
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamera sieciowa Kamera sieciowa Kamera sieciowa Kamera sieciowa IP IP IP IP 

oraz oraz oraz oraz Sieciowy Serwer Sieciowy Serwer Sieciowy Serwer Sieciowy Serwer 

Video Video Video Video z serii PROz serii PROz serii PROz serii PRO    
    

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKAINSTRUKCJA UśYTKOWNIKAINSTRUKCJA UśYTKOWNIKAINSTRUKCJA UśYTKOWNIKA    



 2 

Spis Tre ści 
Bezpieczeństwo i Normy .................................................................................................... 4 
1. Informacje ogólne 

1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO ........................................ 6 
1.2 Główne cechy uŜytkowe ........................................................................................... 6 

2. Opis urządzenia  
2.1 Zawartość opakowania ................................................................................................... 7 
2.2 Kamery MPEG4 CCD oraz CMOS.................................................................................. 8 
2.3 Kamera MPEG4 CCD IR ……......................................................................................... 9 
2.4 Sieciowy serwer video …..……..................................................................................... 10 

    2.5 Wandaloodporna kamera kopułkowa …........................................................................ 11 
    2.6 Kamera JPEG CMOS 550710 ….................................................................................. 12 
3. Sposób instalacji oraz przykłady ........................................................................ 13 
4. Przydzielanie adresu IP oraz administrowanie przez www 

4.1 Podłączenie kamery do stacji roboczej..........................................................................15 
4.2 Przydzielanie adresu IP, aplikacja IP Installer...................................................... 17 
4.3 Administrowanie kamerą z poziomu przeglądarki internetowej.....................................18     
4.4 Strona domowa kamery MPEG4.....................................................................22 
4.5 Strona domowa kamery JPEG CMOS ………………….................................................26 

5. Dostrajanie obiektywu kamery 
5.1 Regulacja ostrości .......................................................................................................27 
5.2 Wymiana obiektywu ......................................................................................................27 

6. Menu Administratora 
6.1 Przegląd funkcji menu administratora ...........................................................................29  
6.2 Konfiguracja Obrazu 
6.2.1 Kamery MPEG4 CCD, kamery kopułkowe (Dome) oraz sieciowy serwer video...... 29 
6.2.2 Kamery MPEG4 CMOS............................................................................................ 36 
6.2.3 Kamera JPEG CMOS ….……..................................................................... 37 

6.3 Konfiguracja sieciowa 
6.3.1 Kamery MPEG4, kamery kopułowe (Dome) oraz sieciowy serwer video................. 39 

     6.3.2 Kamera JPEG CMOS …………………………………….............................. 42 
6.4 Konfiguracja kont uŜytkowników 
 6.4.1 Kamery MPEG4, kamery kopułowe (Dome) oraz sieciowy serwer video ……........ 43  

     6.4.2 Kamera JPEG CMOS ………………………………………........................... 44 
6.5 Funkcja „Event Trigger”  

     6.5.1 Kamery MPEG4, kamery kopułowe (Dome) oraz sieciowy serwer video ……........ 44 
     6.5.2 Kamera JPEG CMOS …………………………………..…………............................... 49 

6.6 Ustawienia systemowe  
 6.6.1 Kamery MPEG4, kamery kopułowe (Dome) oraz sieciowy serwer video ……....... 50  

     6.6.2 Kamera JPEG CMOS ………………………………………........................... 53 
6.7 Ustawienia sieci bezprzewodowej  
6.7.1 Konfiguracja sieci bezprzewodowej…...................................................................... 54 
6.7.2 Ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej …………...................................... 55 

7. Obsługa standardu PoE ........................................................................................................ 57 
8. Aplikacja “Multi-Viewer” dla systemów Windows.................................................................... 60 
9. Aplikacja “ETSP Client” ................................................................................................ 64 
10. Dostęp do kamery z sieci WAN i konfiguracja routera……................................................. 68 
11. Informacja dla programistów 

11.1 Software Development Kit (SDK)…………………………............................................. 72 
11.2 Bezpośredni dostęp do obrazów JPEG………………………….................................... 72 
11.3 Dostęp do strumienia Motion-JPEG .......... ........ ..... ........ ................. 73 
11.4 Integracja strumienia video na stronie internetowej ................................................ 74 

Załącznik A: Zarządzanie poprzez konsolę HyperTreminal........................................................ 77 
Załącznik B: Aktualizacja firmware’u.......................................................................................... 80 
Załącznik C: Złącze we/wy (kamery MPEG4) ………………………………………………........... 81 



 3 

Załącznik D: Uruchamianie usługi dynamicznych serwerów DNS w serwisie DynDNS.org....... 82 
Załącznik E: Przywracanie ustawień domyślnych................................................................ 87 
Załącznik F: Specyfikacje ................................................................................................. 89 

 
 



 4 

Dziękujemy za zakup kamery sieciowej IP PRO / Siecioweg o Serwera Video marki 
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™. Poni Ŝsza instrukcja u Ŝytkownika zawiera 
szczegółowe informacje dotycz ące pracy z urz ądzeniem oraz jego zarz ądzaniem w sieci. 
Doświadczenie w pracy z urz ądzeniami sieciowymi, które Pa ństwo posiadaj ą na pewno 
przyda si ę w konfiguracji i samej pracy z kamer ą. Ta, a takŜe kaŜda nowa wersja 
poni Ŝszej instrukcji umieszczana jest na stronie interne towej www.networkipcamera.com . 
 
 
Zgodno ść elektromagnetyczna (EMC)  
Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane są emisją sygnałów rozsyłanych do otoczenia lub 
wysyłanych wzdłuŜ połączeń zasilających lub sygnałowych. Zakłóca ona działanie urządzeń 
radionawigacyjnych lub innego sprzętu, od którego zaleŜy bezpieczeństwo ludzi lub wyraźnie 
obniŜa jakość, utrudnia lub stale przerywa funkcjonowanie koncesjonowanych usług 
komunikacji radiowej. Usługi komunikacji radiowej obejmują w szczególności emisję programów 
telewizyjnych i radiowych, usługi telefonii komórkowej, skanowanie radarowe, kontrolę lotów 
powietrznych, działanie pagerów oraz usługi komunikacji osobistej PCS (Personal 
Communication Services). Wszystkie te licencjonowane usługi oraz przypadkowe źródła 
promieniowania, takie jak urządzenia cyfrowe, w tym komputery, tworzą łącznie środowisko 
elektromagnetyczne.Zgodność elektromagnetyczna jest to zdolność urządzeń elektronicznych 
do prawidłowego funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym. Mimo Ŝe to urządzenie 
zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z prawnymi normami określającymi maksymalne 
poziomy zakłóceń elektromagnetycznych, nie istnieje Ŝadna gwarancja, Ŝe zakłócenia nie 
wystąpią przy określonej instalacji. Jeśli okaŜe się, Ŝe sprzęt ten powoduje zakłócenia 
radiowych usług komunikacyjnych, co moŜna ustalić, włączając go i wyłączając, poziom 
zakłóceń moŜna zmniejszyć na jeden bądź kilka z poniŜszych sposobów: 

• Zmiana ustawienia anteny odbiorczej. 
• Zmiana połoŜenia komputera względem odbiornika. 
• Odsunięcie komputera od odbiornika. 
• Podłączenie komputera do innego gniazda elektrycznego, aby komputer i odbiornik 

znajdowały się w osobnych odgałęzieniach sieci elektrycznej. 
Kamery sieciowe IP przeznaczone są do uŜytku w środowiskach klasy B. Jednak wyposaŜenie 
w pewne funkcje opcjonalne moŜe spowodować zmianę kategorii urządzenia na klasę A. Aby 
ustalić klasyfikację elektromagnetyczną urządzenia, naleŜy szukać informacji w punktach 
dotyczących poszczególnych instytucji normalizacyjnych. KaŜdy z punktów zawiera informacje 
dotyczące standardów bezpieczeństwa, zgodności elektromagnetycznej i zakłóceń 
elektromagnetycznych, obowiązujących w poszczególnych krajach. 
Niniejsze urządzenie zostało zakwalifikowane do klasy B zawartej w normie EN55022/1998, 
dotyczącej zakłóceń w odbiorze fal radiowych oraz spełania normy EN5024/1998, dotyczące 
charaketyrystyki odporności sprzętu komputerowego.  
 
Bezpiecze ństwo 
Urządzenie jest zgodne ze standardem bezpieczeństwa EN 60950, bezpieczeństwo sprzętu 
komputerowego. 
 
Deklaracja zgodno ści R&TTE  
Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej 
urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodność 
(Dyrektywa 1999/5/CE wydana przez Parlament Eurepjski oraz Radę Europy). 
 
Pozbycie si ę zuŜytego sprz ętu 
Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo waŜne. 
Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste Electrical and Electronic 
Equipment – o zuŜytym sprzęcie elektronicznym), aby zapewnić wdroŜenie jednolitych 
systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. 
MANHATTAN przestrzega postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa obowiązującego 
w Polsce.  
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Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno wyrzucać do 
zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem uŜytkownika jest przekazanie zuŜytego sprzętu 
do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zuŜytego sprzętu pomogą w 
ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób 
chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie moŜna 
przekazać zuŜyty sprzęt do recyklingu, naleŜy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem 
gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt. MANHATTAN finansuje 
przetwarzanie i recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktach zbiórki. 
 
 
Poni Ŝsza instrukcja odnosi si ę do nast ępuj ących modeli: 
550710: Kamera sieciowa IP JPEG 
550796: Kamera sieciowa IP PRO 
550178: Kamera sieciowa IP bezprzewodowa PRO 
550291: Kamera sieciowa IP PRO z funkcją widzenia nocnego 
550307: Kamera sieciowa IP bezprzewodowa PRO z funkcją widzenia nocnego 
550468: Kamera sieciowa IP PRO z cyfrowym PTZ 
550482: Kamera sieciowa IP bezprzewodowa PRO z cyfrowym PTZ 
550376: Sieciowy Serwer Video PRO 
550406: Kamera kopułkowa IP PRO 
550413: Kamera kopułkowa IP PRO z systemem widzenia nocnego 

 

WaŜne informacje 
1. Elementy światłoczułe, z których składa się matryca CCD, nie mogą być bezpośrednio wystawiane na 

długotrwałe działanie promieni słonecznych, poniewaŜ mogą zostać trwale uszkodzone. Jeśli istnieje 

konieczność zamontowania kamery w miejscu wystawionym na takie warunki, naleŜy zastosować 

odpowiednie elementy ochronne, np.: obudowę zewnętrzną z zadaszeniem przeciwsłonecznym. 

2. Kamera Sieciowa IP nie jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne i nie jest wodoszczelna. NaleŜy 

przestrzegać warunków pracy urządzenia zamieszczonych w specyfikacji oraz instrukcji uŜytkownika. Do 

zastosowań zewnętrznych naleŜy umieścić kamerę w obudowie zewnętrznej charakteryzującej się 

odpowiednim stopniem ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Do czyszczenia kamery naleŜy 

uŜywać czystej, suchej ściereczki. 

3. Nie naleŜy podłączać do kamery IP innych zasilaczy niŜ ten dostarczony z urządzeniem. W razie 

wątpliwości naleŜy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Intellinet Network Solutions.  

4. Kamera nie moŜe być naraŜana na wstrząsy. Do poprawnej pracy wymaga umieszczenia na statywie, 

dostarczonym razem z kamerą, który musi być przytwierdzony do stabilnego podłoŜa. 

5. Jeśli zostaną zauwaŜone jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery sieciowej IP, naleŜy skontaktować 

się z lokalnym przedstawicielem Intellinet Network Solutions. 

6. NaleŜy zachować oryginalne opakowanie kamery, a w szczególności piankowe wypełniacze, aby w razie 

konieczności odesłać kamerę do serwisu. W przypadku braku oryginalnego opakowania serwis nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. 
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1. Informacje ogólne  
 

1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z  serii PRO 

 
Kamera sieciowa IP oraz video serwer z serii PRO to innowacyjne urządzenia łączące w sobie 
kolorową kamerę cyfrową (lub w przypadku serwera moŜliwość podłączenia analogowej kamery 
CCTV), serwer www, wbudowany system operacyjny, rozwiązania sprzętowej kompresji obrazu 
oraz interfejs Ethernet. Produkty te nie wymagają dodatkowego oprogramowania ani osprzętu 
do prawidłowej pracy. Wystarczy zapewnić zasilanie oraz podłączyć urządzenie kablem 
Ethernet do sieci, aby uzyskać moŜliwość oglądania na Ŝywo obrazu za pośrednictwem 
standardowej przeglądarki internetowej. 
Kamera sieciowa IP oraz serwery video idealnie nadają się do zastosowań monitoringowych, 
wymagających wysokiej jakości, płynnego strumienia video oraz audio, przy jednoczesnych 
stosunkowo niskich wymaganiach, co do zakresu pasma niezbędnego do zapewnienia 
transmisji w sieci Ethernet. Urządzenia te oferują prosty interfejs uŜytkownika, zapewniający 
zdalny dostęp do transmisji audio/video z dowolnego miejsca w sieci rozległej (internet) za 
pomocą standardowej przeglądarki stron www. Ponadto oferują wiele zaawansowanych funkcji, 
znajdujących zastosowanie w rozwiązaniach indywidualnych, jak i zintegrowanych 
rozwiązaniach systemowych, takich jak zdalny nadzór i obserwacja, domowe/przemysłowe 
systemy bezpieczeństwa, konferencje audio/video, detekcja ruchu, itp. 
 
1.2 Główne cechy u Ŝytkowe  

Prosta obsługa 
Kamera sieciowa IP nie wymaga dodatkowego oprogramowania, ani współpracy z 
zewnętrznymi serwerami. Jedyne wymagane oprogramowanie to standardowa przeglądarka 
internetowa, np.: Internet Explorer 5.x lub nowsza wersja. 
 
