być zalogowany do jako User Level 1. 
2. Dostęp do menu głowicy ACUIX jest moŜliwy po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Lock i 

wciśnięciu klawisza F6 ('menu'). 
3. Gdy na ekranie LCD zacznie migać napis SETUP, wciśnij Aux. 
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Uwaga: Jeśli włączona jest opcja ochrony hasłem menu naleŜy się zalogować do ACUIX za 

pomocą PINu administratora. 
 
Przy sterowaniu w protokole Diamond do poruszania się po menu ekranowym wykorzystuje się 
następujące klawisze: 
� UŜyj klawiszy strzałek F1(▲) F2(▼) F3(◄) F4(►) aby poruszać się po menu, a naciskając 

odpowiednie numery na klawiaturze moŜna otwierać kolejne podmenu. 
� Po wejściu do menu ekranowego przyciski Camera i Preset mogą być wykorzystywane do 

przełączania pomiędzy znakami, a naciśnięcie Aux wysyła znak do kopuły. 
� Naciśnięcie klawisza Counter przełącza między małymi i wielkimi literami. Jeśli wyświetlana jest 

litera 'A' po naciśnięciu klawisza Counter wyświetlona zostanie litera 'a'. 
� Naciśnij i przytrzymaj klawisz fn i naciśnij Counter aby przejść do trybu znaków-symboli. 
� Naciśnij klawisz monitor aby wysłać do kopuły znak cofnięcia z kasowaniem (backspace) co usunie 

wpisaną literę. 
� Naciśnij i przytrzymaj klawisz fn i naciśnij klawisz monitor aby wysłać do kopuły znak spacji. Znak 

ten moŜna równieŜ znaleźć między 'Z' a 'a'. 
� Wciśnij wash aby wstawić dodatkową linię znaków. 
� Wciśnij wipe aby usunąć dodatkową linię znaków. 
� Wciśnij F5 ('enter') aby wysłać enter do kopuły ACUIX. 
� Wciśnij F6 ('menu') aby wysłać escape do kopuły ACUIX. 
� Wciśnij sequence aby wysłać S do kopuły ACUIX co zachowa ustawienia. 
� Wciśnij Aux podczas oglądania menu aby przejść do następnej jego strony. 
� Wciśnij lock aby wyjść z OSD i menu na LCD sterownika i wrócić z klawiaturą do normalnego 

sterowania. 
� Klawiatura automatycznie zamyka wszystkie menu jeśli nie zostanie wykonana Ŝadna operacja na 

niej przez ponad minutę. 
   
 
 

Protokół VCL 
 

Sterownik HJZTP 
 

Przy sterowaniu ACUIX w protokole VCL zaleca się stosowanie sterownika HJZTP. Aby uzyskać 
dostęp do konfiguracyjnego menu ekranowego ze sterownika HJZTP naleŜy wykonać następujące 
czynności: 
1. UŜytkownik musi być zalogowany do sterownika jako User Level 1 aby móc uzyskać dostęp do 

menu ekranowego. 
2. Dostęp do menu głowicy ACUIX jest moŜliwy po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Lock i 

wciśnięciu klawisza F6 ('menu'). 
3. Gdy na ekranie LCD zacznie migać napis SETUP, wciśnij Aux. 

 
Uwaga: Jeśli włączona jest opcja ochrony hasłem menu naleŜy się zalogować do ACUIX za 

pomocą PINu administratora. 
 

Przy sterowaniu w protokole VCL do poruszania się po menu ekranowym wykorzystuje się 
następujące klawisze: 
� UŜyj klawiszy strzałek F1(▲) F2(▼) F3(◄) F4(►) aby poruszać się po menu, a naciskając 

odpowiednie numery na klawiaturze moŜna otwierać kolejne podmenu. 
� Po wejściu do menu ekranowego przyciski Camera i Preset mogą być wykorzystywane do 

przełączania pomiędzy znakami, a naciśnięcie Aux wysyła znak do kopuły. 
� Naciśnięcie klawisza Counter przełącza między małymi i wielkimi literami. Jeśli wyświetlana jest 

litera 'A' po naciśnięciu klawisza Counter wyświetlony zostanie litera 'a'. 
� Naciśnij i przytrzymaj klawisz fn i naciśnij Counter aby przejść do trybu znaków-symboli. 
� Naciśnij klawisz monitor aby wysłać do kopuły znak cofnięcia z kasowaniem (backspace) co usunie 

wpisaną literę. 
� Naciśnij i przytrzymaj klawisz fn i naciśnij klawisz monitor aby wysłać do kopuły znak spacji. Znak 

ten moŜna równieŜ znaleźć między 'Z' a 'a'. 
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� Wciśnij wash aby wstawić dodatkową linię znaków. 
� Wciśnij wipe aby usunąć dodatkową linię znaków. 
� Wciśnij F5 ('enter') aby wysłać enter do kopuły ACUIX. 
� Wciśnij F6 ('menu') aby wysłać escape do kopuły ACUIX. 
� Wciśnij sequence aby wysłać S do kopuły ACUIX co zachowa ustawienia. 
� Wciśnij Aux podczas oglądania menu aby przejść do następnej jego strony. 
� Wciśnij lock aby wyjść z OSD i menu na LCD sterownika i wrócić z klawiaturą do normalnego 

sterowania. 
� Klawiatura automatycznie zamyka wszystkie menu jeśli nie zostanie wykonana Ŝadna operacja na 

niej przez ponad minutę. 
 

 

Protokół VCL po kablu koncentrycznym (coax) 
 

Jeśli ACUIX jest ustawiona do współpracy z sterowaniem po kablu koncentrycznym konieczne jest 
stosowanie krosownicy HMAX082/HMAX162 oraz sterownika HKJMMTP. Szczegóły dotyczące 
sterowania znajdują się w instrukcji obsługi takiego systemu. 
 
 

Inne protokoły 
 

ACUIX obsługuje jeszcze następujące protokoły: 
• PELCO P 
• PELCO D 

 
Aby uzyskać dostęp do konfiguracyjnego menu ekranowego przy sterowaniu w jednym z tych 
protokołów naleŜy wykonać następujące czynności: 
1. Wyślij do ACUIX preset 90. Dokładne informacje o wywoływaniu presetu poprzez określony 

sterownik znajdziesz instrukcji obsługi tego sterownika. 
2. UŜyj manipulatora aby przemieszczać się po menu i przejść do wybranej jego pozycji. 
3. Wciśnij Iris Open aby wybrać daną opcję. 
4. UŜyj ruchu manipulatora w prawo i w lewo aby przemieszczać się między polami w tabeli w 

poziomie. 
5. UŜyj ruchu manipulatora w górę i w dół aby przemieszczać się między polami w tabeli w pionie. 
6. Jeśli dane pole wymaga wpisania tekstu, wciśnij Iris Open aby to pole aktywować, poruszaj 

manipulatorem w górę lub w dół, aŜ wyświetli się wybrany znak a następnie wciśnij Iris Open. 
7. UŜyj klawisza Iris Close aby opuścić menu (ESC aby wyjść). 
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Budowa menu ekranowego 
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Gdy zostanie wysłany rozkaz wywołania menu ekranowego na ekranie obrazu z kamery wyświetli się 
menu główne. Na tym ekranie moŜna odnaleźć model kamery zainstalowanej w tej kamerze. 
W przykładzie poniŜej jest to VK-S654. 

 

 
 

Pokazane w tym rozdziale ekrany menu pochodzą z głowic sterowanych w protokole Diamond z 
wyjątkiem tych zaznaczonych w tekście. 

 
Gdy jest ACUIX jest ustawiony do współpracy z protokołem VCL napis ESC to Exit zmieni się na Iris 
Close to Exit. Porusz manipulatorem w górę lub w dół aby podświetlić odpowiednią opcję w menu i 
wciśnij Iris Open aby ją wybrać. 

 

 
 

Wszystkie podane dalej instrukcje zakładają Ŝe menu główne lub podmenu menu głównego jest juŜ 
wyświetlone na ekranie.  

 
Pokazane w tym rozdziale ekrany menu i podmenu zawierają wartości domyślne. 

 
 

Language (Wybór języka) 
 

Wybieraj wielokrotnie 1 dopóki na ekranie nie pojawi się nazwa wybranego języka (English, Francais, 
Deutsch, Italiano, Espanol, Polski, lub Nederlands). Opcje menu równieŜ zmienią swój język. 
Językiem wybranym domyślnie jest English. 

 

Display Options (Opcje wyświetlania) 
 

Wybierz 2 z menu głównego aby wejść do opcji wyświetlania. 
 
Camera Message (ID kamery) 

 
Wybierz 1 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) 
wyświetlanie ID kamery (ON jest domyślnie). ID kamery jest tworzony na podstawie adresu 
ustawionego w kamerze. Jeśli adres kamery został ustawiony na 1 ID kamery jest postaci CAM 
0001. Jeśli adres jest 50 wówczas ID kamery to CAM 0050. 
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Sectors (Sektory) 
 

Wybierz 2 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) 
wyświetlanie nazw sektorów (ON jest domyślnie). Nazwa sektora jest programowana przez 
uŜytkownika podczas procedury, programowania sektorów. 

 
Preset Names (Nazwy presetów) 
 

Wybierz 3 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) 
wyświetlanie nazw presetów. Gdy opcja ta jest włączona (ON) nazwa presetu jest dodawana do 
sygnału video, gdy kamera ustawi się w zapamiętanej wcześniej pozycji presetu. Nazwa ta wyświetla 
się u góry ekranu. Przy uŜyciu protokołu Diamond połoŜenie nazwy presetu moŜe być zmienione 
przy programowaniu presetu; patrz podrozdział Programowanie Presetów w rozdziale Działanie i 
Programowanie w Protokole Diamond. Jeśli omawiana opcja jest ustawiona na OFF, to gdy ACUIX 
przechodzi do presetu jego nazwa nie jest dodawana sygnału video. 

 
Digital Zoom Msg (Wartość zoomu cyfrowego) 
 

Wybierz 4 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) 
wyświetlenie wartości cyfrowego powiększenia obrazu (zoomu cyfrowego). Jeśli opcja ta jest 
włączona to po prawej stronie monitora, w linii gdzie wyświetla się ID kamery, wyświetla się teŜ 
wartość zoomu cyfrowego. Jeśli pozycja ID kamery zostanie zmieniona, to pozycja wyświetlania 
zoomu cyfrowego równieŜ ulegnie zmianie. 

 
Start-up Screen Message (Komunikat startowy) 
 

Wybierz 5 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) 
ekranu pojawiający się przy włączaniu zasilania kopuły. 
Jeśli ekran startowy jest włączony (ON) ACUIX wyświetla podstawowe informacje o głowicy po 
włączeniu zasilania. 
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Jeśli ekran startowy jest wyłączony (OFF) ACUIX po włączeniu zasilania wyświetla ekran 
alternatywny (X). 

 

      
 
 

Change Camera Name Location (Zmień połoŜenie ID kamery) 
 

Wybierz 6 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby zmienić połoŜenie ID kamery. UŜyj 
klawiszy strzałek w górę i w dół (ruchu manipulatora w górę i w dół w protokole VCL) by ustawić 
pozycję ID kamery. Gdy ID kamery jest na właściwym miejscu naciśnij Enter (Iris Open w protokole 
VCL). 

 

Change Sector Name Location (Zmień połoŜenie nazwy sektora) 
 

Wybierz 7 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby zmienić połoŜenie ID sektora kamery. 
UŜyj klawiszy strzałek w górę i w dół (ruchu manipulatora w górę i w dół w protokole VCL) by ustawić 
pozycję ID sektorów. Gdy ID sektorów jest na właściwym miejscu naciśnij Enter (Iris Open w 
protokole VCL). 

 

Crosshairs (Celownik) 
 

Wybierz 8 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby wyświetlić celownik kamery. Jest on 
uŜyteczny przy wykorzystaniu funkcji Pan Offset. Wybieranie 8 włącza (ON) bądź wyłącza (OFF) – 
ustawienie domyślnie – celownik. Jeśli omawiana opcja jest włączona to celownik stanie się 
widoczny po opuszczeniu menu konfiguracyjnego. 

 
 

      
 
 

Dome Name Settings (Ustawienia nazwy kopuły) 
 

Wybierz 8 z menu Display options (Opcje wyświetlania) aby uzyskać dostęp do menu ustawień 
nazwy kopuły. Z poziomu tego menu moŜna zaprogramować maksymalnie 24 znakową nazwę 
kopuły. Jej wyświetlanie moŜe włączone lub wyłączone, a sama pozycja na ekranie moŜe być 
ustalona przez uŜytkownika. 
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Set Dome Name (Ustawianie nazwy kamery) 
 

1. Wybierz 1 aby zaprogramować 24-znakową alfanumeryczną nazwę kopuły. 
2. Poruszaj manipulatorem w górę i w dół aby dokonywać wybierania kolejnych znaków. Ruch 

manipulatora w prawo lub w lewo zmienia połoŜenie kursora. 
3. Wciśnij Iris Open po zakończaniu wprowadzania nazwy kamery. 

 
 

 
 
 

Display Dome Name (Wyświetlanie nazwy kamery) 
 

Wybierz 2 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) – ustawienie domyślne – wyświetlanie nazwy 
kamery. Jeśli jest ono włączone na monitorze z obrazem z kamery wyświetli się zaprogramowana 
nazwa. 

 
Change Dome Name Location (Zmień połoŜenie nazwy kamery) 

 
Wybierz 3 aby zmienić połoŜenie nazwy kamery na monitorze. Pozycją domyślną jest połoŜenie u 
góry po lewej. 
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Control Options (Opcje sterownia) 
 

Wybierz 3 z menu głównego aby skonfigurować opcje sterowania. Ustawienia tutaj dostępne dotyczą 
działanie funkcji pan, tilt, autoostrości, programowania alarmów, programowania funkcji domyślnej 
oraz określania stanu głowicy po włączeniu zasilania. 