Obsługiwane standardy 
Urządzenie obsługuje protokół sieciowy TCP/IP, protokoły SMTP email, FTP, HTTP oraz inne 
protokoły Internetowe. Kamera moŜe być stosowana w zróŜnicowanym środowisku systemów 
operacyjnych Windows, Unix, Mac oraz OS/2. Kamera moŜe współpracować z róŜnymi 
aplikacjami www/Intranet oraz obsługiwać skrypty CGI. 
 
Prosta administracja 
Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem odbywa, poprzez wbudowany interfejs www kamery, za 
pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Zaimplementowany system operacyjny 
umoŜliwia wgrywanie nowszych wersji oprogramowania wprowadzanych przez producenta. 
 
Urządzenia zewn ętrzne 
Złącze we/wy, umieszczone na tylnym panelu kamery sieciowej IP, umoŜliwia podłączanie 
zewnętrznych urządzeń, takich jak: alarmy, czujniki, czy przełączniki. 
 
Bezpiecze ństwo 
Kamera sieciowa IP posiada wbudowany serwer www, który umoŜliwia przeglądanie obrazów z 
kamery za pomocą standardowych przeglądarek internetowych, a co za tym idzie umoŜliwia 
zabezpieczenie dostępu do materiału video w sposób, w jaki zabezpieczamy dostęp do 
serwisów internetowych. W zaleŜności od potrzeb kamera moŜe działać jedynie w środowisku 
sieci lokalnej, jak równieŜ zostać udostępniona w siei WAN dla uŜytkowników znajdujących się 
poza siecią lokalną. Obsługa zabezpieczenia dostępu hasłem pozwala zdefiniować priorytety 
dostępu dla uŜytkowników indywidualnych lub grup uŜytkowników.  
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Kompresja i  jako ść obrazu  
Kamera sieciowa IP zapewnia transmisję strumienia video w formacie MPEG4 z prędkością 
sięgającą 30 klatek na sekundę. Parametr ten zaleŜny jest od ustawień jakości obrazu oraz 
przepustowości łącza, jakie przydzielimy kamerze. 
 
Obsługa dwóch trybów kompresji obrazu  
Kamera moŜe obsługiwać zarówno tryb kompresji obrazu MPEG4, jak i JPEG. MoŜe to ułatwić 
zastosowanie urządzenia z zewnętrznymi aplikacjami nie obsługującymi trybu MPEG4. 
 
Kanał Audio in/out w trybie Full Duplex  
Urządzenie realizuje transmisję sygnału audio w trybie dwukierunkowym “full duplex”. W tym 
celu naleŜy podłączyć, do portów audio “jack” na tylnym panelu, zewnętrzne urządzenia audio - 
głośniki i mikrofon.  
 
Obsługa standardu IEEE 802.3af Power over Ethernet  
 
Oprogramowanie 
Aplikacja “IP Installer” - do szybkiej konfiguracji parametrów sieciowych. 
Program “Multi-Viewer” - słuŜy do ustawienia równoczesnego podglądu obrazu z 4 kamer. 
 
 
 

2. Opis urz ądzenia 

 

2.1 Zawarto ść opakowania  

 
Proszę sprawdzić zawartość opakowania z poniŜszą listą.  
 

POZYCJA OPIS 

Kamera IP lub video serwer MPEG4 Network Camera 

Płyta CD 
Aplikacja “IP Installer”, aplikacja 

“upgrade” program, 
aplikacja “Multi-Viewer”, instrukcja, itp. 

Zewnętrzny zasilacz Zasilacz AC plus kabel zasilający 

Podstawka mocująca (tylko do 
kamer IP) 

Do mocowania ściennego lub 
biurkowego 

Kabel połączeniowy RS-232 szeregowy 

Instrukcja uŜytkownika Papierowa 
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2.2 Kamery MPEG4 CCD oraz CMOS 
 
Widok z przodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioda zasilania (czerwona):  dioda świeci na czerwono, jeśli do urządzenia dostarczane jest 
zasilanie. 
 
Status pracy urz ądzenia (zielona): dioda pali się na zielono, gdy urządzenie jest włączone; 
miga na zielono podczas transmisji obrazu w trakcie normalnej pracy urządzenia. W trakcie 
wykonywania zadań funkcji „Event-trigger” (wykrywanie ruchu, wysyłanie powiadomień) dioda 
miga czerwonym światłem. Przy jednoczesnej transmisji obrazu do sieci Ethernet oraz 
wykonywaniu zadań funkcji “Event-trigger” dioda miga na przemian światłem zielonym i 
czerwonym.  
 
Połączenie sieciowe ( Ŝółta): dioda pali się na Ŝółto, jeśli urządzenie nawiązało połączenie z 
siecią Ethernet. 
 
 
Panel tylny  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złącze antenowe R-
SMA 

(w modelach 
bezprzewodowych) 

Audio 
Out 

Audio In 

Złącze we/wy 

(GPIO) 

Interfejs sieciowy 

Złącze zasilania 

Złącze Mini DIN do 
komunikacji prze RS-

232  

Zasilanie 

Status 

Połączenie sieciowe
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Złącze zasilania:  słuŜy do podłączenia zasilacza DC. NaleŜy uŜywać jedynie zasilacza 
znajdującego się w komplecie z urządzeniem. 
 
Interfejs sieciowy: słuŜy do podłączenia kamery do sieci Ethernet kablem sieciowym w 
standardzie 10Base-T Ethernet lub 100Base-TX. Gniazdo RJ-45. 
 
Złącze we / wy: słuŜy do podłączenia do kamery IP róŜnego rodzaju urządzeń zewnętrznych, 
np.: czujników ruchu, alarmów itp. (patrz zał. F: złącze we / wy).  
 
Złącze Mini DIN: słuŜy do podłączenia zewnętrznego kontrolera zoom/ostrość mechanizmu 
PTN oraz do podłączenia kamery do portu szeregowego komputera w celu konfiguracji poprzez 
aplikację HyperTerminal. 
 
Audio out (SPK): słuŜy do podłączenia zewnętrznego głośnika (słuchawek). Sygnał audio 
będzie przesyłany na głośniki od klienta zalogowanego do interfejsu kamery poprzez 
przeglądarkę www.  
 
Audio in (MIC): podłączenie zewnętrznego mikrofonu. Sygnał audio będzie przechwytywany i 
transmitowany do klienta zalogowanego do interfejsu kamery poprzez przeglądarkę www.  
 
RESET: przycisk twardego “resetu” urządzenia w celu przywrócenia domyślnej konfiguracji. 
 
 
2.3 Kamera MPEG4 CCD IR 
 

 
 
 
Pozostałe złącza kamer CCD IR są takie same, jak dla kamer MPEG4. 
 

  
Obraz z kamery w ciągu dnia (po lewej) i w nocy (po prawej).

Promienniki podczerwieni  
Uruchamiane automatycznie 
przy braku oświetlenia. 

Czujnik światła  
Mierzy natęŜenie światła i aktywuje 
diody podczerwieni. 
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2.4 Sieciowy serwer video 
 
Wejście video: wejście sygnału video z kabla koncentrycznego. 
 
Wyjście Video: wyjście sygnału video na kabel koncentryczny. 
 

 
 
 
 
Dioda On Air (zielona): dioda ta wskazuje status pracy serwera video. Po podpięciu zasilania 
dioda zaświeci się, a podczas transmisji sygnału video będzie migać z częstotliwością raz na 
sekundę. Podczas wykonywania przez urządzenie zadań związanych z funkcją “event-trigger” 
dioda miga na czerwono z duŜa częstotliwością. Podczas jednoczesnego działania funkcji 
“event-trigger” oraz przechwytywania obrazu dioda miga na przemian zielonym i czerwonym 
światłem. Gdy wyłączymy przechwytywanie obrazu i dźwięku poprzez funkcję "Video Server off”, 
w menu administratora, dioda zapali się na Ŝółto informując o braku transmisji audio i video. 
 
Dioda Sie ć (Ŝółta):  zapala się podczas aktywności sieciowej urządzenia. 
 
Dioda zasilania Power (czerwona):  jeśli urządzenie jest podpięte do źródła zasilanie, dioda 
pali się na czerwono.  
 
Złącze zasilanie:  naleŜy uŜywać zasilacza dołączonego w zestawie z urządzeniem. 
 
Przycisk RESET:  przywracanie ustawień fabrycznych  
 

 

 
 
 
Złącze we/wy: słuŜy do podłączania zewnętrznych urządzeń, takich jak czujniki podczerwieni, 

Zasilani Złącze we/wy Ethernet 

Audio Out Audio In 

Złącze Mini-DIN 

Reset 

Video we Video wy Zasilanie On Air  Sieć 



 11 

alarmy, czy detektory ruchu. 
 
Ethernet:  Interfejs sieciowy w standardzie 10Base-T Ethernet / 100Base-TX Fast Ethernet.  
 
Audio in/out: Złącza do podłączenia zewnętrznych głośników oraz mikrofonu.  
 
Złącze Mini DIN:  słuŜy do podłączenia zewnętrznych urządzeń, takich jak obiektyw z 
mechanizmem zoom/focus oraz do podłączenia bezpośrednio do portu RS-232 komputera w 
celu konfiguracji poprzez konsole HyperTerminal.  
 
 
2.5 Wandaloodporna kamera kopułkowa 
 
Widok z przodu 
(na zdjęciu model Dzień/Noc) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diody podczerwieni  
Uruchamiane automatycznie przy 
niskim natęzeniu oswietlenia. 

Szczelne mocowanie obudowy  
W celu ustawienia obiektywu 
obudowę naleŜy rozkręcic. 
. 

Zmiennoogniskowy obiektyw 4 -
9 mm 
 
. 

Wandaloodporna obudowa  
Odporna na wstrząsy. 
. 

Kopułka  
Przezroczysta kopułka ochronna. 
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Widok z tyłu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Kamera JPEG CMOS 550710 
 
Panel przedni  

 
 
 
 
 
 

Gniazdo sieciowe RJ -45 
Złacze obsługuje standard 

IEEE802.3af PoE. 

Złącze BNC 
Wyjście analogowego 
sygnału video CCTV. 

Gniazdo zasilania  
SłuŜy do podłączenia 

zewnętrznego zasilacza12 V 
DC 

Dioda transmisji obrazu  
Miga kiedy obraz 
transmitowany jest do sieci. 

Dioda statusu  
Miga raz na sekundę podczas 
normalnej pracy. 

Dioda zasilania  (czerwona ) 
Świeci podczas normalnej 
pracy. 

Dioda ak tywno ści sieciowej  
Świeci na zielono jeśli link jest 
aktywny, miga podczas 
transmisji danych. 

 Złącze audio IN/OUT  
SłuŜy do podłączenia zewnętrznych 

głośników i mikrofonu. 

Złącze we/wy  
6-pinowe złącze słuŜy do 

podłączania zewnętrznych 
alarmów i czujników 
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Panel tylny kamery 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sposób instalacji oraz przykłady 
 
 
1. Podłącz kabel sieci Ethernet do gniazda RJ-45 kamery. Podłącz zasilanie do gniazda 
zasilania kamery.  
 

2. Uruchom program instalacyjny „IP-Installer” na dowolnym komputerze podłączonym do tej 
samej sieci Ethernet, co kamera. Program znajduje się na dołączonej do Kamery płyty CD. 
Program moŜna równieŜ pobrać ze strony www.networkipcamera.com. 

 
3. Skonfiguruj parametry sieciowe kamery (adres IP)  
 

4. Odłącz zasilanie i sieć Ethernet. Umieść Kamerę w wybranym przez Ciebie miejscu i podłącz 
Ethernet i zasilanie. 

 
5. Wyreguluj ostrość obiektywu.  
 
 
 
 
 
 
 

Gniazdo Ethernet  
Do podłączenia kabla 10Base-
T Ethernet lub 100Base-TX 
Fast Ethernet 

Złącze zasilania  
Do podłączenia 
zewnętrznego zasilacza   
12 V DC 

Złącze RS232 
Port szeregowy do 
podłączenia sie poprzez 
konsolę HyperTerminal 

Złącze we/wy  
SłuŜy do podłączenia zewnętrznych urządzeń, takich jak 
czujniki, czy alarmy. 
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Przykład instalacji: kamera przewodowa 
 

 
 
 
Przykład instalacji: kamera bezprzewodowa 
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Przykład instalacji: sieciowy serwer video 
 

 
 
 

 
4. Przydzielanie adresu IP oraz administrowanie prz ez www 
 
4.1 Podł ączenie kamery do stacji roboczej  
 
Jeśli podłączamy kamerę poprzez przełącznik Ethernet lub router, naleŜy uŜyć kabla prostego 
Ethernet (nieskrosowany kabel UTP). 
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Jeśli podłączamy kamerę bezpośrednio do stacji roboczej, naleŜy uŜyć kabla Ethernet 
skrosowanego UTP. 
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4.2 Przydzielanie adresu IP, aplikacja IP Installer   
 

Do konfiguracji adresu IP, naleŜy uŜyć programu “IP Installer” dostarczonego na płycie CD w 

komplecie z kamerą. Program ten moŜna równieŜ ze strony producenta: 

www.networkipcamera.com   

UWAGA: wymagania systemowe dla programu „IP Installer” - Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.  

 
 

 
  
3. Wprowadzamy nazwę uŜytkownika (admin’s ID) i hasło (admin’s password) dla konta 
administratora (domyślnie obie wartości to “admin”). 

 

4. Definiujemy odpowiednio adres IP (IP Address), bramę (Gateway Address), maskę podsieci 

(Subnet Mask Address) oraz adres serwera DNS (DNS Server Address).  

 

5. Klikamy “Change Network Configurations”, aby zapisać ustawienia. Jeśli proces zostanie 

zakończony z powodzeniem, pojawi się poniŜszy komunikat – klikamy „OK”.  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

1. Program “IP Installer” naleŜy uruchomić 
dopiero, gdy kamera IP zakończy proces 
“bootowania” (uruchamiania) systemu 
operacyjnego (dioda statusu miga z 
częstotliwością 1 raz na sekundę).  
 