 

 
 
 

Pass (Proporcjonalny pan/tilt) 
 

Jeśli opcja ta jest włączona (ON) to maksymalna szybkość ruchu pan i tilt jest funkcją powiększenia 
(zoomu) obiektywu. Jeśli zoom wzrasta to prędkości pan i tilt ulegają zmniejszeniu w celu 
polepszenia precyzji ruchu głowicy. 

 
Aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję PASS wybierz 1 z menu Opcji sterowania. 

 
Przykład: Gdy maksymalny zoom cyfrowy zostanie ustawiony na x12 to prędkości pan i tilt stają się 

najmniejsze. 
 
 
Auto-Pivot (Autoobrót) 
 

Funkcja autoobrotu polega na tym Ŝe głowica obraca się automatycznie w osi pan o 180° gdy 
kamera w osi tilt osiągnie pochylenie maksymalne. Ta funkcja jest pomocna operatorowi przy 
śledzeniu obiektów przemieszczających się dokładnie pod kopułą. 

 
Aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję Auto-Pivot wybierz 2 z menu Opcji sterowania. 

 
Aby zaobserwować działanie tej funkcji: 
1. Ustaw kamerę tak aby jej pochylenie nie było pionowe. 
2. Za pomocą manipulatora przemieść kamerę tak aby była połoŜona pionowo (patrzała pod siebie) 

i trzymaj manipulator dalej w pozycji ku dołowi. 
3. Głowica obróci się o 180° i będzie kontynuować ruch tilt ku górze tak długo jak manipulator 

będzie skierowany w dół. Gdy kamera dojdzie do maksymalnego górnego połoŜenia ruch ustanie, 
a głowica wróci do swojego normalnego działania. 

Jeśli manipulator wróci do swojego połoŜenia neutralnego przed osiągnięciem górnego 
maksymalnego połoŜenia to wtedy ACUIX wróci do swojego normalnego działania. 
 
 
Program Alarms (Programowanie alarmów) 
 
Kopuła ACUIX ma cztery wejścia alarmowe, które mogą zostać skonfigurowane jako normalnie 
otwarte lub normalnie zamknięte (beznapięciowe). Jeśli styki zmieniają swoje normalne połoŜenie 
następuje alarm. Alarmy mogą być włączane lub wyłączane. Głowica ACUIX moŜe zostać tak 
skonfigurowana, aby w odpowiedzi na włączony i uaktywniony alarm następowało aktywowanie 
presetu, tury presetów lub tury naśladowczej. 
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Wybierz 3 z menu Opcje sterownia aby przejść do programowania alarmów. Wyświetli się ekran z 
menu jak poniŜej. 

 

 
 

Programowanie alarmów 
 
Wybierz 1 z poziomu menu PROGRAM ALARMS aby włączać lub wyłączać alarmy i definiować 
akcje podejmowane przez głowicę na skutek uaktywnienia wejścia alarmowego. 
 
 

 
 
 
1. Za pomocą klawiszy strzałek ustaw kursor w polu FUN. Jeśli wykorzystywany jest protokół VCL 

kursor ustawia się za pomocą ruchu manipulatorem. 
2. Wstaw znak odpowiadający określonej funkcji: P = Preset, V = Tura presetów (Vectorscan), T = 

Tura naśladowcza. Funkcja ta wyświetli się na ekranie odpowiednio jako PS=, PT=, MT=. 
3. Wprowadź numer funkcji do pola NUM. Jeśli funkcja jest zaprogramowana jej nazwa pojawi się 

na ekranie (patrz rysunek poniŜej). Jeśli wprowadzono P (preset) i nadano mu nazwę „Entrance 
Door” to na ekranie wyświetli się PS= Entrance Door. 

Jeśli wprowadzono preset 1, który nie jest zaprogramowany to na ekranie wyświetli się PS=Does not 
Exist. 
Jeśli wprowadzono numer presetu, który jest presetem zarezerwowanym wyświetli się PS=PS 
Reserved. 

 

      
 

4. Ustaw kursor na polu ENA i wprowadź Y aby włączyć wejście alarmowe lub N aby je wyłączyć. 
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Uwaga: Jeśli alarm jest wyłączony ACUIX nie odpowie na aktywację styków alarmowych. W 
szczególności nie uruchomi się zaprogramowany dla niego preset, tura presetów ani 
tura naśladowcza. Jeśli ani preset, ani tura, ani naśladowcza nie są do danego 
alarmu zaprogramowane to ACUIX nie zareaguje na zmianę stanu styków 
alarmowych. 

 
5. Wciśnij Enter gdy zakończyłeś programowanie alarmów. 
 

Tabela 7-1 Wartości dopuszczalne w polach programowania alarmów. 

 

Pole Wartości 

FUN 

Rodzaj funkcji jaka wykona się 
po aktywacji wejścia alarmowego 
(P = Preset, V = Tura presetów, 

T = Tura naśladowcza) 

NUM 
Numer presetu, tury presetów lub 

tury naśladowczej 

ENA 
Y – wejście włączone 
N – wejście wyłączone 

 

Tabela 7-2 Stany alarmu. 

   

Jeśli To 

Alarm jest wyłączony 
ACUIX ignoruje zmianę stanu styków 

alarmowych 

Alarm jest włączony, ale nie 
zaprogramowany  

ACUIX ignoruje zmianę stanu styków 
alarmowych 

Alarm jest włączony i zaprogramowany  

ACUIX wykonuje akcję 
zaprogramowaną do danego wejścia 

alarmowego. Na sygnał video są 
nakładane znaki AL i numer alarmu. 

Napis AL pozostaje na ekranie dopóki 
wszystkie alarmy nie zostaną 

potwierdzone. Wyświetla się on w linii 
ID kamery. 

Występuje więcej niŜ jeden alarm 

ACUIX wykonuje akcję 
zaprogramowaną dla pierwszego 

alarmu i dodaje do sygnału video w 
kolejności numerycznej numery 

aktywnych alarmów. 
Gdy pierwszy alarm zostaje 

potwierdzony ACUIX wykonuje akcję 
przypisaną do alarmu o najniŜszym 

numerze. 
Przykład: Styki alarmowe 2, 4, 3 

kolejno zmieniają stan spoczynkowy. 
Na ekranie pojawia się to jako AL-234. 
ACUIX wykonuje akcję przypisaną do 
wejścia nr 2. AL wyświetla się dopóki 

wszystkie alarmy nie zostaną 
potwierdzone. 
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Gdy alarm nr 2 zostaje potwierdzony z 
ekranu znika 2 i ACUIX wykonuje 

akcję przypisaną do wejścia numer 3. 
Po potwierdzeniu alarmu nr 3 cyfra ta 
znika z ekranu, a ACUIX wykuje akcję 

przypisaną do wejścia numer 4. 

 
 

Uwaga: Alarmy mogą być potwierdzone przed powrotem styków do stanu normalnego, 
jednak ACUIX nie odpowie ponownie na alarm dopóki styki nie powrócą do stanu 
normalnego i ponownie nie zostaną aktywowane. 

 
 

Ustawienie warunków alarmu 
 

Wybierz 2 z poziomu menu PROGRAM ALARMS aby ustawić warunki zaistnienia alarmu. 
 

Wybierz numer wejścia alarmowego aby móc przełączać powstanie alarmu pomiędzy OPEN a 
CLOSE. 
Na przykład: wybranie 3 przełącza wejście alarmowe numer 3 z wykrywania otwarcia styku (OPEN) 
na wykrywanie zamknięcia (CLOSE). 

 

 
 

Tabela 7-3 Konfiguracja wejść alarmowych. 

 

Jeśli To 

Warunek alarmowy ustawiony 
jest na OPEN 

Alarm jest aktywowany gdy styki 
się rozwierają. 

Warunek alarmowy ustawiony 
jest na CLOSE 

Alarm jest aktywowany gdy styki 
się zwierają. 

 
 
Po ustawieniu warunku alarmu dla kaŜdego z wejść alarmowych wciśnij ESC by wyjść z menu. 
 
 

Set Pan and Tilt Options (Ustawienia opcji Pan i Tilt) 
 

Wybierz 4 z poziomu menu Opcje sterowania aby skonfigurować opcje sterownia pan i tilt. 
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Manual Speed Deg/s (Prędkość kątowa ruchu w trybie ręcznym) 
 
Wybierz 1 z poziomu menu Set Pan and Tilt Options aby móc regulować prędkość ruchu głowicy w 
osi pan i tilt. Maksymalna prędkość ruchu tilt jest połową maksymalnej prędkości ruchu pan. Wciśnij 
1 aby przełączać pomiędzy dostępnymi prędkościami 120°/s 240°/s i 480°/s (ustawiona domyślnie). 
 
Pan Reverse (Odwrócenie Pan) 
 
Wybierz 2 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF - domyślnie) odwrócenie kierunku ruchu pan. Więcej 
informacji w tabeli 7-4. 
 
Tilt Reverse (Odwrócenie Tilt) 
 
Wybierz 3 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF - domyślnie) odwrócenie kierunku ruchu tilt. Więcej 
informacji w tabeli 7-4. 

Tabela 7-4 Działanie odwrócenia kierunku pan i tilt. 

 

Jeśli To 

Włączono odwrócenie ruchu 
panoramowania (pan) 

Rozkaz ruchu w lewo powoduje ruch 
ACUIX w prawo. Rozkaz ruchu w 

prawo powoduje ruch ACUIX w lewo. 

Włączono odwrócenie ruchu 
pochylenia (tilt) 

Rozkaz ruchu w górę powoduje ruch 
ACUIX w dół. Rozkaz ruchu w dół 

powoduje ruch ACUIX w górę. 

 
-5 degree Tilt Limit (Zakres pochylenia do -5 stopni) 
 
Wybierz 4 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF - domyślnie) poszerzenie zakresu ruchu tilt o 5 
stopni powyŜej poziomu. 
 
Find Home Startup (Automatyczny Test Początkowy) 
 
KaŜda głowica potrzebuje wykonać test początkowy (odnalezienie pozycji Home) w celu orientacji co 
do jej połoŜenia w trakcie ruchu. Pozycja Home słuŜy jako odniesienie dla ruchu pan i tilt. 
Wybierz 5 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF - domyślnie) wykonywanie testu początkowego po 
włączaniu zasilania. W przypadku zmiany ustawienia z OFF na ON wyświetli się ekran z prośbą o 
potwierdzenie. Wybierz Y aby potwierdzić wybór lub N aby anulować wprowadzaną zmianę.  
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Tabela 7-5 Tryb testu początkowego. 

 

Jeśli To 

Opcja Find Home Startup jest 
wyłączona (domyślnie) 

ACUIX wykona test Home po 
włączaniu zasilania po otrzymaniu 

pierwszych zaadresowanych do niego 
danych. 

Opcja Find Home Startup jest 
włączona 

ACUIX wykona test Home po 
włączaniu zasilania i odliczeniu 

opóźnienia wynoszącego 15 sekund  

 

Operator moŜe wysłać do ACUIX rozkaz nakazujący ponowne wykonanie testu początkowego ze 
sterownika HEGS5000/5001: 
1. Wciskaj Run Menu aŜ na LCD pojawi się Find Home 
2. Wciśnij Enter. Sterownik wyśle rozkaz odnalezienia pozycji Home do wybranej uprzednio kamery. 

 
 

 
Pan Offset (Przesunięcie Pan)  
 

Wybierz 6 z poziomu menu Set Pan and Tilt Options aby uzyskać dostęp do podmenu Pan Offset. 
Opcja przesunięcia pan jest pomocna, gdy w miejsce starej głowicy instaluje się nową i wgrywa się 
do niej programowanie przygotowane dla poprzedniej (patrz rozdział 5 Działanie i Programowanie w 
protokole IntelliBus). Niedoskonałości mechaniczne mogą powodować nieidentyczne odwzorowanie 
presetów i innych zaprogramowanych funkcji. Preset o numerze 0 jest wykorzystywany do zmiany 
przesunięcia panoramowania. 
 
1. Wciśnij 1 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) przesunięcie. Aby ACUIX dokonał przesunięcia 

pozycjonowania o zaprogramowane przesunięcie (offset) naleŜy tę opcję włączyć (ON). 
2. Po włączeniu przesunięcia naleŜy wykonać następujące kroki: 
 
Uwaga: NaleŜy znać oryginalne połoŜenie presetu 0. 
 
a) Wyjdź z menu konfiguracyjnego ACUIX tak aby mieć ręczne sterowanie głowicą. 
b) Wywołaj w ACUIX Preset 0. Jeśli nie głowica nie przejdzie do ostatniej znanej pozycji Presetu 0 

funkcja przesunięcia nie moŜe zostać uŜyta. 
c) Za pomocą sterownika ustaw ACUIX w pozycję gdzie powinien być preset 0. 
d) Wejdź do menu kamery, wybierz 3 (Opcje Sterowania), następnie 4 (Opcje Pan i Tilt) po czym 6 

(Przesunięcie Pan). 
e) Wybierz 2 aby ustawić przesunięcie pan. Aby przetestować ustawienia zmień ustawienie kamery i 

wyślij do ACUIX rozkaz Presetu 0. ACUIX powinien wrócić do ustawienia zaprogramowanego w 
punkcie c. 

f)    Wciśnij ESC aby opuścić menu Opcji Pan i Tilt. 
 
 
Startup State Restore (Przywracanie działania) 
 

Gdy kopule ACUIX zostanie wyłączone i włączone zasilanie zaprogramowana funkcja automatyczna 
jaka była realizowana przed zanikiem zasilania moŜe być kontynuowana. Przykładowo jeśli 
omawiana funkcja jest włączona, a ACUIX wykonywała turę presetów przed wyłączeniem zasilania 
to po jego przywróceniu ACUIX wykonuje test początkowy (Home) i uruchamia turę presetów. 
Domyślnie funkcja ta jest wyłączona (OFF). Jeśli zasilanie zostanie wyłączone i następnie 
przywrócone to ACUIX zacznie działanie tak jak to opisano w punkcie Find Home Startup (Tryb 
Testu Początkowego) na poprzedniej stronie. 
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Wybierz 7 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) omawianą funkcję. W przypadku zmiany ustawienia 
z OFF (ustawienie domyślne) na ON wyświetli się ekran z prośbą o potwierdzenie. Wybierz Y aby 
potwierdzić wybór lub N aby anulować wprowadzaną zmianę. 
 

 
 

 
Set Default Function (Ustaw funkcję domyślną) 
 

Wybierz 5 z poziomu menu Opcje sterowania aby ustawić funkcję domyślną dla tej kopuły. Funkcja 
domyślna moŜe być włączona lub wyłączona.  
Aby ustawić funkcję domyślną wprowadź wartości do pól jej ustawień tak jak to opisano w tabeli 7-6 i 
zatwierdź za pomocą Enter. 
 
 

 
 
 
Uwaga: Jeśli głowica jest wyposaŜona w moduł kamery VK-S645, a funkcja wykrywania ruchu 

jest włączona to funkcja domyślna jest automatycznie wyłączana.  
 

Tabela 7-6 Wartości pól programowania funkcji domyślnej. 

 

Pole Wykorzystanie 

FUN 

Rodzaj funkcji jaka wykona się po określonym czasie 
bezczynności 

(P = Preset, V = Tura presetów, T = Tura naśladowcza) 
Funkcja ta wyświetli się na ekranie  
odpowiednio jako PS=, PT=, MT=. 

NUM 

Wprowadź numer presetu (1 do 160 z pewnym wyjątkami), tury 
presetów (1 do 16) lub tury naśladowczej (1 do 16). W 

zaleŜności od ustawień protokołu ACUIX i systemu sterowania 
niektóre presety są uŜywane do sterowania funkcjami 

specjalnymi i nie są moŜliwe do zastosowania w funkcji 
domyślnej. 

Numery presetów zarezerwowanych moŜna znaleźć w tabelach 
7-4 (protokół Diamond), i 4-2 (protokół VCL). 

Jeśli funkcja domyślna jest zaprogramowana to jej nazwa 
pojawi się na ekranie. Na przykład jeśli P (preset) nr 1 ma 
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zaprogramowaną nazwę Entrance Door na ekranie pojawi się 
nazwa PS = Entrance Door. Jeśli wprowadzono preset 1, ale 

nie jest on zaprogramowany to na ekranie pojawi się PS = 
Does Not Exist. 

DLY 
Wprowadź czas w (minuty:sekundy) bezczynności po jakim 

ACUIX przejdzie do wykonywania funkcji domyślnej. 
Maksymalne opóźnienie wynosi 99 minut i 59 sekund. 

ENA Wprowadź Y aby włączyć lub N aby wyłączyć 

 

Tabela 7-7 Działanie funkcji domyślnej. 

 

Jeśli To 

Funkcja domyślna jest wyłączona 
ACUIX pozostaje w danej pozycji aŜ do 

momentu otrzymania komendy 
sterowania 

Funkcja domyślna jest włączona a 
ACUIX pozostawał w bezruchu przez 

zaprogramowany dla niej czas 
opóźnienia 

ACUIX wykona funkcję 
zaprogramowaną (preset, turę 
presetów, turę naśladowczą) w 

ustawieniach funkcji domyślnej po 
upłynięciu zaprogramowanego czasu 

bezczynności.  

Występują alarmy i upłyną czas 
opóźnienia 

ACUIX automatycznie potwierdza 
bieŜący alarm, resetuje licznik 

opóźnienia i przechodzi do następnego 
alarmu w kolejności numerycznej. 

ACUIX przejdzie w ten sposób przez 
wszystkie alarmy zanim przejdzie do 

wykonywania funkcji domyślnej.  

 
 
 

Auto Focus (Autoostrość) 
 

Wybierz 6 z menu Opcji Sterowania aby skonfigurować działanie ostrości obiektywu. Wybieranie 6 
pozwoli na przełączanie między OFF (wyłączone), Z (domyślnie) i PTZ. 
 
Minimalna odległość do wykorzystania autoostrości to 1 m od obiektywu w obu trybach 
automatycznych. 

 

Tabela 7-8 Działanie Autoostrości. 

 

Wartość UŜycie 

OFF Funkcja autoostrości wyłączona  

Z 

Automatyczne wyostrzanie obrazu 
będzie dokonywało się przy kaŜdej 
zmianie zoomu. Jest to ustawienie 

zalecane do normalnej pracy 
kopuły. 
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PTZ 
Automatyczne ostrzenie obrazu 

będzie dokonywało się przy kaŜdej 
zmianie pan, tilt lub zoomu. 

 
 
Preset Tour Auto Focus (Ostrość dla vectorscanu) 
 

Wybierz 7 z menu Opcji Sterowania aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) – domyślnie – tryb 
automatycznego ostrzenia obrazu przy pracy ACUIX w vectorscanie (turze presetów).  

 

Tabela 7-9 Działania autoostrości w turze presetów. 

  

Jeśli To 

Autoostrość w turze presetów 
włączona 

Obraz jest automatycznie 
wyostrzany podczas pracy w 

turze presetów.  

Autoostrość w turze presetów 
wyłączona 

Obiektyw jest ustawiany 
zgodnie z zapamiętanymi 

ustawieniami kaŜdego presetu. 
Automatyczne wyostrzanie 

obrazu nie jest wykonywane. 
Jest to ustawienie zalecane.  

 

Change Address, Protocol (Zmiana adresu, protokołu) 
 

Opcje wyświetlane w tym menu zaleŜą od ustawień przełącznika konfiguracyjnego SW5/8 
mieszczonego w głowicy. Jeśli znajduje się on w pozycji ON adres i ustawienia protokołu mogą być 
oglądane ale nie mogą być zmieniane. 

 
Jeśli SW5/8 znajduje się w pozycji OFF to adres, protokół i szybkość transmisji mogą być zmieniane.  

 

 
 
 

OstrzeŜenie: Zmiana tych ustawień moŜe spowodować utratę komunikacji sterownika z 
ACUIX. 

 
Zmiana adresu kopuły 

 
1. Wybierz 1 aby zmienić adres kamery. 
2. Porusz manipulatorem w górę i w dół aby ustawić nowy adres kamery (0000 – 9999). Porusz 

manipulatorem w prawo lub w lewo aby przestawić kursor między cyframi adresu. 
 

Uwaga: Ustawienie adresu spoza zakresu dostępnego z danego sterownika adresu moŜne 
spowodować utratę sterownia kopułą. 
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3. Wciśnij Iris Open. 

 
Uwaga: Jeśli zostanie zmieniony adres kamery naleŜy wybrać nowy adres na sterowniku aby 

móc dalej poruszać się po menu i sterować kamerą. 
 

Zmiana protokołu  
 

Wybierz 2 aby przełączać się między dostępnymi protokołami: DIAMOND, MAXPRO, VCL 485, VCL 
UTC, Pelco P, Pelco D, IBUS i AD. 

 
Zmiana szybkości sterownia 

 
Wybierz 3 aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami prędkości: 600, 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 

 
Zmiana parzystości 

 
Wybierz 3 aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami parzystości: EVEN (parzystość), 
ODD (nieparzystość), NONE (brak). 

 
 
 

Diagnostic Options (Opcje diagnostyczne) 
 

Wybierz 4 z menu głównego aby uzyskać dostęp do menu opcji diagnostycznych. Menu to jest 
przeznaczone dla techników serwisu przy usuwaniu nieprawidłowości w działaniu sprzętu. 

 
 

 
 
 

Coordinates (Współrzędne) 
 

Wciśnij 1 aby włączyć lub wyłączyć współrzędne Pan i Tilt (domyślnie wyłączone). Współrzędne są 
wyświetlane po wyjściu z menu konfiguracyjnego. Wartości te podawane są w stopniach. 
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Error Table (Tabela błędów) 
 

Tablica błędów to lista o długości 64 bajtów (po dwie cyfry szesnastkowe). Niektóre z błędów są 
reprezentowane w tabeli przez pojedyncze bajty (dwie cyfry) natomiast inne przez dwa bajty (4 
cyfry). Nie wszystkie wyświetlane pozycje są błędami. Niektóre reprezentują zdarzenia takie jak 
wyłączenia i włączenia zasilania (kody w tabeli mogą być widoczne na ekranie po wybraniu pozycji 
numer 5 Display Error Tbl. Codes). 
Wybierz 2 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tabelę błędów (domyślnie). 

 
 

Clear the Memory (Czyść pamięć)   
 

Wybierz 3 aby wyczyścić pamięć. Skasuje to sektory, presety i tury presetów. 
 

 
 

Wybierz Y aby wyczyścić pamięć lub N anulować i ESC aby wyjść. 
 

Uwaga: Czyszczenie pamięci nie powoduje zmiany języka menu i programowania stref 
prywatności.  

 
Uwaga: Przy wykorzystaniu protokołu Diamond i sterownika HJZTP nie jest moŜliwe 

wyczyszczenie pamięci z poziomu tego menu. 
 
 

Clear the Error Table (Wyczyść tabelę błędów)  
 

Wybierz 4 aby wyczyścić pamięć. 
 

ACUIX przechowuje w pamięci 64 bajty oznaczające błędy i wydarzenia w czasie funkcjonowania 
kopuły.   
Wciśnięcie 4 powoduje skasowanie całej listy. 
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Display Error Table Codes (Wyświetl tabelę kodów błędów) 
 

Wybranie 5 z menu opcji diagnostycznych spowoduje wyświetlenie listy kodów odpowiadających 
błędom i zdarzeniom. 

 
Uwaga: Jeśli ACUIX zarejestruje błąd 00 – uszkodzona pamięć, następuje automatyczne 

skasowanie pamięci i reset do ustawień fabrycznych. Całe programowanie 
wprowadzone przez uŜytkownika (presetu, tury naśladowcze, tury presetów, nazwy 
sektorów, strefy prywatności) zostaje usunięte. 

 
Przy kodzie Cx ostatnia cyfra szesnastkowa cyfra jest budowana jak to przedstawiono w tabeli 
poniŜej. 

 

Tabela 7-10 Ostatnia cyfra szesnastkowa kodu Cx. 

  

Numer bitu 

3 2 1 0 

Cyfra 
szesnastkow

a 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 

0 1 1 0 6 

0 1 1 1 7 

1 0 0 0 8 

1 0 0 1 9 
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1 0 1 0 A 

1 0 1 1 B 

1 1 0 0 C 

1 1 0 1 D 

1 1 1 0 E 

1 1 1 1 F 

 
W ten sposób kod Cx moŜe reprezentować wiele błędów. 

 
Kod EE zawiera dodatkowy bajt (dwie cyfry) w którym obie cyfry są takie same (bit0 = bit4, bit1 = 
bit5, bit2 = bit6, bit3 = bit7) i zbudowane jak w tabeli powyŜej. 

 

 
Restore Default Settings (Przywrócenie ustawień fabrycznych) 
 

Wybierz 6 aby przywrócić ustawień domyślne wyświetlania, alarmów, ustawień kamery i ustawień 
diagnostycznych do wartości domyślnych. Wybierz Y aby przywrócić ustawienia fabryczne lub N aby 
anulować i powrócić do menu opcji diagnostycznych. 

 
 

 
 
 
Scan and Dome Reset (Reset głowicy) 

 
Wybierz 7 aby zeresetować głowicę. Ten reset przebiega tak samo jak wyłączenie i ponowne 
włączenie zasilania kamery. 
Opcja ta moŜe być wykorzystana do ponownego ustalenia pozycji Home ACUIX. 

 

 
Camera Options (Opcje kamery) dla głowicy z modułem kamery 18x 
WDR TDN (FCB-EX490D) i 26x WDR TDN (FCB-EX990D)  
 

Uwaga: Opisane tu opcje odnoszą się do obu modeli głowic chyba Ŝe zaznaczono inaczej. 
 
Wybierz 5 z głównego menu konfiguracyjnego aby uzyskać dostęp do menu opcji kamery. 
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OstrzeŜenie: To menu jest przeznaczone jedynie dla wykwalifikowanego personelu 
technicznego. Nieumiejętne przestawianie opcji tego menu moŜe spowodować Ŝe 
obraz z kamery stanie bezuŜyteczny. W takim przypadku przywrócenie ustawień 
fabrycznych przywróci poprawny obraz. 

 
  

Zoom and focus (Zoom i ostrość) 
 

Wybierz 1 aby uzyskać dostęp do opcji zoomu i ostrości.  
 

 
 
 

Max Digital Zoom Mag (Maksymalny zoom cyfrowy) 
 
Wybierz 1 aby ustawić maksymalny zoom cyfrowy. Wybierane 1 powoduje przełączanie pomiędzy 
dostępnymi wartościami: 1x, 2x, 4x i 12x (domyślnie). 
 
Manual Zoom Speed (Szybkość zoomu ręcznego) 
 
Wybierz 2 aby ustawić szybkość zoomu w trybie sterowania ręcznego. Jest to prędkość z jaką 
odbywa się sterowanie z manipulatora. Zakres ustawień to od 0 (najwolniej) do 7 (najszybciej). 
Wybranie 8 spowoduje, Ŝe szybkość zoomu będzie proporcjonalna do kąta skręcenia pokrętła 
manipulatora. 
 