2. Po uruchomieniu, program “IP Installer” 
wykrywa i pokazuje wszystkie aktywne kamery 
IP w danej sieci lokalnej. Klikamy na wybraną 
przez nas kamerę, aby dokonać konfiguracji 
ustawień sieciowych. Przycisk „Rescan Internet 
Camera” słuŜy do ponownego przeszukania sieci 
w celu znalezienia działających kamer IP. 
UWAGA:  Kamerę najłatwiej zidentyfikować po 
adresie MAC, który znajdziemy na naklejce, na 
spodzie urządzenia. 
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UWAGA:  Po zmianie ustawień kamery urządzenie wykona ponowny rozruch systemu – w tym 
czasie kamera będzie chwilowo niedostępna (30-60 sekund). 
 
 
4.3 Administrowanie kamer ą z poziomu przegl ądarki internetowej  

 
Po skonfigurowaniu odpowiednio parametrów sieciowych kamery moŜemy administrować 
urządzeniem poprzez standardową przeglądarkę www, zarówno w sieci lokalnej, jak i w sieci 
rozległej (przez Internet) Obsługiwane są następujące przeglądarki internetowe.  
- MS Internet Explorer 5.x, 6.x and 7.x (ActiveX + Java) 
- MOZILLA Firefox 1.x., 2.x (Java) 
- MOZILLA 1.x (Java) 
- Opera (Java) 
- Konqueror (Java) 
 
Kamery sieciowe INTELLINET NETWORK SOLUTIONS z serii Pro obsługują dwie metody 
połączenia - ActiveX dla Microsoft Internet Explorer w systemach Windows oraz Java dla 
pozostałych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych, takŜe MacOS oraz Linux.  
 
Przed przystąpieniem do próby połączenia z kamerą upewnij się, Ŝe poniŜsze czynności zostały 
wykonane prawidłowo: 
 
a) Przydziel kamerze odpowiedni adres IP. Adres IP kamery powinien naleŜeć do tej samej 
podsieci adresów, co adres komputera. 
 
b) Jeśli uŜywasz przeglądarki MS Internet Explorer, upewnij się, iŜ posiadasz prawa dostępu 
administratora systemu w celu poprawnego zainstalowanie kontrolek. 
 
c) Jesli uŜywasz innej przeglądarki internetowej, upewnij się, Ŝe posiadasz zainstalowane 
oprogramowanie Java na Twoim komputerze. 
 
 
Uruchamianie przegl ądarki  

Aby zalogować się do kamery, naleŜy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP 

kamery np.: http://192.168.0.100. Domyślny adres urządzenia to 192.168.1.221. 

 

 
 
 
Strona logowania 
 
Po wpisaniu adresu IP kamery w przeglądarce internetowej, uŜytkownik zostanie przekierowany 
na stronę logowania. Wygląd strony logowania moŜe róŜnic się nieznacznie w zaleŜności od 
typu przeglądarki, jakiej uŜywamy oraz od konfiguracji opcji strumieniowania (streaming mode) 
w samej kamerze. 
 
PoniŜej przykłady róŜnic w wyglądzie strony logowania: 
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MS Internet Explorer – JPEG Stream Mode 
W tym trybie dostępne są obydwie opcje - ActiveX oraz Java. 
 

 
 
MS Internet Explorer – MPEG4 Stream Mode 
W trybie strumieniowania MPEG4 opcja JAVA nie jest dostępna. 
 

 
 
Non-MS Internet Explorer – JPEG Stream Mode 
Dla innych przeglądarek dostępna jest tylko opcja JAVA. 
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Non-MS Internet Explorer – MPEG4 Stream Mode 
Dla innych przeglądarek dostępna jest tylko opcja JAVA.  
 

 
Kamera 550710 nie obsługuje strumieniowania MPEG4. 
 
 
Logowanie: Username and Password  

 

Aby zalogować się do kamery, naleŜy wprowadzić odpowiednią nazwę uŜytkownika (username) 

oraz hasło (password). Domyślnie zdefiniowane są dwa rodzaje kont logowania w zaleŜności od 

poziomu uprawnień: 

• Konto administratora: podgląd obrazu, konfiguracja parametrów kamery. 

  Username: admin 

  Password: admin 

• Konto gościa: tylko podgląd obrazu. 

  Username: guest 

  Password: guest 

 
Za zaporą: Behind a Firewall  
 
Jeśli Twój computer podłączony jest do sieci, w której włączona jest zapora (firewall), mogą 
wystąpić problemy z wyświetlaniem obrazu, z uwagi na blokowanie portów TCP 
wykorzystywanych do transmisji obrazu. 
Kamera wykorzystuje głównie dwa porty - port serwera sieciowego (domyślnie = 80) oraz port 
transmisji obrazu (domyślnie = 40001). Najczęstszą przyczyną braku obrazu po zalogowaniu 
się do kamery jest zablokowany port transmisji obrazu. W takim przypadku naleŜy zaznaczyć 
opcję „Check here if Your computer is behind firewall”. Opcje tę zaznaczamy w momencie 
logowania się do kamery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Port transmisji 

obrazu40001 

Port serwera www 80 
Komputer z 

przeglądarką www 
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Kontrolki AciveX dla MS Internet Explorer  
 
UŜytkownicy korzystający z przeglądarki Microsoft Internet Explorer muszą zainstalować 
kontrolki ActiveX. Program ten zainstaluje się automatycznie przy pierwszym logowaniu do 
kamery. Aby zezwolić na instalację ActiveX, naleŜy wybrać “TAK”, jeśli pojawi nam się okno 
pop-up z pytaniem “czy chcesz zainstalować ActiveX?”. Jeśli po automatycznym zainstalowaniu 
kontrolek ActiveX, nadal nie ma podglądu obrazu z kamery, naleŜy ręcznie pobrać i 
zainstalować aplikację ActiveX. Link do pobrania aplikacji zamieszczony jest na stronie 
logowania kamery - „Note : If you experience difficulty with the automatic ActiveX Control 
installation, click here to download and install the ActiveX plugin manually.”. 
 
Ręczna instalacja ActiveX dla MS Internet Explorer  

 

JeśIi automatyczna instalacja ActiveX nie powiedzie się, naleŜy zainstalować go ręcznie. 

Link do pobrania aplikacji zamieszczony jest na stronie logowania kamery - „Note : If you 

experience difficulty with the automatic ActiveX Control installation, click here to download and 

install the ActiveX plugin manually.”. 

 

 
 
Zapisz aplikację M4Viewer.exe na dysku twardym komputera. Po zakończeniu pobierania kliknij 
dwukrotnie ikonę aplikacji aby uruchomić instalację. 
 
Pojawi się poniŜsze okno: 
 

 
 
Kliknij "Run", aby kontynuować instalację. 
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Kliknij "Next", aby kontynuować instalację. 
 
 

 
 
PowyŜsze okno informuje, Ŝe instalacja ActiveX zakończyła się pomyślnie. 
Zrestartuj przeglądarkę MS Internet Explorer i ponownie zaloguj się do kamery. 
 
 
4.4 Strona domowa kamery MPEG4 
 
Po zalogowaniu się do kamery mamy dostęp do strony domowej. Jej wygląd moŜe róŜnić się w 
zaleŜności od tego, czy korzystamy z przeglądarki internetowej działającej w oparciu o kontrolki 
ActiveX, czy Java. 
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Strona domowa kamery MPEG4 CCD – wersja Java 
 

 
Strona domowa kamery MPEG4 CCD – wersja ActiveX 
 

 
Strona domowowa kamery MPEG4 CMOS z cyfrowym PTZ – wersja Java 
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Strona domowa kamery MPEG4 CMOS z cyfrowym PTZ – wersja ActiveX 
 
 
Rozmiar obrazu: Video Size  
Rozmiar podglądu obrazu moŜemy ustawić według potrzeb od 0.5 do 2. Funkcja ta pozwala na 

software’ owe rozciągnięcie obrazu w przeglądarce i nie powoduje zmiany rozdzielczości. Przy 

najwyŜszej rozdzielczości (D1) opcje "x1.5" oraz "x2" nie są dostępne. 

 
Audio  
Kliknij przycisk audio “On”, aby rozpocząć komunikację audio; kliknij “Off”, aby zakończyć. 
Komunikacja audio jest moŜliwa tylko, jeśli podłączone zostały do kamery zewnętrzne 
urządzenia - głośniki i mikrofon. Jeśli funkcja audio została wyłączona w ustawieniach kamery, 
klikniecie przycisku "On" spowoduje ukazanie się komunikatu "Audio is disabled by Admin." 
 

 
 
 
Zrzut ekranu: Save Snapshot  
Aby zrobić zdjęcie z aktualnego podglądu kamery, 
klikamy "snapshot” i wybieramy folder, w którym 
chcemy je zapisać. Zdjęcie zapisywane jest w 
formacie JPEG (domyślna nazwa pliku składa się 
z daty i godziny: 
image_rok_miesiąc_dzień_godzina_minuta_sekun
da.jpg).  
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Nagrywanie: Record Video  
Podgląd na Ŝywo z kamery moŜe być nagrywany z poziomu przeglądarki na dysk twardy 

komputera. Kliknij “Start”, a następnie wskaŜ lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (pliki 

zapisywane są w formacie *.AVI). W trakcie nagrywania miga zielona dioda kamery.  

Aby zakończyć nagrywanie kliknij “Stop”, dioda przestanie migać. NaleŜy pamiętać, iŜ aby 

odtwarzać nagrane filmy, na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie kodeki obrazu i 

dźwięku. Link do pobrania kodeka „Xvid” znajduje się w prawym górnym rogu nad podglądem 

obrazu z kamery (Install Xvid). 

 

UWAGA:  Zapisane pliki *.avi moŜemy odtwarzać za pomocą takich programów, jak Windows 

Media Player, czy RealTime. NaleŜy pamiętać, aby zainstalować odpowiednie kodeki video – w 

tym celu naleŜy na stronie domowej kamery kliknąć link “Install XviD” znajdujący się w prawym 

górnym rogu. Pliki AVI zapisywane są w 20 minutowych sekwencjach (przykładowe nazwy 

kolejnych plików: save_20070322_150015, save_20070322_152015…).  

 
Menu administrator: Administrator Menu  
Zakładka ta pozwala przejść menu administratora, w którym moŜemy zarządzać wszystkimi 
ustawieniami urządzenia. Korzystanie z menu administratora jest moŜliwe tylko dla 
uŜytkowników, którzy zalogowali się do kamery na hasło administratora (posiadają priorytet 
administratora). Pozostali uŜytkownicy nie mają dostępu do tej zakładki. 
 
Wylogowanie: Logout  
Aby wrócić do ekranu logowania klikamy “Logout”. 

 
Liczba podł ączonych klientów: Connected Clients  
Pokazuje, ilu jest aktualnie zalogowanych do kamery uŜytkowników. 
 
Instalacja kodeków video: Install XviD  
Aby przeglądać obraz zarejestrowany z kamery, naleŜy zainstalować na komputerze kodeki 
video. W tym celu kliknij link „Install XviD” znajdujący się w prawym górnym rogu strony 
domowej.  
 

 
 
1. Pobierz plik na dysk lokalny komputera 
2. Uruchom instalatora programu. 
 
Pan & Tilt (tylko niektóre modele)  
Funkcja cyfrowego PTZ (Pan Tilt Zoom). Kliknij przycisk "TELE", aby powiększyć obraz (zoom), 
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a następnie uŜyj przycisków kierunkowych, aby przesuwać obraz w wybranym kierunku. Kliknij 
"WIDE", aby przywrócić obraz do poprzedniej perspektywy (zoom out). 
Ta funkcja dostępna jest tylko w kamerach MPEG4 CMOS. 
 
 
4.5 Strona domowa kamery JPEG CMOS  
 
Strona główna kamery 550710 róŜni się wyglądem od pozostałych modeli, jednak większość 
funkcji pozostaje bez zmian. 
 

 
 
Powi ększenie obrazu: Expansion 
Funkcja ta pozwala na cyfrowe powiększenie obrazu od 0,5 do 2 raza. Powiększenie cyfrowe 
nie zmienia faktycznej rozdzielczości obrazu. Przy najwyŜszej rozdzielczości (VGA) 
powiększenie "x1.5" oraz "x2" nie jest moŜliwe. 

 
Ilość klatek na sekund ę: Frame rate 
Ustawiamy ilość klatek na sekundę od wartości 0,1 do 30. 
 
Tylko obraz: Show Only Image 
Opcja aktywna tylko dla przeglądarki MS Internet Explorer and ActiveX. Pozwala na 
wyświetlanie samego obrazu z kamery bez pozostałych elementów graficznych strony domowej 
kamery. 
 
Pozostałe funkcje są identyczne jak w kamerach MPEG4. 
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5. Dostrajanie obiektywu kamery (Adjusting the Came ra Lens) 

 

5.1 Regulacja ostro ści  

 

Aby uzyskać najlepszy obraz z kamery, naleŜy dostosować ustawienia ostrości w zaleŜności od 

środowiska, w którym pracuje kamera. W tym celu naleŜy dostosować pozycję pierścienia 

ustawiania ostrości obracając nim w obu kierunkach (blisko – zgodnie ze wskazówkami zegara; 

daleko – przeciwnie do wskazówek zegara). NaleŜy pamiętać, aby przed przystąpieniem do 

regulacji ostrości poluzować śrubę zabezpieczającą, a następnie po ustawieniu optymalnej 

pozycji pierścienia regulacji dokręcić śrubę w celu zachowania pozycji pierścienia.  

 

 
 

UWAGA:  Przy regulowaniu ostrości, naleŜy uwaŜać by nie uszkodzić obiektywu przekręcając 

pierścień ostrości zbyt mocno w momencie, gdy stawia on wyraźny opór (granica regulacji).  

 
 

5.2 Wymiana obiektywu 

 

Kamera sieciowa IP z serii Pro posiada obiektyw, który mocowany jest na złączu CS. 

Standardowy obiektyw będący w komplecie z kamerą moŜe zostać wymieniony na dowolny 

obiektyw C lub CS. Są to popularne standardy mocowania obiektywów w urządzeniach telewizji 

przemysłowej. 

Wymiana obiektywu: 

1. Odkręć obiektyw (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) trzymając za pierścień mocujący 

(patrz rysunek powyŜej). 