Wartością domyślną jest 6.  
 
Wprowadź nową wartość i zatwierdź Enter.  
 

 
 
Exposure Control (Kontrola naświetlania) 

 
Wybierz 2 aby uzyskać dostęp do opcji kontroli naświetlania. 
 
Opcje oznaczone jako NA nie są dla tego modelu kamery dostępne. 

 

 
 

Exposure Level (Poziom ekspozycji) 
 
Wybierz 2 aby zmienić poziom ekspozycji w trybie automatycznym. Ustawienie to ma zastosowanie 
jedynie w przypadku gdy kamera pracuje trybie automatycznej kontroli ekspozycji. 
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1. Wprowadź wartość od 0 (ciemno/na zewnętrz) do 14 (jasno/wewnątrz). Wartością domyślną jest 7. 
2. Wciśnij Enter. 

 
Backlight Compensation (Kompensacja światła tylnego) 
 
Wybierz 8 aby przełączyć kompensację BLC z włączonej (ON) na wyłączoną (OFF) lub odwrotnie. 
MoŜe ona być uruchomiona gdy kamera działa w trybie automatycznej regulacji ekspozycji. 
 

 
NightShot Control (Kontrola pracy dzień/noc) 
 

Wybierz 3 aby skonfigurować ustawienia dotyczące kontroli pracy w trybie dziennym lub nocnym. 
Ustawienia domyślne zostały pokazana na rysunku poniŜej. 

 

 
 

NightShot Mode (Sterowanie trybem nocnym) 
 
UŜyj 1 aby przełączać między trybem ręcznym (MANUAL) a automatycznym (AUTO) sterowaniem 
trybem nocnym pracy kamery. 
 
Uwaga: Automatyczne sterowanie trybem nocnym działa tylko wówczas gdy ACUIX jest w 

trybie autoekspozycji.  
 
 
NightShot (Tryb nocny) 
 
JeŜeli pozycja menu opisana powyŜej znajduje się w trybie ręcznym wybieranie 2 powoduje 
włączanie (ON) lub wyłączanie (OFF) pracy nocnej. Wybieranie 2 powoduje ręczne przełączanie 
filtru IR. 
 
Jeśli NightShot Mode jest w trybie AUTO to omawiana pozycja jest nieaktywna. 
 
 
Activate NightShot (Aktywowanie trybu nocnego) 
 
Wybierz 3 aby ustalić wzmocnienie i prędkość migawki przy jakiej będzie aktywowany tryb nocny. 
Ustawienia te mają znaczenie jedynie przy ustawionym automatycznym sterowaniu trybem nocnym. 
Ustawienia aktywacji nie mogą być większe niŜ ustawienia dezaktywacji trybu nocnego. Gwarantuje 
to Ŝe zawsze pozostanie pewien margines między warunkami aktywacji i dezaktywacji. Wielkość 
tego marginesu moŜna dobrać tak aby zapobiec oscylowaniu przez ACUIX przy przełączaniu się 
przy między trybem normalnym a dziennym. 
 
Ustawienia wzmocnienia (zaleŜną od modelu kamery): 0dB, 2dB, 4dB, 6dB, 8dB, 10dB, 12dB, 14dB, 
16dB, 20dB, 22dB, 24dB, 26dB, 28dB. 
 
Ustawienia migawki: 
Kamery systemu PAL: 1/3sek, 1/6sek., 1/12sek., 1/25sek. lub 1/50sek. 
Kamery systemu NTSC: 1/4sek, 1/8sek., 1/15sek., 1/30sek. lub 1/60sek. 
 
 
 
Deactivate NightShot (Dezaktywowanie trybu nocnego) 



ACUIXTM                                                                              Instrukcja obsługi                                                               
 

 

© Ultrak Security Systems Sp. z o.o.                                    wersja 1.0,  styczeń  2009                                                                     Strona - 83 - 

 
Wybierz 4 aby ustalić wzmocnienie i prędkość migawki przy jakiej będzie dezaktywowany tryb nocny. 
Ustawienia dezaktywacji nie mogą być mniejsze niŜ ustawienia aktywacji trybu nocnego. 
Dopuszczalne ustawienia migawki i wzmocnienia podano w poprzednim podpunkcie. 
 

White Balance (Balans bieli) 
 

Wybierz 4 z menu opcji kamery aby skonfigurować opcje balansu bieli. Ustawienia domyślne 
pokazano poniŜej. 

 

 
 
 

High Light WB Mode (Tryb balansu bieli przy duŜym oświetleniu) 
 
Wybierz 1 aby dostosować tryb pracy balansu bieli przy duŜym oświetleniu. Dostępne wartości to 
Auto (automatyczny, domyślne), ATW, Indoor (wewnątrz), Outdoor (na zewnątrz). 
 

Tabela 7-11 Ustawienia balansu bieli w trybie duŜego oświetlenia 

 

Ustawienie Opis 

Auto (automatyczny) 

Automatyczne śledzenie balansu 
bieli z ograniczeniami wzmocnienia 

dla R i B (3200ºK do 6000ºK). 
UŜyj tego ustawienia aby uniknąć 
uznawania pojedynczego koloru w 

scenie za biały. 

ATW 

Automatyczne śledzenie balansu 
bieli (2000ºK do 10000ºK). Kamera 
próbuje przekształcić dominujący 
kolor z tego zakresu temperatury 

brawowej w biały. 

Indoor (wewnątrz) 
Balans bieli ustawiony na stałe na 

temperaturę barwową 3200ºK  

Outdoor (na zewnątrz) 
Balans bieli ustawiony na stałe na 

temperaturę barwową 5800ºK 

 
 

Low Light WB Mode (Tryb balansu bieli przy słabym oświetleniu) 
 
Wybierz 2 aby dostosować tryb pracy balansu bieli przy słabym oświetleniu. Dostępne wartości to 
Auto (automatyczny, domyślne), ATW, Indoor (wewnątrz), Outdoor (na zewnątrz). Szczegółowo 
opisano je w tabeli powyŜej. 
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Enter High Light (Wejście w tryb duŜego oświetlenia) 
 
Wybierz 3 aby przełączać się między dopuszczalnymi ustawieniami wzmocnienia (0 do 28dB) i 
migawki przy których dokonane zostanie przełączenie do balansu bieli przy duŜym oświetleniu. 
Ustawienia migawki: 
Kamery systemu PAL: 1/3sek, 1/6sek., 1/12sek., 1/25sek. lub 1/50sek. 
Kamery systemu NTSC: 1/4sek, 1/8sek., 1/15sek., 1/30sek. lub 1/60sek. 
 
Ustawienia wejścia w tryb balansu bieli dla duŜego oświetlenia nie mogą być niŜsze niŜ dla wejścia w 
tryb balansu bieli dla słabego oświetlenia.  
 
 
Enter Low Light (Wejście w tryb słabego oświetlenia) 
 
Wybierz 4 aby przełączać się między dopuszczalnymi ustawieniami wzmocnienia (0 do 28dB) i 
migawki przy których dokonane zostanie przełączenie do balansu bieli przy słabym oświetleniu. 
Ustawienia migawki: 
Kamery systemu PAL: 1/3sek, 1/6sek., 1/12sek., 1/25sek. lub 1/50sek. 
Kamery systemu NTSC: 1/4sek, 1/8sek., 1/15sek., 1/30sek. lub 1/60sek. 
 
Ustawienia wejścia w tryb balansu bieli dla słabego oświetlenia nie mogą być większe niŜ dla wejścia 
w tryb balansu bieli dla duŜego oświetlenia. 
 
 
Manual White Balance (Ręczny balans bieli) 
 
Wybierz 5 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) ręczne sterowanie balansem bieli. 
 
Jeśli opcja ta jest włączona (ON) to opcje 1 – 4 nie mają znaczenia i zmieniają się na NA natomiast 
opcje 6 i 7 tego menu stają się aktywne. 
 

 
 
Red Gain (Wzmocnienie R) 
 
Wybierz 6 aby ustawić wzmocnienie dla czerwonego. Opcja ta jest aktywna jedynie wówczas gdy 
Manual White Balance jest ustawione na ON. Wprowadź wartość z zakresu 0 (najniŜsze) do 255 
(najwyŜsze) i zatwierdź Enter. Wartością domyślną jest 200. 
 
Blue Gain (Wzmocnienie B) 
 
Wybierz 7 aby ustawić wzmocnienie dla niebieskiego. Opcja ta jest aktywna jedynie wówczas gdy 
Manual White Balance jest ustawione na ON. Wprowadź wartość z zakresu 0 (najniŜsze) do 255 
(najwyŜsze) i zatwierdź Enter. Wartością domyślną jest 200. 
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Still Preset (ZamroŜenie Presetów) 
 
Wybierz 5 aby przełączać się między włączeniem (ON) lub wyłączeniem (OFF) zamraŜania presetów.  
 

Tabela 7-12 Działania funkcji zamraŜania presetów. 

 

Jeśli To 

ZamroŜenie presetu jest włączone, 

Obraz video jest zamraŜany 
pomiędzy presetami. Obraz ze 
poprzedniej pozycji presetu, w 
jakiej ustawiona była kamera, 

pozostaje na ekranie do czasu aŜ 
kamera ustawi się w nową pozycję 
presetu. Wówczas obraz zostaje 
przełączony na obraz z nowego 
presetu. Gdy obraz video jest 

zamroŜony na ekranie pojawi się 
gwiazdka w linii ID kamery. Jeśli 

operator steruje ACUIX funkcja ta 
jest wyłączona aŜ do momentu 

wysłania rozkazu ustawienia się w 
preset. 

ZamroŜenie presetu jest 
wyłączone, 

Obraz video jest przekazywany 
normalnie. 

 
 
 

Vertical Phase 0 – 359,9 (Faza synchronizacji pionowej) 
 
1. Wybierz 6 z menu opcji kamery aby włączyć lub wyłączyć synchronizację obrazu z linią zasilającą. 

Wybieranie 6 włącza (ENABLED) lub wyłącza (DISABLED) synchronizację obrazu. Jeśli jest ona 
włączona moŜna dokonać regulacji przesunięcia fazy sygnału synchronizacji pionowej w zakresie 
od 0 do 359,9 stopni. 

2. Jeśli opcja jest włączona (ENABLED) to zmianę wartości przesunięcia fazowego następuje po 
wciśnięciu 7. 

 
Wprowadź liczbę z zakresu 0 do 359,9 i wciśnij Enter.  
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Camera Options (Opcje kamery) dla głowicy z modułem kamery 35x 
WDR TDN ze stabilizacją obrazu i detekcją ruchu (VK-S654) 
 

Wybierz 5 z głównego menu konfiguracyjnego aby uzyskać dostęp do menu opcji kamery. 
 

 
 
OstrzeŜenie: To menu jest przeznaczone jedynie dla wykwalifikowanego personelu 

technicznego. Nieumiejętne przestawianie opcji tego menu moŜe spowodować 
Ŝe obraz z kamery stanie bezuŜyteczny. W takim przypadku przywrócenie 
ustawień fabrycznych przywróci poprawny obraz. 

 
 

Max Digital Zoom Mag (Maksymalny zoom cyfrowy) 
 
Wybierz 1 aby ustawić maksymalny zoom cyfrowy. Wybierane 1 powoduje przełączanie pomiędzy 
dostępnymi wartościami: 1x, 2x, 4x i 12x (domyślnie). 
 
Uwaga: Jeśli wykorzystywana jest elektroniczna stabilizacja obrazu to maksymalny zoom 

cyfrowy zostaje ograniczony do 2x. 
 

 
Exposure Control (Kontrola naświetlania) 

 
Wybierz 2 aby uzyskać dostęp do opcji kontroli naświetlania. 
1. Wybierz 1 aby zmienić tryb kontroli ekspozycji. Ustawienia te mają znaczenie gdy kamera 

znajduje się w trybie automatycznego sterowania przesłony. Jeśli kontroler ręcznie steruje 
przesłoną to tryb automatyczny zostaje wyłączony, a przesłona znajduje się w trybie ręcznym. 
Wybieranie 1 powoduje przełączanie pomiędzy trybami pracy. Ustawienia kaŜdego z trybów 
wyświetlane są poniŜej opcji menu. Domyślnym ustawieniem jest autoekspozycji jest AE. 
Dostępne są następujące tryby pracy. 

Tabela 7-13 Ustawienia w trybach automatycznej kontroli ekspozycji. 

 

Ustawienia trybu AE 

Kontrola trybu nocnego MAN (ręczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

NA (brak) 

Cyfrowa Zwolniona Migawka OFF (wyłączona) 

Ustawienia trybu AER1 

Kontrola trybu nocnego AUTO (automatyczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

HIGH (wysoka) 
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Cyfrowa Zwolniona Migawka OFF (wyłączona) 

Ustawienia trybu AER2 

Kontrola trybu nocnego AUTO (automatyczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

MID (średnia) 

Cyfrowa Zwolniona Migawka OFF (wyłączona) 

Ustawienia trybu AE+ 

Kontrola trybu nocnego MAN (ręczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

NA (brak) 

Cyfrowa Zwolniona Migawka AUTO (automatyczna) 

Ustawienia trybu AER+1 

Kontrola trybu nocnego AUTO (automatyczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

HIGH (wysoka) 

Cyfrowa Zwolniona Migawka AUTO (automatyczna) 

Ustawienia trybu AER-5 

Kontrola trybu nocnego AUTO (automatyczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

MID (średnia) 

Cyfrowa Zwolniona Migawka AUTO (automatyczna) 

Ustawienia trybu AER+3 

Kontrola trybu nocnego AUTO (automatyczna) 

Czułość automatycznego trybu 
nocnego 

LOW (niska) 

Cyfrowa Zwolniona Migawka AUTO (automatyczna) 

 
2. Wybierz 2 aby zmienić tryb ręcznej kontroli naświetlania (Manual AE Mode). Wciskanie 2 

przełącza pomiędzy dostępnymi ustawieniami: Iris, Gain lub Shutter. Ustawienia te mają 
znaczenie gdy sterownik znajduje się w trybie ręcznego sterownia ekspozycją. 