2. W przypadku obiektywów C - przymocuj obiektyw do adaptera C-CS. 

Pierścień regulacji ostrości 
. 

 

Aby odkręcić obiektyw przekręć 
pierścień w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara  

Śruba 

blokująca 



 28 

3. Przykręć obiektyw.  

4. Dostosuj ostrość. 

5. Zaloguj się na stronę kamery i sprawdź rezultat ustawienia obiektywu.  
 
 
UWAGA:   Kamery z systemem “Night Vision Infrared” wyposaŜone są w specjalny obiektyw z 
diodami podczerwieni. Obiektyw ten zamontowany jest na stałe i nie moŜe być wykręcany! 

 
 
6. Menu administratora (Administrator Menu) 
 

 

Parametry konfiguracyjne kamery moŜemy dostosowywać w menu administratora 

(Administrator Menu), do którego dostęp mają tylko autoryzowani uŜytkownicy. Jeśli nie jesteś 

uŜytkownikiem o priorytecie “administrator”, przy próbie wybrania zakładki “Administrator Menu” 

ukaŜe się komunikat odmowy dostępu: „Not authorized.” 
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6.1 Przegl ąd funkcji menu administratora  
 

Lista dostępnych zakładek konfiguracji w menu administratora:  

 

Image Configuration Parametry kompresji, rozdzielczość, jasność, kontrast, itp.  

Network Configuration Ustawienia sieciowe kamery, numery portów www, transmisji 
obrazu, itp. 

User Configuration Konfiguracja haseł dla kont uŜytkowników. 

System Configuration Ustawienia nazwy, czasu i lokalizacji kamery. 

Event Trigger Configuration Dostosowywanie parametrów funkcji “event trigger”. 

Wireless Configuration  
(wireless models only) 

Konfiguracja ustawień bezprzewodowych: tryb pracy, znacznik 

SSID, rodzaj szyfrowania, itp. 

Return to Live View Powrót do podglądu obrazu z kamery. 

 
 
6.2 Konfiguracja obrazu: Image Configuration  
 
6.2.1 Kamery MPEG4 CCD, kamery kopułkowe (Dome) ora z sieciowy 
serwer video 
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Kontrola przepływowo ści: Rate Control  

W tym polu mamy do wybory dwa tryby działania kamery - VBR (zmienna przepływowość) oraz 

CBR (stała przepływowość).  

W trybie VBR jakość obrazu jest stała, ustalana w polu “Quality” według predefiniowanych 

wartości od 1 (najwyŜsza jakość) do 30 (najniŜsza jakość). Aby zachować stałą jakość obrazu, 

szerokość pasma transmisji wykorzystywanego przez kamerę, w celu wysyłania obrazu, będzie 

zmienna w zaleŜności od ilości danych składających się na generowany obraz.  

W trybie CBR stała jest przepływowość, czyli szerokość pasma transmisji wykorzystywanego 

przez kamerę do wysyłania obrazu. W tym trybie jakość obrazu jest zmienna, dostosowywana 

do przydzielonego kamerze stałego pasma. Szerokość pasma ustawiamy w polu “Bitrate”, 

według predefiniowanych wartości, od 300 kb/s do 9000 kb/s (skokowo co 300 kb/s). Tryb CBR 

daje nam więc moŜliwość świadomego rozplanowania sposobu wykorzystania przepustowości 

naszej sieci w stosunku do ilości urządzeń w niej działającyh. 

 

Jako ść obrazu: Quality 

W tym polu definiujemy jakość obrazu generowanego przez kamerę, od 1 (najwyŜsza jakość) 

do 30 (najniŜsza jakość). Opcja ta dostępna jest tylko w trybie VBR. Im wyŜszej jakości obraz 

zdefiniujemy, tym większe obciąŜenie pasma transmisji w sieci. 

 

Przepływowo ść: Bit Rate 

Ustawiamy stały poziom wykorzystania przepustowości sieci. Opcja dostępna tylko w trybie 

CBR. MoŜemy zdefiniować wartości od 300 kb/s do 9000 kb/s w interwałach co 300 kb/s. 

Ustawienie wyŜszej przepływowości zapewnia lepszą jakośc obrazu, ale jednocześnie zajmuję 

szersze pasmo transmisji w sieci. 

 
NajniŜsze parametry Bit Rate/Quality -> najmniejsze obciąŜenie sieci 
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NajwyŜsze parametry Bit Rate/Quality -> duŜe obciąŜenie sieci 
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Przy wysokich parametrach jakości obrazu obciąŜenie pasma transmisji w sieci moŜe wynosić 
nawet do 8 Mb/s. 

 

Rozdzielczo ść: Resolution 

W tym polu definiujemy rozdzielczość generowanego obrazu. Kamery sieciowe IP z serii Pro 

obsługują trzy tryby rozdzielczości w systemie PAL: D1 (720x576), VGA (640X576) oraz CIF 

(352x288).  

 

Ilość klatek na sekund ę: Frame Rate   

Ustawienia ilości klatek na sekundę mają wpływ na płynność obrazu – ludzkie oko postrzega 

obraz jako płynny przy około 25 klatkach na sekundę. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe im większa 

liczba klatek na sekundę, tym więcej danych wysyłanych jest przez kamerę, a co za tym idzie 

większe obciąŜenie pasma transmisji w sieci.  

 

GOP 

Definiujemy wartość parametru GOP – „grupa obrazów” (group of pictures). Strumień MPEG4 

video z przesyłanych grup GOP, a kaŜda grupa GOP składa się z jednej ramki “I” oraz ramek 

“P”. Wartość GOP to odstęp pomiędzy kolejnymi ramkami “I”. Im większa wartość GOP, tym 

mniej pasma transmisji danych w sieci wykorzystuje kamera. Skutkuje to jednak równieŜ w 

pogorszeniu jakości obrazu. 
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Nazwa i lokalizacja: Display Name/Location Stamp   

Ustaw w tych polach wartość “On”, aby nazwa i lokalizacja kamery była wyświetlana na 

podglądzie obrazu.  

 

Godzina i data: Display Time/Date Stamp 

Ustaw w tych polach wartość “On”, aby godzina i data była wyświetlana na podglądzie obrazu.  

 

 
Widok bez poglądu nazwy/lokalizacji i czasu 
 

 
Widok z podglądem nazwy/lokalizacji 
 

 
Widok z podglądem nazwy/lokalizacji oraz czasu 
 
Odwrócenie obrazu: Vertical Flip and Horizontal Fli p 
Opcja ta słuŜy do odwrócenia obrazu zarówno w pionie, jak i w poziomie. Efekt odwrócenia 
obrazu widoczny jest tylko podczas podglądu obrazu na stronie domowej kamery. 
 
Filtr przeplotu: De-Interlace 
Przy domyślnych ustawieniach kamery, na obrazie mogą się pojawiać poziome linie wynikające 

z tak zwanego “przeplotu” obrazu. Dzieje się tak najczęściej, gdy obserwujemy szybko 

poruszające się obiekty. Aby usunąć te zakłócenia ostrości obrazu, moŜemy włączyć filtr “de-

interlace” (pozycja „enabled”) usuwający efekty przeplotu. Przeplot obrazu przy szybko 

poruszającym się obiekcie (poziome linie): 
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Włączony filtr “De-interlaced”: 

 
 
UWAGA: Filtr De-interlacing jest aktywny tylko dla przeglądarki MS Internet Explorer z 
obsługą ActiveX. Java nie obsługuje tej funkcji. 
 
 

Jasno ść: Brightness   

Określamy jasność obrazu w zakresie 0-255. Im wyŜsza wartość, tym jaśniejszy obraz.  

 

Kontrast: Contrast  

Określamy wartość kontrastu obrazu w zakresie 0-200. Im wyŜsza wartość, tym większy 

kontrast. 
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Kolor: Hue 
Określamy wartość koloru w zakresie 0-15. 
 

    

Przykłady róŜnych wartości parametru Hue (od lewej: 0, 4, 8, 10) 

 

Nasycenie: Saturation 

Określamy nasycenie w zakresie 0-255. 

   
Przykłady róŜnych wartości parametru Saturation (od lewej: 0, 128, 255) 
 

 

Tryb czarno-biały: Color Killer  

Funkcja ta pozwala na uzyskanie obrazu czarno-białego. MoŜe mieć to znaczenie w warunkach 

słabego oświetlenia – uzyskujemy wtedy większą czułość na światło. 

 

Zapisywanie ustawie ń: Submit 

NaleŜy pamiętać, aby kliknąć “Submit” w celu zapamiętania zmian dokonanych w ustawieniach 

kamery.    

 

Cofanie zmian: Cancel 

Aby cofnąć wprowadzone zmiany, klikamy “Cancel”. 

 

Przywracanie warto ści domy ślnych: Load Default Values 

Klikamy “Load default values”, aby przywrócić domyślne parametry konfiguracji obrazu. Nie 

trzeba klikać “Submit.”  
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6.2.2 Kamery MPEG4 CMOS  

 

 

 

Większość opcji jest taka sama, jak dla kamer MPEG4 CCD. PoniŜej opisane są opcje, które są 

charakterystyczne dla modelu MPEG4 CMOS. 

 

Auto ekspozycja: Auto Exposure  

Włączenie (enable) lub wyłączenie (disable) automatycznej ekspozycji. 

 

Minimalna ilo ść klatek na sekunde przetwornika: Minimum Image Sens or Rate 

MoŜemy zdefiniować, jaka ma być minimalna ilość klatek na sekundę dla przetwornika. 

Domyślna wartośc "Variable" (zmienna ilość klatek) w większości przypadków sprawdza się 

najlepiej – wartość jest regulowana automatycznie w zaleŜności od natęŜenia światła, tak aby 

uzyskać jak najlepszą jakość obrazu. 
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Balans bieli: Auto White Balance  

Włączenie (enable) lub wyłączenie (disable) automatycznego balansu bieli. 

 

Nasycenie: Saturation 

Określamy nasycenie w zakresie 0-9. 

 
Ostro ść: Sharpness  
Opcja pozwala na regulowanie ostrości obrazowania konturów. 
 
 
6.2.3 Kamera JPEG CMOS 550710  
 

 
 
Stopie ń kompresji obrazu: Compression Rate 
Wartość "10" to największa moŜliwa kompresja obrazu. Wartość "1" to najlepsza jakość obrazu 
przy niskiej kompresji. Rekomendowane ustawienia to wartości 8 – 10. 
 
Wielko ść obrazu: Image Size 
Ustawianie rozdzielczości obrazu. Kamera 550710 obsługuje rozdzielczości: 160 x 120, 320 x 
240 i 640 x 480. 
 
Pionowe i poziome odwrócenie obrazu: Vertical Flip and Horizontal Flip  
Odwrócenie obrazu w pione “Vertical Flip” i w poziomie “Horizontal Flip”.  
 
UWAGA:  Odwrócenie obrazu działa tylko w przypadku podglądu obrazu przez przeglądarkę 
internetową. W przypadku obrazów wysyłanych na serwer FTP oraz adres e-mail odwrócenie 
nie jest widoczne. 
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Wyświetlanie czsu i daty: Display Time/Date Stamp  
Wybierz wartość "On", aby wyświetlać czas i datę na obrazie z kamery. 
 
Tryb jasno ści: Brightness Mode  
Do wyboru wartości "Auto" oraz "Manual." W trybie "Auto," kamera automatycznie dostosowuje 
się do zmiennych warunków oświetlenia. W trybie „Manual” ręcznie dobieramy wartości z 
zakresu 0-255. 
  
Kontrast: Contrast  
Określamy wartość kontrastu obrazu w zakresie 0-15. Im wyŜsza wartość, tym większy kontrast. 

 

Nasycenie: Saturation  

Określamy nasycenie w zakresie 0-255. Zalecane wartości w przedziale 120-200. 

 
Ostro ść : Sharpness  
Określamy liczbowo ostrość obrazu. Zalecane wartości to 4-5. 
 
Tryb ekspozycji: Exposure Mode  
Ustawieni trybu ekspozycji ma bezpośredni wpływ na jasność odbieranego obrazu. Zaleca się 
pozostawienie ekspozycji w trybie „Auto”. Przy wybraniu ręcznego trybu ekspozycji naleŜy 
określić w polu poniŜej liczbowo wartość ekspozycji. 
 
Redukcja ekspozycji: Back Light  
Redukcja ekspozcji „BackLight” (BLC) polega na zmniejszeniu tylnego oświetlenia obiektów 
bedącyh przed kamerą skierowaną w kierunku intensywnego źródła światła. 
 
Przykład: 

   
 BLC = wyłączone    BLC = włączone 
 
Dalsza redukcja ekspozycji: Further Reduce Exposure  Time  
Włączenie tej opcji redukuje do maksimum czas ekspozycji z 1/20 sek. do 1/100 sek. Funkcja ta 
powinna być włączona w normalnych warunkach oświetlenia dziennego. 
 
Indoor / Outdoor  
Definiujemy, czy kamera jest zainstalowana wewnątrz pomieszczenia (indoor), czy teŜ na 
zewnątrz (outdoor). Prawidłowe skonfigurowanie tego parametru spowoduje automatycznie 
optymalne dobranie odpowiednich parametrów pracy urzadzenia.  
 
Częstotliwo ść sztucznego o świetlenia: Light Frequency  
Do wyboru są dwie wartości - 50 Hz i 60 Hz. Ustawienie tego parametru jest istotne jedynie, gdy 
kamera pracuje w pomieszczeniu, przy sztucznym oświetleniu. W przypadku, gdy kamera 
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zamontowana jest na zewnątrz, przy oświetleniu słonecznym, parametr ten nie jest istotny.  
Z reguły stosuje się wartość 50 Hz dla jarzeniówek, a 60 Hz dla innego typu sztucznego 
oświetlenia. 
 