Tabela 7-14 Tryby ręcznego sterowania ekspozycją. 

 

Ustawienie Opis 

Iris  (przesłona, ustawienie 
domyślne) 

Przesłona jest sterowana ręcznie, 
a kamera automatycznie steruje 

wzmocnieniem i migawką. 

Gain (wzmocnienie) 
Wzmocnienie jest sterowane 

ręcznie, a kamera automatycznie 
steruje przesłoną i migawką. 

Shutter (migawka) 
Migawka jest sterowana ręcznie, a 

kamera automatycznie steruje 
wzmocnieniem i przesłoną. 
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Video Setup (Konfiguracja Video) 
 

Wybierz 3 z menu opcji kamery aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji video. Domyślne 
ustawienia pokazano na rysunku poniŜej. 

 

 
 
 

1. Wybierz 1 aby zmienić poziom ekspozycji. Domyślnie jest to 91; 0 = ciemno, 255 = najjaśniej. 
Wprowadź wartość między 0, a 255 i wciśnij Enter. 

2. Wybierz 2 aby zmienić maksymalny poziom AGC (wzmocnienia). Domyślnie jest to 216; 255 = 
jasny obraz, największy szum, 0 = obraz najciemniejszy, pozbawiony szumu. Wprowadź wartość 
między 0, a 255 i wciśnij Enter. 

3. Wybierz 3 aby zmienić poziom sygnału chrominancji. Domyślnie ustawiony jest na 140; 0 = brak 
koloru, 255 = kolor nasycony. Wprowadź wartość między 0 a 255 i wciśnij Enter. 

4. Wybierz 4 aby włączyć lub wyłączyć kompensację światła tylnego (BLC). BLC moŜe być uŜyte 
tylko wówczas gdy kamera pracuje w trybie automatycznej ekspozycji, a WDR jest wyłączone. 

5. Wybierz 5 aby ustawić minimalny poziom automatycznej migawki. Wybieranie 5 przełącza 
pomiędzy dostępnymi ustawieniami.  

 

Tabela 7-15 Limity wolnej migawki. 

 

NTSC PAL 

1/60 1/50 

1/30 1/25 

1/15 1/12 

1/8 1/6 

1/4 (domyślnie) 1/3 

1/2 1/2 

   
 

6. Wybierz 6 aby włączyć lub wyłączyć WDR. WDR moŜe być uŜyte tylko wówczas gdy kamera 
pracuje w trybie ekspozycji automatycznej. WDR działa w ten sposób Ŝe poziom ekspozycji jest 
ustawiany tak aby był ustawiony pośrodku pomiędzy jasnymi, a ciemnymi miejscami na obrazie. 

7. Wybierz 7 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) skanowanie z przeplotem. Jeśli jest ono 
włączone (ON) to WDR i detekcja ruchu zostaną wyłączone. Potwierdź Y (tak) by włączyć lub N 
(nie) by pozostawić wyłączone. 
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8. Po zakończeniu wprowadzania ustawień video wciśnij ESC. Na ekranie pojawi się menu opcji 

kamery. 
 
 
White Balance (Balans bieli) 
 

1. Wciśnij 1 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) ręczne sterownie balasem bieli. Gdy jest on 
włączony moŜliwe jest ręczne sterowanie wzmocnieniem dla składowych czerwonej i niebieskiej. 

2. Jeśli Manual White Balance jest ustawione na ON to wciśnięcie 2 spowoduje moŜliwość zmiany 
wzmocnienia dla składowej czerwonej. Domyślnym ustawieniem jest 128. Wprowadź liczbę z 
zakresu 0 do 511 i wcisnąć Enter.   

3. Jeśli Manual White Balance jest ustawione na ON to wciśnięcie 3 spowoduje moŜliwość zmiany 
wzmocnienia dla składowej niebieskiej. Domyślnym ustawieniem jest 128. Wprowadź liczbę z 
zakresu 0 do 511 i wcisnąć Enter. 

 

 
 

Uwaga: Gdy Manual White Balance jest wyłączone (OFF) to wciąŜ moŜna zmieniać ustawienia 
dla obu składowych koloru, ale nie mają one znaczenia dopóki opcja ta nie zostanie 
włączona (ON). 

 
Po zakończeniu wprowadzania ustawień balansu bieli wciśnij ESC. Na ekranie pojawi się menu opcji 
kamery. 

 
 
Still Preset (ZamroŜenie Presetów) 
 

Wybierz 5 aby przełączać się między włączeniem (ON) lub wyłączeniem (OFF) zamraŜania 
presetów.  

 

Tabela 7-16 Działania funkcji zamraŜania presetów. 

 

Jeśli To 

ZamroŜenie presetu jest włączone, 

Obraz video jest zamraŜany 
pomiędzy presetami. Obraz ze 
poprzedniej pozycji presetu, w 
jakiej ustawiona była kamera, 

pozostaje na ekranie do czasu aŜ 
kamera ustawi się w nową pozycję 
presetu. Wówczas obraz zostaje 
przełączony na obraz z nowego 
presetu. Gdy obraz video jest 

zamroŜony na ekranie pojawi się 
gwiazdka w linii ID kamery. Jeśli 

operator steruje ACUIX funkcja ta 
jest wyłączona aŜ do momentu 

wysłania rozkazu ustawienia się w 
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preset. 

ZamroŜenie presetu jest 
wyłączone, 

Obraz video jest przekazywany 
normalnie. 

 
 
 

Vertical Phase 0 – 359,9 (Faza synchronizacji pionowej) 
 

1. Wybierz 6 z menu opcji kamery aby włączyć lub wyłączyć synchronizację obrazu z linią 
zasilająca. Wybieranie 6 włącza (ENABLED) lub wyłącza (DISABLED, domyślnie) synchronizację 
obrazu. Jeśli jest ona włączona moŜna dokonać regulacji przesunięcia fazy impulsów 
synchronizacji pionowej w zakresie od 0 do 359,9 stopni. 

2. Jeśli opcja jest włączona (ENABLED) to zmianę wartości przesunięcia fazowego następuje po 
wciśnięciu 7. 

3. Wprowadź liczbę z zakresu 0 do 359,9 i wciśnij Enter. 
 
 
Po zakończeniu konfiguracji naciśnij ESC aby wyjść z menu Opcje Kamery. Na ekranie wyświetli się 
menu główne. Przejdź do kolejnej opcji w menu lub wciśnij ESC aby wyjść z menu konfiguracyjnego. 

 
 
Image Stabilization (Stabilizacja obrazu) 
 

1. Wciśnij 8 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF, domyślnie) stabilizację obrazu. Jeśli wybrano ON 
funkcja wykrywania ruchu zostaje wyłączona. 
a) Wybierz 5 Hz lub 10 Hz aby włączyć stabilizację obrazu.  
b) Wybierz OFF aby wyłączyć stabilizację obrazu. 

 

 
 
 

Uwaga: Wybranie OFF wyłącza detekcję ruchu. 
 

2. Wciśnij ESC aby powrócić do menu opcji kamery i pozostawić wyłączoną stabilizację obrazu. 
 

Gdy elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) jest włączona kamera zmniejsza skanowany obszar 
przetwornika CCD. Powoduje to Ŝe obraz wyświetlany na monitorze wydaje się być powiększony. 
Gdy kamera przemieszcza się w pionie lub poziomie stabilizacja obrazu jest wyłączana na czas 
ruchu kamery i jest ponownie włączana poza zatrzymaniu kamery na dłuŜej niŜ 5 sekund. 

 
Uwaga: Gdy stabilizacja obrazu jest włączona maksymalny zoom zostaje ograniczony do 2x. 

 
 
Motion Detection (Detekcja ruchu) 
 

1. Wybierz 9 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF, domyślnie). Jeśli detekcja ruchu jest włączona, 
skanowanie z przeplotem i stabilizacja obrazu zostają automatycznie wyłączone. Jeśli detekcja 
ruchu zostaje włączona, funkcja domyślna zostaje równieŜ wyłączona. 
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Uwaga: Jeśli funkcja detekcji ruchu jest włączona i operator zaczyna sterować kamerą, to 

detekcja zostaje automatycznie wyłączona, a operator musi wejść do menu 
konfiguracyjnego ponownie aby ją włączyć. 

 
2. Wybierz Y (tak) aby włączyć detekcję ruchu, lub N (nie) aby pozostawić detekcję ruchu 

wyłączoną. 
3. Wybierz ESC aby opuścić menu i wrócić do menu opcji kamery. 

 
Jeśli detekcja ruchu jest włączona i polu widzenia powstanie ruch do sygnału video zostanie dodany 
komunikat Motion Detected (Wykryto ruch). Komunikat ten pozostanie na ekranie do momentu gdy 
ACUIX odbierze komendę ruchu pan, tilt lub zoom. Funkcja detekcji ruchu po jego wykryciu zostanie 
wyłączona, aby uniknąć wielokrotnego wyzwolenia od tego samego zdarzenia. Detekcja ruchu jest 
następnie ponownie aktywowana po minucie od ostatniego wykrycia ruchu. Jeśli ACUIX jest 
sterowany w protokole IntelliBus to kaŜde wykrycie ruchu powoduje wysłanie do urządzenia master 
komunikatu IntelliBus Montion Detect. 

 
Jeśli wykrywanie ruchu jest włączone i zostanie wykonana komenda Pan/Tilt/Zoom to funkcja 
wykrywania ruchu zostaje wyłączona, a następnie ponownie włączona po upływie 30 sekund od 
zakończenia wykonywania ruchu. 

 

 
Function Programming (Programowanie funkcji) 
 

Wybierz 6 w menu głównym aby uzyskać dostęp do opcji umoŜliwiających programowanie funkcji. 
 

Wybór protokołu wyznacza dostępność programowania funkcji dla uŜytkownika. Jeśli funkcja nie jest 
dostępna w danym protokole na ekranie zostanie ona zastąpiona przez NA. 
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Mimic Tour (Tury naśladowcze w protokole Diamond)  
 

Przedstawione dalej menu jest wyświetlane jedynie gdy głowica kopuły jest skonfigurowana przez 
przełączniki DIP do pracy w protokole Diamond. Gdy głowica ustawiona jest do współpracy w 
protokole VCL opcja ta jest nie aktywna (NA). Więcej informacji znajduje się w podrozdziale 
Programowanie tur naśladowczych w rozdziale 4 Działanie i programowanie w protokole VCL. 

 
Wybierz 1 w menu programowania aby uruchomić, zaprogramować lub usunąć turę naśladowczą 
PTZ. 

 

 
 

Run a Tour (Uruchom turę) 
 
Wybierz 1 w menu PTZ Mimic Tour aby uruchomić turę. Wprowadź numer 1 – 16 i naciśnij Enter. 
Tura rozpocznie się jeśli została wcześniej zaprogramowana. 
 
Jeśli tura nie była zaprogramowana na górze ekranu pojawi się komunikat Does Not Exist. 
 
 
Programming a Mimic Tour (Programowanie tury naśladowczej) 
 
1. Wybierz 2 w menu PTZ Mimic Tour aby wejść do programowania tury. Wprowadź numer (1 – 16) 

tury i wciśnij Enter. 
2. ACUIX zaczyna odliczanie od 120 do 0. Teraz naleŜy dokonywać sterowania ACUIX za pomocą 

komend pan, tilt i zoom, aŜ do momentu wyzerowanie licznika. ACUIX zapamięta wszystkie 
odebrane w ciągu 120 sekund od operatora komendy. Po wyzerowaniu się licznika na ekranie 
pojawi się komunikat Mimic Tour Complete. 

3. Aby zachować turę naśladowczą wciśnij klawisz ESC (clear/manual) na sterowniku po 
zakończeniu programowania. ACUIX zachowa wszystkie komendy PTZ między rozpoczęciem 
programowania a wciśnięciem ESC. 

 
 
Delete a Mimic Tour 
 
Wybierz 3 w menu PTZ Mimic Tour aby usunąć turę. Wprowadź numer tury 1 – 16 i naciśnij Enter. 
Na ekranie pojawi się ponownie menu PTZ Mimic Tour. Wybierz inną opcję z tego menu, albo wciśnij 
ESC aby powrócić do głównego menu programowania. 
 
 
 
 

Program Preset Tour (Programuj turę presetów (w protokole VCL i innych)) 
 

Przedstawione dalej menu jest wyświetlane jedynie gdy głowica kopuły jest skonfigurowana przez 
przełączniki DIP do pracy w protokole VCL, Pelco P lub Pelco D. Gdy głowica ustawiona jest do 
współpracy w protokole Diamond opcja ta jest nie aktywna (NA). Więcej informacji znajduje się w 
podrozdziale Programowanie tur presetów w rozdziale 3 Działanie i programowanie w protokole 
Diamond. 
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1. Ustaw kursor na pozycji 2 w menu programowania funkcji i wciśnij Iris Open aby zaprogramować 
turę presetów. 

2. UŜyj ruchu manipulatora w górę aby ustawić wybrany numer presetu (1 – 16) i wciśnij Iris Open. 
3. UŜyj manipulatora aby poruszać się między polami wyświetlonego menu. 
 