 
6.3 Konfiguracja sieciowa (Network Configuration)  
 
6.3.1 Kamery MPEG4, kamery kopulkowe (Dome) oraz si eciowy serwer 
video  
 
W tej zakładce definiujemy parametry sieciowe kamery takie jak: adres IP kamery, adresy 
serwerów DNS, parametry serwera SMTP, funkcję DynDNS itp. 
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Adres IP, maska, brama: Set IP Address, Subnet Mask , Gateway Address 

Wybierając w tym polu tryb “manually” moŜemy ręcznie zdefiniować adres IP, maskę i bramę 

kamery (parametry te moŜemy równieŜ konfigurować posługując się aplikacją „IP Installer”). 

 

Serwer DHCP  

Wybierając opcję “using DHCP”, pozwolimy na automatyczne przydzielenie parametrów 

sieciowych z serwera DHCP działającego w sieci. Przydzielony z serwera DHCP adres IP 

kamery moŜemy podejrzeć w sieci lokalnej posługując się programem „IP Installer”.  

 

UWAGA:  Aby skorzystać z opcji automatycznego przydzielania adresu IP przez serwer DHCP, 

naleŜy pamiętać, Ŝe w naszej sieci musi działać serwer DHCP, np. w routerze. W przypadku nie 

wykrycia przez kamerę Ŝadnego aktywnego serwera DHCP, automatycznie powróci ona do 

poprzedniego adresu IP. 

 

Wysyłanie informacji systemowych na e-mail: Send an  IP Address to Email 

Kamera moŜe wysłać informacje systemowe (nazwa, lokalizacja, adres IP) na podany adres 

mailowy (naleŜy pamiętać o skonfigurowaniu parametrów serwera SMTP, który jest 

odpowiedzialny za wysyłanie wiadomości elektronicznych). 

 

Port serwera www: Web Server Port Number 

Definiujemy port serwera www (domyślnie jest to port “80”; moŜna definiować wartości z 

zakresu 80 – 1023). 

 

Port transmisji video: Image Transfer Port Number 

Definiujemy port transmisji video (domyślnie jest to port “40001”; moŜna definiować wartości z 

zakresu 8000 – 65535). 

 

Port wyj ścia kanału audio: Audio Send Port Number  

Definiujemy numer portu dla kanału wyjścia audio – wysyłanie sygnału audio do zalogowanych 

do kamery klientów (domyślnie jest to port “40008”; moŜna definiować wartości z zakresu 8000 

– 65535). 

 

Port wej ścia kanału audio: Audio Receive Port Number  

Definiujemy numer portu dla kanału wejścia audio – odbieranie sygnału audio od zalogowanych 

do kamery klientów (domyślnie jest to port “40007”; moŜna definiować wartości z zakresu 8000 

– 65535). 
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Port transferu firmware’u: Upgrade Port Number 
Definiujemy numer portu, który posłuŜy nam do transferu pliku firmware’u podczas procesu 
aktualizacji (domyślnie jest to port “9000”; moŜna definiować wartości z zakresu 8000 – 65535).  
 

Port obsługi PTZ: PTZ Port Number 

UWAGA: Kontrola mechanizmu PTZ nie jest dostępna w tym modelu kamery. 
 

Port komunikacji z aplikacj ą ETSP: ETSP Port Number 

Aplikacja ETSP (Event Trigger Setting Program) słuŜy do zgrywania obrazu lokalnie na dysk 

twardy komputera (domyslny numer portu ETSP to “11000”; moŜna definiować wartości portu z 

zakresu 8000 – 65535.). 

 

Adresy serwerów DNS: 1st, 2nd DNS Server Address 

W te pola naleŜy wpisać adresy serwerów DNS dostarczonych przez usługodawcę 

internetowego. 
 

Adres serwera wychodz ącego poczty: SMTP Server 

Aby kamera mogła wysyłać powiadomienia mailowe, naleŜy wpisać adres IP lub nazwę 

domenową serwera SMTP poczty wychodzącej, z której korzystać będzie urządzenia przy 

wysyłaniu maili. 

 
Autoryzacja serwera SMTP: Use SMTP Authentication  
Jeśli serwer poczty SMTP wymaga autoryzacji, naleŜy zaznaczyć tę opcję oraz zdefiniować 
odpowiednie parametry.   
- Authentication method: wybierz metodę autoryzacji – większość serwerów pocztowych stosuje  
metodę LOGIN. 
- ID: wprowadź login do konta pocztowego.  
- Password: wprowadź hasło.  
- Realm: wprowadź “realm” jeśli serwer poczty obsługuje ten system autoryzacji. Jeśli nie, 
pozostaw puste pole. 
 
Rejestracja DynDNS: DDNS Registration  
Aby zarejestrować kamerę w serwisie DDNS (dynamic domain name system), naleŜy 
zaznaczyć tę opcję. 
 
ID, Password  
Wprowadź login i hasło do konta, które naleŜy załoŜyć w bezpłatnym serwisie www.dyndns.org  
 
Hostname  
Wprowadź nazwę domenową, którą zdefiniowałeś. 
 
UWAGA : naleŜy wprowadzić pełną nazwę (np.: "mynetworkcam.dyndns.org”). 
 
DDNS Manual Update  
MoŜna dokonywać aktualizacji DDNS ręcznie. 
 
UWAGA:  wielokrotne uŜycie ręcznej aktualizacji w krótkim czasie, moŜe doprowadzić do 
zablokowania konta przez administrator serwisu DDNS.  
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Status  
Status rejestracji do serwera DDNS.  
 
Submit  
Kliknij “submit”, aby zapisać ustawienia. 
 
 
6.3.2 Kamera JPEG CMOS 550710  
 

 
 
 
Ustawienia sieciowe dla kamery 550710 są takie same. Wyjątek stanowi brak obsługi audio w 
tym modelu. 
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6.4 Konfiguracja kont u Ŝytkowników (User Configuration) 
 
6.4.1. Kamery MPEG4, kamery kopułkowe (Dome) oraz S ieciowy serwer 
video  
 
W tej zakładce konfigurujemy parametry konta administrator oraz kont uŜytkowników.  
 

 
 
 

ID 
Nazwa uŜytkownika od 5 do 10 znaków. 
 
Password  
Hasło od 5 do 10 znaków. 
 
Maksymalna liczba klatek na sekund ę: Maximum Frame Rate  
KaŜdemu z 5 kont zdefiniowanych przez nas uŜytkowników moŜna przydzielić Ŝądany parametr 

„ilość klatek na sekundę”, dla podglądu obrazu, według potrzeb tych uŜytkowników. 

 

Prawa dost ępu: Authority 
None – całkowity brak dostępu. 
Viewing – dostęp do podglądu obrazu. 
All – dostęp do podlądu obrazu i menu administratora. 
 
Aktywacja kontroli PTZ (tylko modele z cyfrowym PTZ ) 
Aby przydzielić uŜytkownikowi prawa kontroli PTZ, naleŜy aktywować te opcję. 
 
Nagrywanie: Recording 
Aby przydzielić uŜytkownikowi prawa do nagrywania obrazu z kamery, naleŜy aktywować tę 
opcję.  
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6.4.2. Kamera JPEG CMOS 550710 
 

 
 
ID 
Nazwa uŜytkownika od 5 do 10 znaków. 
 
Password  
Hasło od 5 do 10 znaków. 
 
Maksymalna liczba klatek na sekund ę: Maximum Frame Rate  
KaŜdemu z 5 kont zdefiniowanych przez nas uŜytkowników moŜna przydzielić Ŝądany parametr 

„ilość klatek na sekundę”, dla podglądu obrazu, według potrzeb tych uŜytkowników. 

 

Prawa dost ępu: Authority 
None – całkowity brak dostępu. 
Viewing – dostęp do podglądu obrazu. 
All – dostęp do podlądu obrazu i menu administratora 
 
 
6.5 Funkcja „Event Trigger” (Event Trigger Configur ation) 
 
6.5.1 Kamery MPEG4, kamery kopułkowe (Dome) oraz si eciowy serwer 
video   
 
W tej sekcji definiujemy parametry związana z przesyłaniem przez kamerę sekwencji video na 
adres mailowy lub serwer FTP, w wyniku reakcji na określone zdarzenia. MoŜemy równieŜ 
zaprogramować działanie podłączonych do kamery urządzeń zewnętrznych, takich jak czujniki 
podczerwieni, czy alarmy. Urządzenia te podłączamy do złącza we / wy umieszczonego na 
tylnym panelu urządzenia (patrz Załącznik C: Złącze we /wy). 



 45 

 
 
Warunek funkcji: Trigger Condition  

Określamy zasady i przedziały czasowe aktywacji określonych funkcji. 

 

 

Określamy przedział czasowy (od której do której godziny kaŜdego dnia), w którym aktywne 

będzie odbieranie przez kamerę sygnałów generowanych przez podłączone do niej urządzenia 

zewnętrzne (alarm, czujnik podczerwieni). 

 
 

 
 

Definiujemy przedział czasowy (od której do której godziny kaŜdego dnia), w którym aktywna 

będzie funkcja detekcji ruchu.   

Wykrywanie ruchu przez kamerę polega na analizowaniu kolejnych klatek sekwencji video. Jeśli 

kolejna klatka róŜni się od poprzedniej, kamera sygnalizuje wykrycie ruchu.  

 

UWAGA:  W przypadku słabej widoczności, gdy obraz z kamery jest praktycznie ciemny, ruch 

nie zostanie wykryty, gdyŜ kamera nie zidentyfikuje róŜnicy pomiędzy kolejnymi 

(zaciemnionymi) klatkami sekwencji video.  



 46 

  
 

Periodyczne wykonywanie zadanego polecenia (np.: wysyłania maila) w interwale określonym 

w sekundach od 1 do 3600 sekund. Funkcja ta moŜe być aktywna w określonym przedziale 

godzinowym w trybie dobowym, od godziny 0 do 24. 

 

 
Czuło ść detekcji ruchu: Motion Detection Sensitivity:  
Ustawiamy czułość funkcji detekcji ruchu w przedziale od 0 (najmniejsza czułość) do 4 

(największa czułość). 

UWAGA:  przy ustawieniu największej czułości detekcji nawet najmniejszy ruch (nawet zmiana 

oświetlenia) moŜe powodować alarm kamery. Ustawienie czułości “0” moŜe być z kolei nie 

wystarczające do wykrywania określonych zdarzeń. Zaleca się ustawianie wartości pośrednich. 

 
Obszar detekcji ruchu: Motion Detection Area:  

Definiujemy, jaki obszar obrazu obejmowanego przez kamerę ma być aktywnie monitorowany 

przez funkcję detekcji ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UWAGA:  Nie zaleca się stosowania funkcji detekcji ruchu w systemach bezpieczeństwa. 

Funkcja ta przeznaczona jest raczej dla celów monitoringowych. Do zastosowań w systemach 

bezpieczeństwa zaleca się montaŜ zewnętrznych urządzeń typu alarm, czy czujnik 

podczerwieni. 

Top Middle Bottom Left 

Right 

 

Middle_Middle All Set 



 47 

Opcje przechwytywania obrazu:  Image Capture Option  

W tym miejscu konfigurujemy parametry pliku video (AVI), bądź grupy obrazów (JPG), które 

zostaną utworzone w momencie wystąpienia zdarzenia zdefiniowanego poprzez funkcje “event 

trigger”, np. w momencie wykrycia ruchu. 

 

 
 
Przed zdarzeniem: Before event: 
Określamy na ile sekund przed wystąpieniem zdarzenia ma zacząć się przechwytywanie obrazu 
(od 1 do 30 sekund). 
 
Po zdarzeniu: After event:  
Określamy na ile sekund po wystąpieniu zdarzenia ma zakończyć się przechwytywanie obrazu 
(od 1 do 30 sekund). 
 
Ilość klatek na sekundę: Image capture frame rate: 
Ustawiamy ilość klatek na sekundę dla przechwytywanego obrazu od 1 do 15 fps. 
 

Nazwa pliku: Image file name: 

Wybieramy nazwę dla tworzonego pliku. Pliki zapisywane są w formacie .avi. (np.: nazwa.avi) 

 

Typ pliku: Image file type: 

Wybieramy typ pliku: AVI – plik video, JPG – sekwencja obrazów w formacie JPG. 

 

Dodawanie informacji do nazwy pliku: Append to the image file name: 

Do nazwy pliku moŜemy dołączyć dodatkowe informacje, takie jak:  

- Adres IP kamery: Camera IP address (np.: nazwa_pliku_192.168.1.19.avi)  

- Data i czas: Date and time (np.: nazwa_pliku_20020218150030.avi)  

- Znacznik warunku funkcji: Trigger condition flag – do nazwy pliku moŜe zostać dodany 

znacznik warunku funkcji. Jeśli zdefiniowana została funkcja "Activation of digital input port”, to 

do nazwy pliku zostanie dodany znacznik "D” (np.: nazwa_pliku_D.avi); jeśli zdefiniowana 

została funkcja "Periodically every…”, znacznik "P” zostanie dodany do nazwy pliku (np.: 

nazwa_pliku_P.avi).  

- Numer sekwencyjny pliku: Image sequence number – do nazwy pliku moŜe zostać dodany 
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numer sekwencyjny od 000 do 999 (np.: camera001.avi,” "camera002.avi” aŜ do 

"camera999.avi”).  

 

Parametry funkcji wyj ścia: Trigger Output  

W reakcji na określone zdarzenia, kamera moŜe wysyłać alarmy, powiadomienia mailowe, 
przesyłać przechwycone obrazy na serwer FTP oraz podawać napięcie na port we/wy. 
 

 
 
 
Podawanie napięcia na port wyjściowy: Supply voltage to output port for xxx seconds. 
W momencie wystąpienia zdarzenia, kamera podaje napięcie na port wyjściowy. Aby ta opcja 
była aktywna, naleŜy zaznaczyć pole "Activation of digital output" w sekcji "Trigger Condition". 
Napięcie będzie podawane przez określoną przez nas ilość sekund na pin 3 i 4 portu we/wy – 
zobacz załącznik C. 
 
Wysyłanie alarmu do klienta ETSP: Send alarm to ETSP client:  
Zaznaczamy tę opcję, aby przy wykryciu ruchy kamera wysyłała alarm do klienta ETSP.  
 
Wysyłanie przechwyconego obrazu na adres e-mail: Send captured image to e-mail: 
Definiujemy adres mailowy (oraz tytuł maila), na który będą przesyłane obrazy przechwycone 
przez kamerę.  

Ograniczenia funkcji przechwytywania obrazu 

PoniewaŜ funkcja przechwytywania obrazu wykorzystuje pamięć urządzenia, wielkość 

przechwytywanego pliku wideo jest ograniczona. Suma wartości pól “przed zdarzeniem” i “po 

zdarzeniu” pomnoŜona przez ilość klatek na sekundę musi być mniejsza niŜ 120: 

(Before event time + After event time) x (Image capture frame rate) < 120. 

Np.:  “Before event time” = 3 sek, “After event time” = 2 sek a “Image capture  

frame” = 3 fps to (3 + 2) x 3 = 15 fps.  
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Wysyłanie przechwyconego obrazu na serwer FTP: Send captured image to FTP server:  
Definiujemy parametry serwera FTP, na który będą przesyłane obrazy przechwycone przez 
kamerę.  
 
 
6.5.2 Kamera JPEG CMOS 550710   
 

 
 
 
Konfiguracja funkcji “Event Trigger” w kamerach 550710 jest podobna, jak w kamerach MPEG4.  
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Najistotniejsze róŜnice: 
 
a) Brak definiowania określonych obszarów objetych funkcją detekcji ruchu. 
 
b) Brak moŜliwości wysyłania plików AVI. Ten model kamery moŜe wysyłać jedenie obrazy w 
formacie JPEG. 
 
 
6.6 Ustawienia sytemowe (System Configuration) 
 
6.6.1 Kamery MPEG4, kamery Kopułkowe (Dome) oraz Si eciowy serwer 
video 
 
W tej zakładce konfigurujemy takie parametry, jak nazwa kamery, lokalizacja, tryb pracy, a takŜe 
synchronizację czasu.  
 

 
 
Camera Name  
Nazwa kamery, maksymalnie 10 znaków.  
 
Camera Location  
Lokalizacja kamery, maksymalnie 10 znaków. 
 
Operation Mode and Output Stream Type 
Dostępne są 3 tryby pracy kamery: Single (MPEG4 Only), Single (JPEG Only) oraz Dual 
(MPEG4+JPEG). W trybie “Dual” kamera koduje i transmituje obraz równocześnie w formacie 
MPEG4 oraz JPEG, podczas gdy w trybach “Single” obraz kodowany i transmitowany jest albo 
w formacie MPEG4, albo JPEG. Parametr “Output Stream Type” definiujemy jedynie dla 
trybu ”Dual (MPEG4+JPEG). Określa on, w jakim formacie (MPEG4, czy JPEG) strumień video 
będzie przesyłany dla uŜytkowników logujących się do kamery poprzez stronę domową. 
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Zazwyczaj dla takich uŜytkowników ustawiamy strumień MPEG4, natomiast strumień JPEG w 
tym czasie obsługuje zewnętrzne aplikacje monitoringowe. Dwukierunkowa komunikacja audio 
jest dostępna tylko dla trybów „Single” (dla trybu “Dual” audio nie jest dostępne). 
 
Direct Public Access to Image via HTTP  
ZałoŜeniem tej funkcji jest umoŜliwienie współpracy kamery z aplikacjami monitoringowymi, 
które nie obsługują strumienia MPEG4, jeśli kamera jest ustawiona w trybie “Single (MPEG4 
Only)”. 
Obrazy JPEG transmitowane są jedynie w trybach “Dual (MPEG4+JPEG)” oraz “Single (JPEG 
Only)” i dostępne są pod linkem http://adres_IP_kamery_(URL)/jpg/nazwa obrazu.jpg W trybie 
„Single (MPEG4)” funkcja ta nie jest aktywna.  Aby ją włączyć naleŜy wybrać "enabled". 
W przypadku, gdy pozostawimy wartość "disable" moŜemy w podobny sposób przeglądać 
obrazy JPEG, ale w linku musimy dodać hasło logowania:  
http://guest:guest@adres_IP_kamery_(URL)/jpg/nazwa obrazu.jpg. 
 
Image File Name  
Nazwa obrazu uŜywana w linkach przy bezpośrednim dostępie do obrazów JPEG. Maksymalnie 
10 znaków. 
 
Audio On/Off 
MoŜliwość włączania/wyłączania funkcji audio. 
 
Video On/Off 
Funkcja pozwala wyłączyć przekazywanie strumienia video. 
 
LED On/Off 
MoŜliwość wyłączenia sygnalizacji diodowej kamery. 
 
Digital PTZ control (tylko niektóre modele)   
Funkcja aktywacji/dezaktywacji kontroli cyfrowego PTZ (Digital PTZ). Funkcja dostępna tylko 
dla kamer MPEG4 CMOS – modele 550482, 550468, 550338, 550345. 
 
Digital PTZ Step (1 ~ 9): (tylko niektóre modele)   
Definiujemy krok postępu sterowania PTZ.  
Wartość 9: 12 kroków pomiędzy maksymalnym zbliŜeniem i oddaleniem. 
Wartość 1: 120 kroków pomiędzy maksymalnym zbliŜeniem i oddaleniem. 
Funkcja dostępna tylko dla kamer MPEG4 CMOS - modele 550482, 550468, 550338, 550345. 
 
System Information  
Informacje systemowe o urządzeniu - numer seryjny, adres MAC, wersja BootRom oraz 
Firmware.  
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Synchronized with NTP Server  
Kamera moŜe dokonywać automatycznej synchronizacji czasu łącząc się z serwerem NTP 
(network time protocol). Serwer NTP oparty jest na czasie Greenwich.  

. NTP Server: standardowy publiczny lub prywatny adres serwera NTP.  

. Time Zone: odpowiednia strefa czasowa dla Twojej lokalizacji.  

. Update Interval: interwał kolejnych prób synchronizacji czasu z serwerem NTP.  
 
Set Manually  
Wprowadzanie daty i czasu ręcznie. Aby zatwierdzić kliknij "submit."  
 
Enable Daylight Saving  
Wprowadzanie daty zmian czasu z zimowego na letni.  
 
Reboot (Restart) Network Camera  
Restart urządzenia bez straty wprowadzonych ustawień.  
 
Restore Factory Default Values  
Reset do ustawień domyślnych.  
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6.6.2 Kamera JPEG CMOS 550710   
 

 
 
Parametry konfiguracyjne kamery 550710 są zbliŜone, z pewnymi róŜnicami:  
 
a) Brak wyboru trybu strumieniowania (streaming mode) - kamera 550710 obsługuje tylko 
strumieniowanie JPG. 
 
b) Brak funkcji włączania/wyłączania Audio/Video/LED - kamera 550710 nie obsługuje tych 
funkcji. 
 
c) Brak opcji konfiguracji czasu w tej sekcji menu - konfiguracja czasu w kamerze 550710 
dostępna jest w osobnej zakładce menu „Time Configuration”. 
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6.7 Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless Confi guration), tylko 
modele bezprzewodowe 
 
Zakładka “Wireless Configuration” pozwala na skonfigurowanie parametrów sieci 
bezprzewodowej, tak by kamera mogła nawiązać połączenie z urządzeniem dostępowym 
(access pointem). Funkcja ta dotyczy tylko kamer bezprzewodowych. 
 

 
 
 

6.7.1 Konfiguracja sieci bezprzewodowej  

 

1. W polu “Operation Mode” określamy tryb pracy dla sieci bezprzewodowej - 
„Infrastructure” (kamera łączy się z punktem dostępowym) lub „Ad hoc” (kamera łączy 
się bezpośrednio z kartą bezprzewodową komputera). Trybem domyślnym jest 
“Infrastructure”.  

2. W polu “Service Area Name (SSID)” definiujemy znacznik sieciowy SSID dla sieci 
bezprzewodowej (hasło dostępu). Wszystkie urządzenie, które łączą się w danej sieci 
bezprzewodowej muszą posiadać ten sam znacznik SSID.  

3. Ustawienia kanału pracy “Channel”. W trybie “Infrastructure” kamera sama odnajdzie 
kanał pracy, na którym działa punkt dostępowy. W trybie „Ad-hoc” ręcznie ustawiamy 
kanał pracy dla naszych urządzeń.  

4. Poziom transmisji “Tx rate” domyślnie ustawiony jest w trybie “Auto”. MoŜemy ręcznie 
ustawić 54 Mb/s dla trybu 802.11g lub 11 Mb/s in 802.11b trybu.  

5. Preambuła (“Preamble”) – zaleca się pozostawienie domyślnej wartości “Auto”. 
Zaawansowani uŜytkownicy mogą zdefiniować preambułę długą (long) lub krótką 
(short) w zaleŜności od konfiguracji środowiska sieci bezprzewodowej. 

6. Kamera obsługuje 3 tryby transmisji bezprzewodowej “Wireless Mode”: 
 • 11b/g Mixed (moŜliwość połączenia z urządzeniami w standardzie 11 Mb/s oraz 54 
Mb/s) 

 • 11b only (połączenie tylko z urządzeniami w standardzie 11 Mb/s) 
 • 11g only (połączenie tylko z urządzeniami w standardzie 54 Mb/s) 
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6.7.2 Ustawienia zabezpiecze ń sieci bezprzewodowej  

 
Szyfrowanie WEP  
WEP (wired equivalent privacy) jest metodą szyfrowania transmisji bezprzewodowej 
opracowaną dla standardu IEEE 802.11b. Szyfrowanie transmisji stosuje się, by uniknąć 
nieautoryzowanego dostępu do sieci bezprzewodowej. Klucz szyfrujący WEP wprowadza się w 
kodzie heksagonalnym (HEX). 64-bitowy klucz WEP składa się z 10 znaków HEX, np.: 
0123456789. 128-bitowy klucz WEP składa się z 26 znaków HEX, np.: 
01234567890123456789012345.  
 
Autoryzacja (Authentication) : przy szyfrowaniu WEP mamy do wyboru dwie metody 
autoryzacji połączenia. Autoryzacja “OPEN key” umoŜliwia połączenie kaŜdemu klientowi; 
autoryzacja “SHARED key” wymaga podania przez klienta klucza szyfrującego. W trybie „Auto” 
kamera samoczynnie dopasowuje sposób autoryzacji.  
 
Przykład 1 :  
Jeśli punkt dostępowy stosuje szyfrowanie 64-bitowe, domyślnym kluczem jest klucz 1, 
autoryzacja typu „shared” oraz wartość klucza 0123456789, to ustawienia kamery będą 
wyglądały następująco:  
 

 
 
Przykład 2:   
Jeśli punkt dostępowy stosuje szyfrowanie 128-bitowe, domyślnym kluczem jest klucz 2, 
autoryzacja typu „shared” oraz wartość klucza 01234567890123456789012345, to ustawienia 
kamery będą wyglądały następująco:  
  
 

 
 
UWAGA:   
Wszystkie 4 wpisy klucza WEP muszą być zdefiniowane w kamerze dokładnie w ten sam 



 56 

sposób, w jaki zdefiniowane zostały w konfiguracji punktu dostępowego.  
 
UWAGA:  
Upewnij si ę, Ŝe klucz szyfruj ący, który wprowadziłe ś jest poprawny. Ka Ŝdy bł ąd w kluczu 
szyfruj ącym spowoduje, i Ŝ łączno ść bezprzewodowa nie zostanie nawi ązana. 
 
 
Szyfrowanie WPA & WPA2 (personal) 
 
Szyfrowanie WPA oraz WPA2 jest wydajniejszą i bezpieczniejszą metodą zabezpieczania 
transmisji bezprzewodowej w stosunku do szyfrowania typu WEP. WPA2 moŜe nie być 
obsługiwane przez niektóre starsze modele kart bezprzewodowych.  
 
Tryb “Pre-shared key” (PSK, znany równieŜ jako personal mode ) został zaprojektowany do 
zastosowań domowych oraz dla małych biur, których nie stać na koszta związane z 
rozwiązaniami opartymi o autoryzację poprzez serwer w standardzie 802.1X. KaŜdy uŜytkownik 
sieci, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe musi wprowadzić frazę kodującą ( pass-
phrase). Fraza kodująca moŜe zawierać od 8 do 63 znaków drukowalnych ASCII lub 64 znaki 
heksadecymalne (256 bitów).  
 
Przykład 1:   
Szyfrowanie WPA Personal z autoryzacją TKIP. 

 

 
 
 

Przykład 2:  
Szyfrowanie WPA Personal z autoryzacją AES. 

 

 
 
 

Przykład 3:   
Szyfrowanie WPA2 Personal z autoryzacją AES. 
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WAśNE ! 
Tryb pracy “Infrastructure Mode”  
Jest to tryb sieci z wykorzystaniem punktu dostępu (Access Point). Karty nie komunikują się 
wtedy bezpośrednio ze sobą, lecz przekazują dane do punktu dostępu, który transmituje je dalej. 
Punkt dostępu pełni w takiej sieci podwójną rolę - koncentratora dla uŜytkowników 
bezprzewodowych i łącznika pomiędzy segmentem bezprzewodowym i tradycyjnym 
segmentem kablowym. Daje to moŜliwość korzystania z zasobów takiej sieci - baz danych, 
urządzeń peryferyjnych, itp. 
 
Tryb pracy “Ad hoc Mode”  
Tryb sieci bez uŜycia punktu dostępu (Access Point). Karty w komputerach komunikują się 
bezpośrednio ze sobą według zasady "kaŜdy z kaŜdym". Ograniczeniami w tym trybie jest 
maksymalna liczba jednocześnie pracujących uŜytkowników (8) oraz niemoŜność korzystania z 
zasobów tradycyjnej sieci (jeŜeli taka w danej lokalizacji istnieje). 
 
SSID (service set identifier)  
Jest to 32 znakowy, unikatowy znacznik dodawany do nagłówka transmitowanego pakietu 
przesyłanego w sieci bezprzewodowej WLAN, który traktowany jest jako rodzaj hasła przy 
nawiązywaniu połączenia z urządzeniem bezprzewodowym. SSID odróŜnia jedną sieć 
bezprzewodową WLAN od drugiej, w związku z czym wszystkie punkty dostępowe oraz karty 
bezprzewodowe w danej sieci muszą posiadać takie samo SSID. SSID stanowi nazwę danej 
sieci bezprzewodowej.   