 
 

Tabela 7-17 Pola opisujące turę presetów. 

 

Pole Wykorzystanie 

NUM 

Przesuń kursor na wybrane pole i 
wciśnij Iris Open w celu jego 

aktywacji. UŜyj ruchu 
manipulatora w górę i w dół aby 

zmienić obecną tam wartość. Jeśli 
pole jest kilkucyfrowe naleŜy 

kaŜdą z cyfr ustawia się 
oddzielnie.  

PRESET 

Wybierz numer presetu z zakresu 
0 – 70, 74 i 100 – 160. Presety 71 
– 73 i 75 – 99 są zarezerwowane 
dla funkcji specjalnych i nie mogą 

być włączane w tury presetów. 
Gdy w wybranym polu znajduje 

się odpowiednia liczba wciśnij Iris 
Open aby ją zatwierdzić. Jeśli w 
polu znajduje się numer presetu 
zarezerwowanego klawisz Iris 
Open nie jest akceptowany. 
Klawisz ten przenosi równieŜ 
kursor do następnego pola. 

VELOCITY 

Jest to prędkość ruchu pan i tilt z 
jaką ACUIX przechodzi do tego 
presetu (od 1 do 480°/sekundę). 
Domyślnie jest to 480°/sekundę.  

DWELL 

Jest to czas postoju określający 
ile czasu ACUIX pozostaje w 

połoŜeniu presetu zanim przejdzie 
do następnego na liście (0 do 99 
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sekund). 
Uwaga: Nie zaleca się 

ustawiania czasu postoju na 0 
sekund. 

 
4. Wstawianie presetów: aby wstawić do listy preset pomiędzy dwa inne presety ustaw kursor na 

drugim z presetów i wciśnij klawisz Focus Near (Ostrość blisko) aby wstawić dodatkową linię. 
5. Usuwanie presetów: aby usunąć preset z listy ustaw kursor na tym pesecie i naciśnij klawisz 

Focus Far (Ostrość daleko). Zostanie skasowana cała linia tego presetu. 
6. Po zakończeniu wprowadzania presetów wciśnij Iris Close. Przemieść kursor na S = Save. 
7. Wciśnij Iris Open aby zachować turę presetów. Aby wyjść bez zachowywania przemieść kursor w 

lewo na pozycję E = Exit i naciśnij Iris Open. 
8. Aby usunąć turę presetów przemieść za pomocą manipulatora kursor D = Delete i naciśnij Iris 

Open. 
 
 
 

Privacy Zone Options (Opcje stref prywatności (Wszystkie protokoły)) 
 
 
Wybierz 3 w menu programowania funkcji aby uzyskać dostęp do menu opcji strefy prywatności. 
Jeśli ACUIX pracuje w protokole Diamond lub IntelliBus naleŜy wprowadzić hasło zabezpieczające. 
Jeśli ACUIX pracuje w protokole VCL, Pelco P lub Pelco D od razu pojawi się menu opcji stref 
prywatności. 

 

 
 

1. Wprowadź hasło stref prywatności. Domyślnie hasła nie ma. Jeśli ACUIX pracuje w protokole 
VCL, Pelco P lub Pelco D krok ten zostanie pominięty. 

 
Uwaga: Jeśli wprowadzasz hasło domyślne (brak hasła) wciśnij Enter. 

 
2. Wciśnij Enter. 

 

 
 

Uwaga: Nie zaprogramowano jeszcze stref prywatności to przy próbie dostępu do 
jakiejkolwiek z opcji stref na ekranie pojawi się komunikat No Programmed Privacy 
Zones. 
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Change Priv Zone Priority (Zmień priorytet stref prywatności) 
 
1. Wciśnij 1 aby zmienić priorytet stref prywatności. Jest to opcja uŜyteczna w przypadku gdy strefy 

te nakładają się. 
W przykładzie poniŜej strefom 1, 2 i 3 nadano priorytet w porządku rosnącym. 

 
 

 
 
 
2. Aby zmienić priorytet strefy prywatności wprowadź w pierwsze pole Change Priority bieŜący 

priorytet strefy prywatności który chcesz zmienić, a następnie obok wprowadź priorytet jaki ma 
teraz być. 

 
Przykład zmiany priorytetu z 3 (Strefa 3) na 1 (Strefa 3). 
1. Wprowadź 3 (dla priorytetu 3) w pierwsze pole Change Priority i wciśnij Enter. 
2. Wprowadź 1 (dla priorytetu 1) w drugie pole Change Priority i wciśnij Enter. 
3. Priorytety zostaną zmienione w ten sposób Ŝe Strefa 3 ma teraz priorytet 1, Strefa 1 ma teraz 

priorytet 2, a Strefa 2 ma teraz priorytet 3. 
4. Kontynuuj szeregowanie priorytetów dopóki nie zostaną ustawione odpowiednie priorytety. 
5. Wciśnij ESC gdy szeregowanie zostało zakończone.  
 
 

 
 
 

Enable/Disable Privacy Zone (Włączanie/wyłączanie strefy prywatności) 
 
1. Wciśnij 2 aby włączyć lub wyłączyć zaprogramowane strefy prywatności. Domyślnie wszystkie 

strefy są włączone. 
2. W polu ENABLE wprowadź Y (tak) aby włączyć lub N (nie) aby wyłączyć strefę. 
3. Aby przejść między wierszami porusz manipulatorem w prawo lub w lewo. Aby przełączyć się 

między stronami (jeśli jest więcej niŜ 6 stref) rusz manipulatorem w prawo lub lewo. 
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Jeśli strefa jest wyłączona, jej programowanie pozostaje zachowane, ale video nie jest maskowane 
gdy ACUIX ustawi się w pozycję obejmowaną przez zaprogramowaną strefę prywatności. 
 
Privacy Zone Color (Kolor strefy prywatności) 
 
Wybierz 3 aby przełączać się między dostępnymi kolorami maskowania (BLACK – czarny, WHITE – 
biały, BLUE – niebieski). 
 
 

List PS/PT/Sector (Lista Presetów/Vectorscanów/Sektorów, wszystkie 
protokoły) 
 

1. Wybierz 4 aby otworzyć podmenu. 
 

 
 

2. Jeśli lista jest złoŜona z wielu stron uŜyj komend Page Up, Page Down w sterowniku aby móc 
przejść do nich. Gdy na ekranie wyświetlona jest ostatnia pozycja pojawia się komunikat END of 
DIRECTORY. 

3. Wciśnij ESC aby wyjść z wyświetlania listy. 
 
 
 

Presets (Presety) 
 
Wybierz 1 aby przejść do przeglądania wszystkich zaprogramowanych presetów i ich nazw. 
 
Preset Tours (Tury presetów) 
 
Wybierz 2 aby przejść do przeglądania wszystkich zaprogramowanych tur presetów i ich nazw. 
 
Sectors (Sektory) 
 
Wybierz 3 aby przejść do przeglądania wszystkich zaprogramowanych sektorów i ich nazw. 
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Program Sector (Programowanie sektorów, protokoły inne niŜ Maxpro i 
Diamond) 
 

Przedstawione dalej menu jest wyświetlane jedynie gdy głowica kopuły jest skonfigurowana przez 
przełączniki DIP do pracy w protokole VCL, Pelco-D lub Pelco-P. Gdy głowica ustawiona jest do 
współpracy w protokole Diamond opcja ta jest nie aktywna (NA). Więcej informacji znajduje się w 
podrozdziale Programowanie ID sektorów w rozdziale 3 Działanie i programowanie w protokole 
Diamond. 

 
1. Wybierz 5 aby przejść do programowania sektorów. Przesuń podświetlenie manipulatorem w dół, 

aŜ zostanie zaznaczona pozycja nr 5 i wciśnij Iris Open. 
2. UŜyj ruchu manipulatora w górę aby ustawić wybrane ID sektora (1 – 16) i wciśnij Iris Open. W 

razie potrzeby przejścia między cyframi porusz manipulatorem na boki. 
3. Wciśnij Iris Open. 
4. Poruszając manipulatorem w dół i w górę wybierz znaki tworzące nazwę sektora (do 24 znaków). 

Nazwa ta wyświetli się na ekranie gdy obraz z ACUIX obejmie fragment zaprogramowanego 
sektora. Zmianę pozycji kursora dokonuje się za pomocą ruchu manipulatora w prawo i w lewo. 

5. Gdy wprowadzanie nazwy zostało zakończone wciśnij Iris Open. 
6. Wciśnij klawiszy Focus Near (ostrość blisko) aby przejść do trybu PTZ. 
7. Ustaw kamerę w pozycji odpowiadającej lewemu dolnemu krańcowi sektora. 
8. Wciśnij klawiszy Focus Far (ostrość daleko) aby wrócić do menu programowania. 
9. Wciśnij klawisz Iris Open. 
10. Wciśnij klawiszy Focus Near (ostrość blisko) aby przejść do trybu PTZ.. 
11. Ustaw kamerę w pozycji odpowiadającej prawemu górnemu krańcowi sektora. 
12. Wciśnij klawiszy Focus Far (ostrość daleko) aby wrócić do menu programowania. 
13. Wciśnij klawisz Iris Open. Jeśli pozycja pochylenia ustawiona jako górna znajduje się poniŜej 

pozycji ustawionej jako dolna na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Illegal Tilt Direction. 
Powtarzaj kroki 5 – 10 lub wciśnij Clear/Manual aby anulować operację i wrócić do ręcznego 
sterownia głowicą. 

14. Programuj ID kolejnego sektor lub wciśnij Iris Close by wyjść z programowania. 
 
 
 
Program Privacy Zone (Programowanie strefy prywatności, protokoły inne niŜ 
Diamond i Maxpro) 
 

Przedstawione dalej menu jest wyświetlane jedynie gdy głowica kopuły jest skonfigurowana przez 
przełączniki DIP do pracy w protokole VCL, Pelco-D lub Pelco-P. Gdy głowica ustawiona jest do 
współpracy w protokole Diamond opcja ta jest nie aktywna (NA). Więcej informacji znajduje się w 
podrozdziale Programowanie ID sektorów w rozdziale 3 Działanie i programowanie w protokole 
Diamond. 

 
UWAGA: Po włączeniu zasilania ACUIX automatycznie wykryje swoją pozycję 'Home', tak aby 

moŜliwie było później realizowanie wcześniej zaprogramowanych presetów. Jeśli 
wykorzystywane są strefy prywatności to podczas testu 'Home' obraz nie jest 
pokazywany. Obraz zostanie wyświetlony po wykonaniu testu 'Home' chyba, Ŝe 
pozycja 'Home' pokrywa się lub zachodzi na strefę prywatności. 

 
Uwaga: Przed wejściem do menu ekranowego kamerę naleŜy ustawić w taki sposób aby 

obszar jaki ma być zamaskowany przez strefę prywatności umieszczony był w 
centrum ekranu. 

 
 
1. UŜyj manipulatora w celu podświetlenia pozycji 6 Function Programming, a następnie naciśnij 

Iris Open. 
2. Za pomocą ruchu manipulatora w górę wybierz numer strefy (1 – 32) i wciśnij Iris Open. Jeśli 

jest taka konieczność porusz manipulatorem w prawo lub lewo aby przejść między cyframi. 
3. Za pomocą manipulatora wprowadź nazwę (do 24 znaków alfanumerycznych) strefy 

prywatności. Nazwa ta wyświetla się gdy na obrazie z ACUIX pojawia się dowolny fragment 
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strefy prywatności. Za pomocą ruchu manipulatora w prawo lub w lewo moŜna zmienić pozycję 
kursora. 

4. Gdy zakończono wprowadzanie nazwy wciśnij Iris Open.   
5. Za pomocą ruchu manipulatora w górę lub w dół ustaw wysokość strefy, a za pomocą ruchu w 

lewo i w prawo szerokość strefy. 
6. Gdy strefa ma zadane rozmiary wciśnij Iris Open. 
7. Programuj kolejną strefę prywatności lub wciśnij Iris Close aby wyjść z programowania. 
 
 
 

Delete PS/PT/PZ/Sectors (Usuwanie presetów, vectorscanów, stref 
prywatności, sektory, protokoły inne niŜ Diamond i Maxpro) 

 
Przedstawione dalej menu jest wyświetlane jedynie gdy głowica kopuły jest skonfigurowana przez 
przełączniki DIP do pracy w protokole VCL, Pelco-D lub Pelco-P. Gdy głowica ustawiona jest do 
współpracy w protokole Diamond opcja ta jest nie aktywna (NA). Więcej informacji o usuwaniu 
presetów znajduje się w podrozdziale Menu Programowania Presetów w rozdziale 3 Działanie i 
programowanie w protokole Diamond. Więcej. Więcej informacji o usuwaniu ID sektorów znajduje się 
w podrozdziale ID Sektorów w rozdziale 3. Więcej informacji o usuwaniu stref prywatności znajduje 
się w podrozdziale Strefy Prywatności w rozdziale 3. 

 
Dzięki tej opcji menu moŜna usuwać presety, tury presetów (vectorscany), strefy prywatności i 
sektory. 

 
1. Ustaw manipulator tak aby podświetlona była pozycja 7 Delete PS/PT/PZ/Sector i naciśnij Iris 

Open. 
2. Wciskaj klawisz Focus Near aŜ wyświetli się wybrana funkcja (Strefa prywatności, preset, tura 

presetów lub sektor). 
 

 
 

3. Poruszaj manipulatorem w górę i w dół aŜ wyświetli się wybrany numer. Aby przemieścić kursor 
między cyframi porusz manipulatorem w prawo lub w lewo. 