 
7. Obsługa standardu PoE (Power over Ethernet)  
 
 
W standardzie Power over Ethernet uŜywamy jednego kabla Ethernet do transmisji zasilania 
oraz danych do urządzenia sieciowego obsługującego tę technologię. Zasadę działania 
urządzeń w technologii PoE pokazuje poniŜszy schemat (naleŜy pamiętać, Ŝe zarówno 
przełącznik, jak i kamera muszą być urządzeniami kompatybilnymi z tym standardem). Kamery 
sieciowe IP z serii Pro są kompatybilne ze standardem IEEE 802.3af PoE i mogą być uŜywane 
z urządzeniami podającymi zasilanie w tym standardzie. 
 
 

 
 
 
Standard IEEE 802.3af wyróŜnia dwa typy urządzeń PoE - Power Sourcing Equipment (PSE) 
oraz Powered Devices (PD). Urządzenia PSE zapewniają zasilanie w standardzie PoE, a 
urządzenia PD są zasilane w tym standardzie. Kamery sieciowe naleŜą do grupy urządzeń PD, 
natomiast adaptery PoE do grupy urządzeń PSE. Wszystkie modele kamer sieciowych z serii 
Pro, z wyjątkiem modelu 550710, są kompatybilne ze standardem  IEEE 802.3af PoE.  
 
UWAGA:   
Kamera model 550710 moŜe być zasilana przez Ethernet tylko, jeśli uŜyjemy specjalnie do tego 
celu przeznaczonego adaptera PoE Intellinet Network Solutions, model 521444.  
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PoniŜej przegląd produktów PoE PSE INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. 
 
 
Adapter Power over Ethernet (PoE)  
1 port, 48 V DC, IEEE 802.3af  
 

 
 
Do podłączenia jednej kamery IP. 
Model: 524179 
 
 
Mieszacz PoE Midspan  
8 portów, rackowy, IEEE 802.3af  
 

 
 
8 portów wejściowych i 8 portów wyjściowych do podłączenia ośmiu kamer IP. 
Model: 502931 

 
Przełącznik PoE  
8 portów, desktop, IEEE 802.3af, Endspan 
 

 
 
10/100 Mb/s Fast Ethernet, do podłączenia ośmiu kamer.  
Model: 503358 

 
Przełącznik PoE Web-Smart 
8 portów, Desktop, IEEE 802.3af, Endspan 
 

 
 
10/100 Mb/s Fast Ethernet, do podłączenia ośmiu kamer. Przełącznik zarządzalny, posiada 
moŜliwość konfiguracji VLAN, QoS oraz kontrolę portów. 
Model: 502917 
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Przełącznik rackowy Fast Ethernet PoE 
16 portów, IEEE 802.3af, Endspan 
 

 
 
10/100 Mb/s Fast Ethernet, do podłączenia 16 kamer. 
Model: 524155 (Class 2, 7.3 W na port) 
Model: 503631 (Class 3, 15.4 W na port) 

 
Adapter Power over Etherne  
1 port, do zastosowania tylko z kamerami 550710 
 

 
 
Do podłączenia jednej kamery (tylko model 550710). 
Model: 521444 
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7. Aplikacja “Multi-Viewer” dla systemów Windows  
 
 
"Multi-Viewer” jest aplikacją przeznaczoną dla platform Windows. UmoŜliwia ona jednoczesny 
podgląd obrazu z 4 kamer IP Intellinet. 
 
Instalacja  
Umieść płytę CD, dostarczoną z kamerą,  w napędzie CD-ROM komputera i otwórz folder 
"Multi-Viewer". Odszukaj ikonę programu "Multiviewer.exe" i kliknij na nią dwukrotnie, aby 
rozpocząć instalację.   
 

 
 
Kliknij „Next”. 
 

 
 
Kliknij "Browse", aby zmienić domyślny folder instalacji programu, a następnie kliknij "Install", 
aby rozpocząć proces instalacji. 
Poczekaj, aŜ proces zostanie zakończony. 
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Po uruchomieniu aplikacji “Multi-Viewer” pojawi się ponizsze okno: 
 

 
 
 
 
 

Configuration Page 
Wprowadzanie parametrów kamery: adres IP, porty, ilość klatek na sekundę, nazwa 
uŜytkownika, itp. 
 
 
 
Refresh 
OdświeŜanie połączenia z kamerą. 
 
 
Delete 
Usuwanie skonfigurowanych parametrów kamery. 
 

 
 
End Program 
Zamykanie aplikacji “Multi-Viewer”. 
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PokaŜ/Ukryj okno “Camera Information” oraz “Log Messages”. 
 

 
 

 
Camera Information 
Wyświetla informacje o podłączonych 
kamerach, takie jak: ilość klatek na 
sekundę (F/S), typ kamery, rodzaj 
strumieniowania, adres IP kamery and 
oraz nawa uŜytkownika. 
 

 
 

 
 
Log Messages 
Wyświetla informacje na temat zmian 
konfiguracyjnych oraz podłączonych kamerach. 
 
 

 
 
 
Dodawanie kamery  
Aby dodać nową kamerę, wybierz jedno z 4 okien, w którym ma być wyświetlany obraz z 
kamery, klikając na nie dwukrotnie. Wprowadź odpowiednie parametry kamery I kliknij "OK". 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaznacz to pole, jeśli korzystasz z 

dynamicznych DNS-ów i wprowadź 

nazwę domenową  DynDNS 

Wprowadź ręcznie port transferu obrazu 

lub wybierz domyślny dla kamer JPEG 

albo MPEG4 

Wybierz typ kamery 

Odwrócenie obrazu na podglądzie 

Określ ilość klatek na sekundę 

Adres IP kamery 

Nazwa uŜytkownika i hasło 
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Powtórz powyŜsze czynności dla kaŜdej kamery. PoniŜej przykład programu Multi-Viewer z 
podłączonymi 4 kamerami: 
 

 
 
Aplikacja Multi-Viewer obsługuje równieŜ kamery JPEG model 550710 (przewodowa) oraz 
550703 (bezprzewodowa). Podgląd z kamer JPEG charakteryzuje się szarą ramką dookoła 
obrazu (jak powyŜej na okienkach 2, 3 i 4), podczas gdy podgląd z kamer MPEG4 nie posiada 
szarej ramki. 
 
Multi-Viewer nie posiada funkcji nagrywania obrazu z kamer. Do nagrywania obrazu moŜemy 
uŜyć darmowej aplikacji “ETSP Client”, opisanej w dalszej części instrukcji. 
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8. Aplikacja “ETSP Client”  
 
 
Aplikacja “ETSP Client” (Event Triggered Saving Program) umoŜliwia automatyczne nagrywanie 
obrazu z kamer bezpośrednio na twardy dysk komputera. Nagrywanie uruchamiane jest w  
przypadku wykrycia ruchu w oparciu o funkcję “Motion detection”. Najnowsza wersja aplikacji 
„ETSP Client” dostępna jest bezpłatnie na stronie www.networkipcamera.com. 
 
Przed rozpoczęciem pracy z programem “ETSP Client”, musimy dokonać pewnych ustawień w 
kamerze, w zakładce „Event Trigger Configuration”. 
 
1. Aktywacja funkcji detekcji ruchu (Motion Detection) 

 
 
 

 
2. Aktywacja funkcji ETSP 
 

 
 
Jeśli funkcja ta jest aktywna kamera wysyła do sieci "sygnał" w przypadku wykrycia ruchu. 
Program ETSP Client monitoruje sieć w poszukiwaniu sygnału z kamery i w przypadku wykrycia 
takiego sygnału automatycznie rozpoczyna nagrywanie. 
 
Konfiguracja programu ETSP Client 
Po uruchomieniu aplikacji ETSP Client pojawi się poniŜsze okno: 
 

 
 
Kliknij "Configuration", aby wyświetlić okno konfiguracji kamery. 
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Kliknij "Add".  

 

 

 

Kliknij "Save", aby zapisać ustawienia i powrócić do głównego okna aplikacji. 

 

Wybierz lokalizacje 

zapisywanych plików video. 

Wybierz długość nagrywanych 

sekwencji video (w minutach)

Podaj adres IP kamery.  

Port ETSP oraz transmisji 

video musi być taki, jak 

zdefiniowany w kamerze.  
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Kliknij "Login", aby połączyć się z kamerą.  

 

 
Aplikacja ETSP Client jest połączona z kamerą . 

 

Wyświetla adres aktualnie 

monitorowanej kamery. Jeśli mamy 

zdefiniowane więcej niŜ jedną kamerę, 

wybieramy właściwy adres z listy. 

Nazwa uŜytkownika i hasło dla konta 

administratora. 

PokaŜ/Ukryj okno statusu. 
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Gdy kamera wykryje ruch, program ETSP Client rozpocznie nagrywanie. Nagrywany obraz 
zostanie wyświetlony w osobnym oknie, a w polu status wyświetli się odpowiednia informacja.  
 

Okno nagrywanego na Ŝywo obrazu Okno statusu 
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9. Dost ęp do kamery z sieci WAN i konfiguracja routera 
 
 
Aby uzyskać z Internetu dostęp do kamery zainstalowanej w sieci lokalnej Internet, naleŜy 
przekserować w ustawieniach routera odpowiednie porty, których uŜywa kamera. Domyślne 
porty kamery to: 
- Web Server port = 80 (port serwera www) 
- Image Transfer port = 40001 (port transferu obrazu) 
- Audio Send port = 40008 (port wyjścia audio) 
- Audio Receive port = 40007 (port wejścia audio) 
- Upgrade port = 9000 (port aktualizacji firmware’u) 
- PTZ port = 10000 (port sterowania mechanizmem PTZ) 
- ETSP port = 11000 (port aplikacji ETSP Client) 
 
Aby oglądać poprzez Internet obraz na Ŝywo z kamer,y naleŜy przekserować na routerze port 
serwera WWW i port transferu obrazu. 
 
Aby odbierać i wysyłać dźwięki naleŜy przekserować port wejścia/wyjścia audio.  
 
Zanim skonfigurujemy ustawienia routera, naleŜy zalogować się do kamery jako administrator i 
sprawdzić ustawienia w zakładce „Network Configuration”. 
 

 
 
Domyślne ustawienia kamer MPEG4  
 
 
 
PoniŜej podano przykłady konfiguracji przekierowań dla konkretnych modeli routerów Intellinet.

 

1. Adres IP 

kamery 

 

 

 

2. Ustawienia 

portów 
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Przykład 1:  
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS MIMO Wireless Turbo G Router oraz Wireless N Router: 
 

 
 
Kliknij NAT -> Virtual Server. 
Zaznacz (x) Enable Virtual Server. 
Wpisz adres IP kamery oraz numer portu serwera www (private oraz public port muszą być 
takie same), w polu “Type” wybierz “TCP” oraz zdefiniuj (dowolnie) nazwę przekierowania w 
polu “Comment”. Kliknij ADD by dodać przekierowanie. 
Powtórz odpowiednio czynności dla pozostałych portów.  
 
 
PoniŜej przykład właściwie zdefiniowanych przekierowań: 
 

 
 
Kliknij "Apply", aby zachować ustawienia. 
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Przykład 2:  
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless Super G Router (Model 502566): 
 

 
Kliknij Access -> Virtual Server. 
Zaznacz (x) Enable Virtual Server. 
Wprowadź nazwę przekierowania, podaj numer portu (public i private port muszą być takie 
same), wybierz protokół TCP a w polu “LAN Server” wpisz adres IP kamery. 
Kliknij "add", aby dodać wpis. 
 
 
PoniŜej przykład właściwie zdefiniowanych przekierowań: 
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Przykład 3:  
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless G Broadband Router (Model 523431), 4 Port 
Broadband VPN Router (Model 523608), 8 Port Broadband VPN Router (Model 523615) oraz 
Dual WAN Router (Model 524049). 
 

 
 
Kliknij NAT -> Port Forwarding. 
Wprowadź nazwę przekierowania, numery portów “external port range” i „internal port range” 
oraz adres IP Kamery. Kliknij "Add" zapisać regułę.  
Powtórz czynności dla pozostałych portów. Aby zapamiętać ustawienia kliknij “Save” na szarym 
pasku po lewej stronie.  
 
PoniŜej przykład właściwie zdefiniowanych przekierowań: 
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10. Informacje dla programistów 
 

 
Ta sekcja zawiera przydatne informacje dla programistów.  
 

10.1 Software Development Kit (SDK)  
 
Pełny pakiet SDK dla kamer sieciowych i video serwerów INTELLINET NETWORK 
SOLUTIONS jest dostępny na stronie www.networkipcamera.com. Pakiet SDK zawiera 
dokumenty, przykłady programów oraz przykładowe fragment kodów dla róŜnych aplikacji.  
 
SDK zawiera: 
 
HTTP API 
Kamery sieciowe INTELLINET NETWORK SOLUTIONS obsługują skrypty HTTP CGI, co 
pozwala na zdalne programowanie określonych funkcji oraz zarządzanie kamerą.  
 
Web Integration  
Dokumentacja dotycząca integracji strumienia obrazu z kamery na stronach HTML, które są 
dostępne z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. 
 
MS Visual Studio (C++, Visual Basic)  
Dokumentacja dotycząca tworzenia aplikacji dla kamer INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 
w środowisku Windows.  
 
 
10.2 Bezpo średni dost ęp do obrazów JPEG  
 
Aby dostosować ustawienia kamery do współpracy z zewnętrznymi aplikacjami 
monitoringowymi, naleŜy włączyć bezpośredni dostęp do obrazów z kamery. Opcja ta pozwala 
zewnętrznym aplikacjom na bezpośrednie pobieranie obrazów JPEG. 
 
Funkcję te aktywujemy w zakładce „System Configuration”: 
 

 
 
Bezpośredni, publiczny dostęp poprzez HTTP (Direct public access to image via http):  
enable: kaŜdy uŜytkownik ma dostęp do obrazów, nie jest wymagana nazwa uŜytkownika i 
hasło. 
disable: wymagań nazwa uŜytkownika (administrator) i hasło. 
 