4. Wciśnij Iris Open. Jeśli usunięcie programowania powiodło się to wyświetli się komunikat Delete 
Success.  Jeśli wybrana funkcja (preset, tura presetów, strefa prywatności lub sektor) nie była 
zaprogramowana nie moŜe być usunięta a na ekranie wyświetli się Does Not Exist.  
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Enhanced Settings (Ustawienia dodatkowe) 
 

Wybierz 7 z poziomu menu głównego aby uzyskać dostęp do menu ustawień dodatkowych. 
 
 

 
 
 

Video Gain/PWM Settings (Ustawienia wzmocnienia video i PWM) 
 

Wybierz 1 w menu ustawień dodatkowych. Aby uzyskać dostęp do opcji wzmocnienia sygnału video i 
PWM.  

 

 
 
 

Video Gain (UTP) (Wzmocnienie sygnału video) 
 
Wybierz 1 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) wzmocnienie sygnału video. Opcja ta jest uŜyteczna 
gdy transmisja video odbywa się przez skrętkę UTP na duŜe odległości. Włączenie tej opcji 
uaktywnia teŜ opcje Lift PWM Level i Gain PWM Level. 
 
Lift PWM Level (Podniesienie poziomu regulacji PWM) 
 
Jeśli opcja Video Gain (UTP) jest włączona (ON) opcja Lift PWM Level moŜe być regulowana. 
Podnosi ona wzmocnienie w zakresie wysokich częstotliwości, aby skompensować ich tłumienie 
przez pojemność kabla o duŜej długości. Im większa długość skrętki UTP tym wartość ta powinna 
być większa. 
1. Wybierz 2 aby zmienić ustawienie. 
2. Wprowadź wybraną wartość z zakresu 0 – 100. 

Tabela 7-18 Zalecana wartość Lift PWM Level w zaleŜności od długości kabla. 

 

Długość kabla  Wartość 

> 365 m 100 

275 m 80 

183 m 40 

91 m 25 
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3. Wciśnij Enter. 
 
 
Gain PWM Level (podniesienie poziomu regulacji PWM) 
 
Jeśli opcja Video Gain (UTP) jest włączona (ON) opcja Gain PWM Level moŜe być regulowana. 
Podnosi ona wzmocnienie, aby skompensować ich tłumienie przez rezystancję kabla o duŜej 
długości. Im większa długość skrętki UTP tym wartość ta powinna być większa. 
1. Wybierz 3 aby zmienić ustawienie. 
2. Wprowadź wybraną wartość z zakresu 0 – 100. 
 

Tabela 7-19 Zalecana wartość Gain PWM Level w zaleŜność od długości kabla. 

 

Długość kabla  Wartość 

> 365 m 55 

275 m 42 

183 m 35 

91 m 25 

 
3. Wciśnij Enter. 

 
 
Char White Level (Poziom bieli znaków w OSD) 
 
Opcja ta jest uŜywana do rozjaśniania lub przyciemnienia znaków w menu ekranowym. Domyślną 
wartością jest 50. 
1. Wybierz 4 w menu Video/Gain Settings aby zmienić ustawienie. 
2. Wprowadź wybraną wartość z zakresu 0 (ciemne) – 100 (jasne). 
3. Wciśnij Enter. 
 
OSTRZEśENIE: Bardzo jasne znaki mogą wypalać w luminoforze kineskopu trwałe ślady które 

są widoczne nawet po wyłączeniu obrazu ze tymi znakami. 
 
Display Temperature (Wyświetlanie temperatury) 

 
Wybierz 2 z poziomu menu opcji dodatkowych aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF, domyślnie) 
wyświetlanie temperatury. Funkcja ta powoduje wyświetlanie temperatury pracy ACUIX. Jeśli 
wyświetlanie temperatury jest włączone pojawia się ona w lewym, dolnym rogu ekranu. 
 

 

Temperature Format (Jednostki temperatury) 
 

Wybierz 3 z poziomu menu opcji dodatkowych aby przełączyć się między jednostkami temperatury: 
stopnie Fahrenheita (domyślnie) i stopnie Celsjusza. 

 
 
Display Pressure (Jednostki temperatury) 
 

Wybierz 4 z poziomu menu opcji dodatkowych aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF, domyślnie) 
wyświetlanie ciśnienia. Ciśnienie jest wyświetlane w funtach na cal kwadratowy (psi). Jeśli 
wyświetlanie ciśnienia jest włączone pojawia się ono w prawym dolnym rogu ekranu. 
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Time & Date Settings (Ustawianie czasu i daty) 
 

Wybierz 5 z poziomu menu opcji dodatkowych aby wejść do menu ustawień daty i godziny. 
 

 
 
Display Time (Wyświetlanie czasu) 
 
Wybierz 1 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF, domyślnie) wyświetlanie godziny na ekranie. Jeśli 
wyświetlanie czasu jest włączone pojawia się on na dole ekranu po lewej jego stronie. Jeśli 
zastosowany jest format 12-godzinny wyświetla się GG:MM:SS AM (przed południem) lub PM (po 
południu). Jeśli zastosowany jest format 24-godzinny wyświetla się on w postaci GG:MM:SS. Jeśli 
wyświetlana jest równieŜ temperatura lub ciśnienie format czasu zostaje skrócony do GG:MM. 
 
Display Date (Wyświetlanie daty) 
 
Wybierz 2 aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF, domyślnie) wyświetlanie daty na ekranie. Jeśli jest 
ono włączone wyświetla się ona na ekranie u dołu po prawej stronie w formacie DD-MMM-RRRR. 
Jeśli wyświetlana jest jednocześnie temperatura lub ciśnienie to format daty zostaje skrócony do DD-
MMM. 
 
Time Format (Format czasu) 
 
Wybierz 3 aby przełączyć się między 12-godzinnym a 24-godzinnym formatem wyświetlania godziny. 
Jeśli zastosowany jest format 12-godzinny wyświetla się GG:MM:SS AM (przed południem) lub PM 
(po południu). Jeśli zastosowany jest format 24-godzinny wyświetla się on w postaci GG:MM:SS. 
 
Change Time (Zmień godzinę) 
 
1. Wybierz 4 aby wprowadzić aktualną godzinę. 
2. Wprowadź nową godzinę jako GG:MM:SS (godziny:minuty:sekundy). 
 
Uwaga: Przy zmienianiu czasu musi on być wprowadzany w formacie 24-godzinnym. 
 
3. Wciśnij Enter aby zatwierdzić wprowadzony czas lub ESC aby anulować i pozostawić czas taki 

jak na początku. 
 
Change Date (Zmień datę) 
 
1. Wybierz 5 aby wprowadzić aktualną datę. 
2. Wprowadź nową godzinę jako DD:MM:RRRR (dzień:miesiąc:rok). 
3. Wciśnij Enter aby zatwierdzić wprowadzoną datę lub ESC aby anulować i pozostawić datę taką 

jak na początku. 
 
 
 

Display Voltages (PokaŜ napięcia) 
 
Ta opcja słuŜy wyłącznie celom diagnostycznym. ACUIX monitoruje wartość napięcia zasilającego w 
obwodach 15V (zasilanie modułu kamery) i 3,3V (zasilanie mikroprocesora). 
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Wybierz 6 aby wyświetlić obecne wartości monitorowanych napięć. Przykład wyświetlenia pokazano 
na rysunku. 
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Załącznik A. Usuwanie problemów 
 

      

Wsparcie techniczne 
 

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną zapoznaj się z zamieszczonymi w poniŜszych 
punktach informacjami o moŜliwych rozwiązaniach problemów z ACUIX. 
W razie niemoŜności rozwiązania problemów skontaktuj się w Działem Technicznym Ultrak Security 
Systems Sp. z o.o. 
 
W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu przed jego wysyłką do Serwisu wystąp o numer RMA za 
pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.ultrak.pl/serwis.php 

 
 
 

Objaw: Brak obrazu z kopuły 
 

MoŜliwe rozwiązania: 
1. Sprawdź zasilanie wszystkich części systemu. 
2. Sprawdź sprawność bezpiecznika F1 na płytce interfejsowej w kopule. 
3. Jeśli zainstalowano kilka kopuł ACUIX wraz z krosownicą: 

a) Upewnij się, Ŝe w krosownicy wywoływana jest właściwa kamera. 
b) Pomiń krosownicę i przyłącz kopułę bezpośrednio do monitora. 

4. Wyłącz zasilanie wszystkich części systemu na 15 sekund, a następnie włącz zasilanie ponownie. 
5. Upewnij się Ŝe okablowanie jest wykonane poprawnie: 

a) Jeśli jest uŜywany kabel koncentryczny połączenie jest wykonywane złącze BNC w kopule. 
Sprawdź czy przełącznik SW2 na płytce interfejsowej jest ustawiony w stronę kropki sygnalizującej 
(normalna praca z kablem koncentrycznym). 

b) Jeśli do transmisji video jest uŜywany kabel skręcany (skrętka) sprawdź poprawność dołączenia 
przewodów do zacisków J4, pin1 (video+), pin 2 (video-). Sprawdź ustawienie przełącznika SW2 
na płytce interfejsowej, czy jest on skierowany w kierunku przeciwnym do kropki sygnalizacyjnej 
(praca z UTP). 

6. Jeśli w systemie występuje kilka kopuł ACUIX zamień ich głowice. Przestaw przy tym odpowiednio 
ich adresy. Wywołaj kamerę za pomocą sterownika. Jeśli pojawi się obraz to problem dotyczy 
głowicy. 

7. Jeśli obraz nie pojawia się po starcie sprawdź czy są uaktywnione strefy prywatności. Gdy strefy 
prywatności są aktywne to obraz z kamery jest całkowicie maskowany gdy ACUIX odszukuje 
pozycję 'Home'. Obraz nie wyświetli się po zakończeniu testu 'Home' tak długo jak kamera znajduje 
się pozycji pokrywającej się ze strefą prywatności. 
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Objaw: Problemy z obrazem z kopuły (tylko transmisja po UTP) 
 
 

Obraz video jest w negatywie 
 

Zamień przewody + i – skrętki tylko na jednym z końców transmisji. Sprawdź równieŜ terminację ACUIX 
i monitora. 

 
Obraz jest kiepskiej wartości 

 
Ustaw odpowiednie wartości w ustawieniach Lift PWM i Gain PWM w konfiguracyjnym menu 
ekranowym ACUIX. Lift PWM podnosi wzmocnienie w zakresie wysokich częstotliwości, aby 
skompensować ich tłumienie przez pojemność kabla o duŜej długości. Gain PWM podnosi 
wzmocnienie, aby skompensować tłumienie przez rezystancję kabla o duŜej długości. 
1. Wejdź do menu ekranowego (Dome Setup przy protokole Diamond, Preset 90 przy protokole 

MAXPRO, VCL lub Pelco). 
2. Wybierz 7 Enhanced Settings (Opcje dodatkowe). 
3. Wybierz 1 Video Gain/PWM Settings. Lift Level moŜe być regulowane w zakresie 0 -100. Gain 

Level moŜe być regulowane w zakresie 0 -100. 
4. Eksperymentalnie ustaw te wartości tak aby osiągnąć zadawalający obraz. 

 
 
 

Objaw: Jest obraz ale nie ma sterowania 
 

1. Upewnij się, Ŝe sterownik adresuje właściwą kopułę ACUIX. KaŜda kopuła ma unikalny adres 
uŜywany do jej sterowania. 

2. Upewnij się Ŝe przełącznikami obrotowymi ustawiono właściwy adres (numer kamery). 
SW1 – cyfra jedności, 
SW2 – cyfra dziesiątek, 
SW3 – cyfra setek, 
SW4 – cyfra tysięcy. 

3. Upewnij się Ŝe przełączniki DIP SW5 i SW6 konfigurują głowicę we właściwy protokół sterownia, 
szybkość i parzystość. Ustawienia te muszą być takie same jak sterownika jaki słuŜy do sterowania 
kopuł. 

4. Wyłącz zasilanie wszystkich części systemu na 15 sekund, a następnie włącz zasilanie ponownie 
aby zeresetować ACUIX. Dokonaj ręcznego sterownia ACUIX aby odnalazł pozycję 'Home'. 

5. Okablowanie:  
a) Upewnij się, Ŝe przewody telemetrii są prawidłowo dołączone do zacisków w kopule. 
b) Upewnij się, Ŝe odizolowane części przewodów nie stykają się. 
c) Upewnij się, Ŝe izolacja przewodów została usunięta na tyle by zapewniony był dobry styk. 

6. Jeśli w systemie występuje kilka kopuł ACUIX zamień ich głowice. Przestaw przy tym odpowiednio 
ich adresy. Wywołaj kamerę za pomocą sterownika. Jeśli pojawi się sterowanie to problem dotyczy 
głowicy. 

 

Objaw: Brak ostrości 
 

1. Upewnij się Ŝe na obiektywie nie znajduje się pokrywka ochronna. Pokrywka ta, jeśli nie jest zdjęta, 
moŜe powodować rozmazanie obrazu. 

2. Wyślij do ACUIX preset 98. Jest to preset zarezerwowany do resetowania obiektywu. 
3. MoŜe to być spowodowane przez brud, olej, smar, odciski palców i inne zanieczyszczenia na 

soczewce obiektywu lub kloszu. Sprawdź czy obiektyw i klosza są czyste i w razie potrzeby wyczyść 
je. 

 
OSTRZEśENIE: Zachowaj szczególną ostroŜność przy czyszczeniu soczewki obiektywu i klosza, 

aby ich nie zarysować. Czyszczenia dokonaj za pomocą suchej bawełnianej 
ściereczki lub papieru do czyszczenia obiektywu, z alkoholem lub płynem do 
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czyszczenia obiektywu. Czyść poruszając się spiralnie od środka soczewki ku 
jej krańcowi. Powtarzaj to aŜ do wyczyszczenia. 

 
 

Objaw: Nie odnajduje pozycji ‘Home’ lub nie przechodzi do presetu 
 

1. Sprawdź czy głowica obraca się kopule bez przeszkód i nie zaczepia o przewody. 
2. Sprawdź czy paski napędowe pan i tilt pasują do zębatek i czy nie są luźne. 

 
 

Objaw: Ruch PAN i TILT odbywa się w sposób szarpany 
 

1. Sprawdź czy głowica obraca się kopule bez przeszkód i nie zaczepia o przewody. 
2. Sprawdź czy oba przewody telemetrii są dołączone. 
3. Uszkodzeniu mógł ulec silnik napędowy lub przewody zasilające silnik. 

 
 

Objaw: Samoczynne zbliŜenia obrazu 
 

Jeśli wykorzystywany jest ACUIX wyposaŜony w module kamery VK-S654 (35x, TDN, WDR) i włączona 
jest elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) to kamera zmniejsza skanowany obszar przetwornika CCD. 
Powoduje to Ŝe obraz wyświetlany na monitorze wydaje się być powiększony. Gdy ACUIX podlega 
sterowaniu, funkcja stabilizacji obrazu ulega wyłączeniu na czas ruchu kamery, a następnie jest 
ponownie uruchamiana po pięciu sekundach od zakończenia ruchu. Jest to normalne działanie modułu 
kamery VK-S654 gdy włączona jest elektroniczna stabilizacją obrazu. 
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Załącznik B. Specyfikacja techniczna 

      

Dane kopuły 

 
Parametr 

Kopuła wisząca 
wewnętrzna 

Kopuła wisząca 
zewnętrza 

Kopuła wpuszczana 
w sufit 

Wysokość kopuły 190,5 mm 190,5 mm 170,21mm 

Średnica kopuły 235 mm 254 mm 206,45 mm 

Średnica kołnierza 
kopuły 

235 mm 235 mm 203,2 mm 

Materiał kopuły Aluminium  Aluminium  Aluminium  

Średnia klosza 191 mm 191 mm 191 mm 

Materiał klosza Akryl i poliwęglan Akryl i poliwęglan Akryl i poliwęglan 

Metoda montaŜu 1,5'' NTP 1,5'' NTP 1,5'' NTP 

Norma IP - IP66 - 

Norma NEMA - NEMA 4x - 

Napięcie zasilające 24VAC ± 10% 24VAC ± 10% 24VAC ± 10% 

Pobór prądu 1,9 A 2,5 A 1,9 A 

Temperatura 
uŜytkowania 

0 do 50°C 
(32 do 122°F) 

-40 do 50°C 
(-40 do 122°F) 

0 do 50°C 
(32 do 122°F) 

Wilgotność względna 
0 do 95%  

bez kondensacji 
0 do 95%  

bez kondensacji 
0 do 95%  

bez kondensacji 

Temperatura 
przechowywania 

-40 do 60°C 
(-40 do 140°F) 

-40 do 60°C 
(-40 do 140°F) 

-40 do 60°C 
(-40 do 140°F) 

 

Modele kopuł 
 

ACUIX jest dostępny w następujących odmianach: 
 
HDXA – kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z 18-krotnym zoomem optycznym (kąt widzenia 48° 

przy wide i 2,8° przy tele). 
HDXB – kamera dzienno-nocna wysokiej rozdzielczości z WDR i z 18-krotnym zoomem optycznym (kąt 

widzenia 48° przy wide i 2,8° przy tele). 
HDXF – kamera dzienno-nocna wysokiej rozdzielczości z WDR i z 26-krotnym zoomem optycznym (kąt 

widzenia 56° przy wide i 2,2° przy tele). 
HDXG – kamera dzienno-nocna wysokiej rozdzielczości z WDR i z 35-krotnym zoomem optycznym (kąt 

widzenia 55,8° przy wide i 1,7° przy tele). 
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Parametr HDX HDXB HDXF HDXG 

Przetwornik 
obrazowy 

1,4'' EX-view 
HAD CCD 

1,4'' EX-view 
HAD CCD 

1,4'' EX-view 
HAD CCD 

1,4'' Progressive 
Scan CCD 

Obiektyw 

18x zoom 
optyczny 

f = 4,1 do 73,8 
mm, 

F 1.4 do 3.0 

18x zoom 
optyczny 

f = 4,1 do 73,8 
mm, 

F 1.4 do 3.0 

26x zoom 
optyczny, 

f = 3,5 do 91 mm 
F 1.6 do 3,8 

35x zoom 
optyczny, 

f = 3,4 do 119 
mm 

F 1.4 do 4.2 

Ruchomy filtr IR Nie Tak Tak Tak 

Rozdzielczość 
pozioma 

>470 TVL 
(NTSC) 

>470 TVL 
(NTSC) 

>530 TVL 
(NTSC) 

>540 TVL 
(NTSC) 

Elektroniczna 
stabilizacja 

obrazu (EIS) 
Nie Nie Nie Tak 

Współczynnik 
tłumienia EIS 

brak brak brak 12 dB 

Zoom cyfrowy 
12x  

(całkowity 216x) 
12x  

(całkowity 216x) 
12x  

(całkowity 312x) 
12x  

(całkowity 420x) 

Kąt widzenia 
48° wide 
2,8° tele 

48° wide 
2,8° tele 

54° wide 
2,2° tele 

55,8° wide 
1,7° tele 

Minimalne 
oświetlenie 

0,7 lux 

0,7 lux 
0,01 lux przy 
zesuniętym 

filtrze IR  

1,0 lux 
0,09 lux przy 
zesuniętym 

filtrze IR  

0,5 lux 
0,05 lux przy 
zesuniętym 

filtrze IR  

Stosunek S/N > 50dB > 50dB > 50dB > 50dB 

WDR Nie Nie Tak Tak 

Elektroniczna 
migawka 

1/1 do 1/10000 s 1/1 do 1/10000 s 

1/4 do 1/10000s 
(NTSC) 

1/3 do 1/10000s 
(PAL) 

1/2 do 1/30000s 

Balans bieli 

Auto, ATW, 
Na zewnątrz, 
Wewnątrz, 

Ręczny 

Auto, ATW, 
Na zewnątrz, 
Wewnątrz, 

Ręczny 

Auto, ATW, 
Na zewnątrz, 
Wewnątrz, 

Ręczny 

Auto, 
Na zewnątrz, 
Wewnątrz, 

Ręczny 

Automatyczne 
sterownie 

ekspozycją 

Auto, 
Ręczne, 
Poziom 

ekspozycji, 
BLC 

Auto, 
Ręczne, 
Poziom 

ekspozycji, 
BLC 

Auto, 
Ręczne, 
WDR, 

Poziom 
ekspozycji, 

BLC 

Auto, 
Ręczne, 
WDR, 

Poziom 
ekspozycji, 

BLC 

BLC Wł./Wył./Auto Wł./Wył./Auto Wł./Wył./Auto Wł./Wył./Auto 

System 
ostrości 

Auto/Ręczna Auto/Ręczna Auto/Ręczna Auto/Ręczna 
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Dane techniczne pan/tilt 
 
 

Prędkość PAN Zmienna - programowana w zakresie 1 – 480°/s 

Prędkość TILT Zmienna - programowana w zakresie 1 – 240°/s 

Czas przejścia do presetu < 0,5s do kaŜdego presetu 

Dokładność Presetu ± 0,1° 

 
 
 

Specyfikacja działania i programowania 
 
 

�  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware) poprzez protokół IntelliBusTM. 
� Przesyłanie firmware z PC, 
� Zdalne ściąganie i ładowanie danych konfiguracyjnych. 

�  Szybka konfiguracja ze zdalnym ładowaniem danych o presetach i turach w celu ułatwienia 
wymiany głowic za pomocą protokołu IntelliBusTM. 

�  Preset – w zaleŜności od protokołu sterowania: 
� Diamond – 148 presetów uŜytkownika (0 – 70, 80 – 97, 100 – 160), 
� VCL – 97 presetów uŜytkownika (0 – 70, 100 – 127). 

�  ZamraŜanie obrazu w trakcie przejścia między presetami. 
�  24-znakowa nazwa kaŜdego presetu. 
�  16 tur presetów (vectorscanów) po do 64 presetów kaŜda. 
�  16 tur naśladowczych po do 2 minut kaŜda, łącznie 32 minuty tur naśladowczych. 
�  Opatentowana funkcja flashback pozwalająca na szybki powrót do ostatnio obserwowanej sceny. 
�  32 strefy prywatności; jednocześnie moŜe być wyświetlane 8. 
�  16 sektorów (o programowanym rozmiarze) kaŜdy o 24-znakowej nazwie. 
�  Programowane połoŜenie napisów ekranowych. 
�  Nazwa kamery do 24 znaków. 
�  Wyświetlanie współrzędnych pan i tilt. 
�  3 programowalne działania po zaprogramowanym przez uŜytkownika okresie bezczynności: 

� przejście kamery do wybranego przez uŜytkownika presetu. 
� uruchomienie tury presetów wybranej przez uŜytkownika. 
� uruchomienie tury naśladowczej wybranej przez uŜytkownika. 

�  Zabezpieczenie hasłem menu ekranowego – 1 uŜytkownik (administrator). 
�  Auto wykrywanie polaryzacji linii w protokole Diamond. 
�  4 wejścia alarmowe. 
�  Funkcja proporcjonalnego pan i tilt w zaleŜności od wielkości zoomu. 
�  Funkcja autoobrotu o 180° przy osiągnięciu pochylenia na dół. 
�  Zdalna zmiana adresu, protokołu, prędkości i parzystości (funkcja włączana przez przełącznik 

konfiguracyjny DIP). 
�  Informacje diagnostyczne. 
�  Menu ekranowe w wielu językach (Chiński, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, 

Hiszpański). 
�  Wsparcie wszystkich protokołów Honeywell: IntelliBusTM, Diamond, VCL i MAXPRO. 
�  Emulacja protokołów Pelco D i Pelco P. 
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Klosze ACUIX 
 

Do kopuły ACUIX przygotowano 4 róŜna klosze poliwęglanowe. Pozwalają one zróŜnicować dyskrecję 
obecności kamery i przepuszczalność światła. 
 
  

Materiał klosza Strata światła 

Przezroczysty poliwęglan Brak 

Przydymiony poliwęglan Około ½ f-stop 

Chromowane lustro poliwęglanowe Około 2 f-stop 

Złocone lustro poliwęglanowe Około 2 f-stop 
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Załącznik C. Emulacja Pelco 
 
 

Cel 
 

W rozdziale tym opisano działanie tur naśladowczych ACUIX, gdy głowica pracuje w protokole Pelco i jest 
sterowana przez sterownik Pelco. 

 
 

Działanie tur naśladowczych ACUIX 
 

Klawiatura Pelco ma moŜliwość uruchamiania tur (Pattern) 0, 1 i 2. Klawiatura ta ma równieŜ klawisz 
oznaczony Pattern którego naciśnięcie powoduje wysłanie rozkazu tury 0. 

 
Tury naśladowcze ACUIX numerowane 1, 2 i 3 są mapowane na patterny Pelco numerowane 0, 1 i 2.  

 

Tabela 8-1 Tury naśladowcze ACUIX mapowane na patterny Pelco. 

 

Numer patternu Pelco Numer tury naśladowczej ACUIX 

0 1 

1 2 

2 3 

 
Gdy z klawiatury Pelco jest uruchamiany pattern 0, ACUIX wyświetla Tour 0 pomimo Ŝe wewnętrznie 
zostanie on zmapowany na turę naśladowczą numer 1. 
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Załącznik D. Integracja z rejestratorem 
cyfrowym 

 
 

Cel 
 

W rozdziale tym opisano wymagane ustawienia protokołów przy połączeniu kopuły ACUIX z 
rejestratorem cyfrowym (DVR) Honeywell. 

 
 

Protokoły DVR i kamer 
 

Rejestrator Honeywell musi być skonfigurowany do wykorzystywania protokołów zgodnie tabelą poniŜej. 
Zapewni poprawne działania dołączonych głowic. 

 

Tabela 9-1 Ustawienia protokołu dla kopuł ACUIX. 

 

DVR Protokół DVR 
Protokół w 
kamerze 

Sterownik 

HRXD Diamond protocol Diamond protocol HEGS5300 

HRXD 
Diamond/VCL 

protocol 
Diamond/VCL 

protocol 
HJZTP 

Fusion HD6 protocol MAXPRO mode - 

Rapid Eye KD6 protocol MAXPRO mode - 

 
Więcej informacji znajduje się w instrukcjach obsługi poszczególnych rejestratorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUIXTM                                                                              Instrukcja obsługi                                                               
 

 

© Ultrak Security Systems Sp. z o.o.                                    wersja 1.0,  styczeń  2009                                                                     Strona - 112 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultrak Security Systems Sp. z o.o.    Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
Centrala       Oddział  
Lubieszyn 8       ul. OdrowąŜa 15 
72 – 002 Dołuje k/Szczecina     03 – 310 Warszawa 
tel. +48 91 485 40 60 – 69      tel. +48 22 814 53 46 – 47 
info@ultrak.pl       biuro.warszawa@ultrak.pl 
www.ultrak.pl 
 
 
 

 
 
 

© 2009, Ultrak Security Systems Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeŜone. 
 

 
DołoŜono wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszej publikacji były poprawne i aktualne w czasie jej edycji. Nasze produkty 
podlegają stałemu udoskonalaniu, dlatego teŜ zastrzegamy sobie prawo wprowadzania modyfikacji parametrów i funkcji bez 
uprzedniego powiadamiania. Wszelkie ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w nowych wydaniach niniejszej publikacji. 