Nazwa pliku z obrazem (Image file name), maksymalnie 10 znaków: 
Domyślną nazwą pliku jest "image"; ze względów bezpieczeństwa nazwa powinna zostać 
zmieniona. 
 
Link URL do obrazu z kamery ma następującą składnie : 
http://”adres IP kamery”/jpg/”nazwa pliku”.jpg 
  
 
Po wpisaniu odpowiedniego URL w przeglądarkę internetową uzyskamy aktualny obraz z 
kamery. Aby uaktualnić obraz naleŜy odświeŜyć stronę. 
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10.3 Dostęp do strumienia Motion-JPEG 
 
Kamery MPEG4 obsługują dualny tryb strumieniowania obrazu. Oznacza to, Ŝe kamera moŜe 
jednocześnie strumieniować obraz w formacie MPEG4 jak i Motion-JPEG. Tryb Motion-JPEG 
jest preferowany w przypadku zastosowania kamer z zewnętrznymi aplikacjami 
monitoringowymi. Jest to tryb bardziej rozpowszechniony, nierzadko jedyny obsługiwany przez 
dane aplikacje, a ponadto jedyny akceptowalny dla celów dowodowych przez sądy, z uwagi na 
fakt, iŜ kompresja MPEG4 moŜe wykazywać się większymi stratami danych.  
Z drugiej strony kompresja Motion-JPEG jest mniej wydajna od kompresji MPEG4, co powoduje, 
iŜ wymaga ona szerszego pasma transmisji w sieci Ethernet. 
 
Aby uaktywnić strumieniowanie Motion-JPEG, naleŜy najpierw włączyć strumieniowanie w trybie 
dualnym w zakładce „System configuration”. 
 

 

NaleŜy wybrać “Operation Mode” jako "Dual (MPEG4 & JPG)." 

 

URL do pobrania strumienia Motion-JPEG: 

http://camera_address/image.cgi?id=guest&passwd=guest&mode=http 
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UWAGA:   

Kamera model 550710 nie obsługuje pobierania strumienia Motion-JPEG. 

 

 

10.4 Integracja strumienia video na stronie interne towej  
 
Strumień video z kamery moŜe być zamieszczony bezpośrednio na dowolnej stronie 

internetowej. Uzyskujemy wtedy podgląd obrazu na Ŝywo bez konieczności logowania się na 

stronę domową kamery. 

 

 

 

Versja1: ActiveX dla Windows + MS Internet Explorer  

<object id='M4ActiveX' width=720 height=576  

classid='CLSID:D325B21F-D213-4824-854B-512F7A0F1478 ' 

codebase="./M4VActiveX.cab#version=1,0,2,4"> 

<PARAM NAME="VStreamPort" value=" 40001"> 

<PARAM NAME="AStreamPort" value=" 40008"> 

<PARAM NAME="OStreamPort" value=" 40007"> 

<PARAM NAME="UserID" value=" guest"> 

<PARAM NAME="UserPW" value=" guest"> 

<PARAM NAME="MaxFrame" value="30" 

Strumień video z kamery 
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<PARAM NAME="UserFrame" value="30"> 

<PARAM NAME="Gop" value="1"> 

<PARAM NAME="HKey" value="0"> 

<PARAM NAME="ImageWidth" value=" 720"> 

<PARAM NAME="ImageHeight" value=" 576"> 

<PARAM NAME="IsBehindFirewall" value=" 0"> 

<PARAM NAME="Deinterlace" value=" 0"> 

<PARAM NAME="OSDDisplay" value="1"> 

</object> 

<script language="JavaScript"> 

document.M4ActiveX.CameraIP=" 111.222.333.444"; 

</script>  

Kod HTML. 

 

Versja2: Dla przegl ądarek opartych o Java Applet  

<APPLET CODE=INTLoadJpg.class ARCHIVE=INTloadjpg.ja r name=INTApplet 

align=center WIDTH=720 HEIGHT=480 codebase=" http://192.168.1.221" /> 

<param name="VStreamPort" value=" 40001"> 

<PARAM NAME="AStreamPort" value=" 40008"> 

<PARAM NAME="OStreamPort" value=" 40007"> 

<PARAM NAME="UserID" value=" guest"> 

<PARAM NAME="UserPW" value=" guest"> 

<PARAM NAME="HKey" value="0"> 

<PARAM NAME="UserFrame" value="30"> 

<PARAM NAME="MaxFrame" value="30"> 

<PARAM NAME="ImageWidth" value=" 720"> 

<PARAM NAME="ImageHeight" value=" 480"> 

<PARAM NAME="IsFlip" value="0"> 

<PARAM NAME="IsBehindFirewall" value=" false"> 

</applet> 

Kod HTML. 
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Objaśnienie parametrów:  

width & height: Określa wielkość wyświetlanego obrazu. Dostępne rozdzielczości :  

(PAL): 720 x 576, 640x576, 352 x 288  

(NTSC): 720 x 480, 640x480, 320 x 240 

 

VStreamPort, OStreamPort, AStreamPort: numery portów, z których korzysta kamera. W kodzie 

uwzględniono domyślne numery portów. NaleŜy wprowadzić odpowiednie wartości, jeśli porty 

kamery zostały zdefiniowane inaczej. 

 

UserID, UserPW: Login i hasło dla uŜytkownika kamery. Ze względów bezpieczeństwa nie 

naleŜy stosować parametrów logowania administratora. Wystarczy podać parametry logowania 

dla konta „gość”. 

 

UserFrame: MoŜemy zdefiniować ilość klatek na sekundę dla przesyłanego obrazu. 

Maksymalna wartość to 30 klatek na sekundę.  

 

IsBehindFirewall: Ustawiamy wartość "true", jeśli na routerze nie przekierowaliśmy portu video 

kamery, a jedynie port serwera www (domyślnie = 80). Jeśli obydwa porty zostały właściwe 

przekserowane na routerze, wybieramy wartość "false". 

 

Deinterlace: Funkcja Deinterlacing pozwala na zredukowanie efektu przeplotu wynikającego z 

metody międzyliniowego skanowania obrazu.  

[0] = funkcja wyłączona 

[1] = funkcja włączona  

 

CameraIP: Adres publiczny kamery lub nazwa domenowa. 
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Załącznik A:  
Zarządzanie poprzez konsol ę HyperTerminal  
 
UWAGA:  Sekcja tylko dla zaawansowanych u Ŝytkowników.  
 
HyperTerminal jest podstawowym programem komunikacyjnym systemów Windows 
9x/NT/2000/XP/Vista. Komputer komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi poprzez port 
szeregowy (COM) przy uŜyciu aplikacji HyperTerminal. Aby skonfigurować aplikację: 
 
1. Uruchom “Start” � “Programy” � “Akcesoria” � “Komunikacja” � „HyperTerminal”. 
Wprowadź nazwę dla połączenia i wybierz dowolną ikonę. Kliknij „OK”. 
 

 
 
 
2. Wybierz port, do którego podłączysz kamerę i kliknij “OK” (komputer moŜe być wyposaŜony 
w więcej niŜ jeden port szeregowy; zaleca się uŜywanie portu COM1 lub COM2).  
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3. Ustaw następujące wartości: liczba bitów na sekundę – 115200; bit danych – 8; parzystość – 
brak; bity stopu – 1; sterowanie przepływem – brak. Kliknij „OK”. 

 

 
(wszystkie modele MPEG4) 

 
(Dla kamery JPG CMOS 550710 są to wartości odpowiednio: 19200 – 8 – brak – 1 – brak) 

 
 
4. Powinno pojawić się poniŜsze okno.  
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Konfiguracja przez HyperTerminal 
  
1. Uruchom aplikacje HyperTerminal w sposób opisany powyŜej tak, aby pojawiło się aktywne 
okno połączenia. 
2. Podłącz kamerę do portu COM komputera kablem RS-232 dostarczonym w komplecie z 
kamerą. 
3. Podłącz zasilanie kamery. 
4. Rozpocznie się proces uruchamiania system operacyjnego kamery oraz pojawi się komunikat 
“Press any key to stop auto-boot.”   
5. Wciśnij dowolny klawisz, aby przerwać wyświetlanie informacji o procesie uruchamiania 
systemu i przejść do wiersza poleceń aplikacji HyperTerminal. 
 
UWAGA:   
NaleŜy najpierw uruchomić i odpowiednio skonfigurować połączenie w aplikacji HyperTerminal, 
a dopiero potem podłączyć zasilanie do kamery IP. 
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Załącznik B:  
Aktualizacja firmware’u  
 
UWAGA:  
NaleŜy pamiętać, aby podczas procesu aktualizacji firmware’u, zarówno kamera, jak i komputer 
podłączone były do awaryjnego źródła zasilania (UPS). Przerwanie procesu aktualizacji 
spowodowane przerwą w dostawie prądu, odłączeniem kabla zasilającego lub odłączeniem 
kabla sieciowego Ethernet moŜe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.  
 
Identyfikacja wersji firmware’u  
Przed przystąpieniem do aktualizacji, sprawdź, jaka wersja firmware’u jest zainstalowana w 
kamerze – zakładka “System Configuration” w menu administratora. 
 
Pobieranie firmware’u  
Najnowsze wersje firmware’u do kamer IP INTELLINET znajdują się na stronie: 
www.networkipcamera.com.  
 
Instalacja nowego firmware’u  

Jeśli podłączamy kamerę bezpośrednio do karty 
sieciowej komputera, z którego dokonujemy procesu 

aktualizacji, naleŜy pamiętać, aby zastosować kabel 
skrosowany Ethernet. Jeśli kamera podłączona jest do 

switcha w sieci lokalnej, stosujemy kabel prosty 

Ehernet.  
 

1. Upewnij się, Ŝe kamera jest prawidłowo 
skonfigurowana i moŜna zalogować się na stronę 

domową kamery.  
 

2. Uruchom aplikację “Upgrade” dostarczoną wraz z 

plikiem firmware’u.  
 

3. WskaŜ ścieŜkę dostępu do pliku firmware’u, klikając 
przycisk „Firmware Open”, wprowadź adres IP kamery, 

numer portu dla procesu aktualizacji (jeśli został on 

zmieniony z wartości domyślnej) oraz parametry 
logowania administratora. Kliknij „Start Upgrade”  
 

4. Kiedy proces wgrywania firmware’u zakończy się, 

pojawi się komunikat “Firmware upgrade completed”. 

Kliknij “OK”, aby zakończyć.  

  
 

UWAGA:   

Jeśli przy próbie wgrywania firmware’u pojawi się komunikat "INVALID HEADER MARKER", 

naleŜy zrestartować komputer i uruchomić go w trybie awaryjnym z obsługą sieci i powtórzyć 

procedurę aktualizacji. 
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Załącznik C:  
Złącze we/wy (kamery MPEG4) 
 
Złącze we/wy umoŜliwia podłączenie do kamery zewnętrznych urządzeń, takich jak czujki 
podczerwienie, alarmy, itp. Dzięki funkcji „Event Trigger” oraz systemu detekcji ruchu moŜemy 
przy pomocy tych urządzeń tworzyć róŜnorodne systemy alarmów i zabezpieczeń. 
 

 
 

Nr Funkcja Opis 

1 Power GND (-) Zasilanie dla zewnętrznych urządzeń (-) 

2 Power DC12V (+) Zasilanie dla zewnętrznych urządzeń (+) 

3 Digital Out (+) Wyjście na zewnetrzne urządzenie (+) 

4 Digital Out GND (-) Wyjście na zewnetrzne urządzenie (-) 

5 Digital In (+) Wejście z zewnetrznego urządzenia (+) 

6 Digital In GND (-) Wejście z zewnetrznego urządzenia (-) 

7 RS-485 (+) Niewykorzystane 

8 RS-485 (-) Niewykorzystane  

 
PINY 1-2   
SłuŜą dostarczaniu napięcia do urządzeń zewnętrznych. PIN 1 podłączamy do masy (GND) 
urządzenia, a PIN 2 do bieguna dodatniego (+). Podłączane urządzenie nie powinno 
przekraczać następujących parametrów zasilania: 12 V DC, 200 mA. PINY 1-2 są źródłem 
nieprzerwanego zasilania 12 V DC. 
 
PINY 3-4  
SłuŜą dostarczaniu napięcia do urządzeń zewnętrznych. PIN 4 podłączamy do masy (GND) 
urządzenia, a PIN 3 do bieguna dodatniego (+). Podłączane urządzenie nie powinno 
przekraczać następujących parametrów zasilania: 12 V DC, 200 mA. PINY 3-4 zapewniają 
zasilanie w momencie wygenerowania alarmu przez funkcję „Event Trigger” w kamerze 
(detekcja ruchu). 
 
PINY 5-6  
PINY 5 i 6 podłączamy do wyjścia sygnału z urządzeń zewnętrznych, takich jak czujnik IR, czy 
alarm.  
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Załącznik D:  
Uruchamianie usługi dynamicznych serwerów DNS w ser wisie 
DynDNS.org  
 

1. Otwórz stronę serwisu DynDNS (www.dyndns.org). 

 

 

2. Utwórz nowe konto w serwisie lub zarejestruj się na swoje konto, jeśli juŜ je posiadasz. 
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3. Po zalogowaniu się na utworzone konto przejdź do zakładki „My account” > „My services” > 

„My hosts” > „Add host services” i wybierz „Add Dynamic DNS Host”. 
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4. W polu Hostname zdefiniuj nazwę domenową dla kamery (dowolnie np.: kamera) oraz 

wybierz z listy jeden z aliasów domenowych, np.: blogdns.org. W polu IP Address wpisz 

aktualny adres publiczny routera, za którym instalowana będzie kamera. Następnie kliknij “Add 

Host”, aby zarejestrować domenę. 

 

 

 

5. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji powinien pojawić się poniŜszy ekran. 
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UWAGA:   

Po zakończeniu rejestracji domeny w serwisie DynDNS, naleŜy jeszcze skonfigurować usługę w 

kamerze „Network Configuration” > „DDNS Registration”. 

 

 

Konfiguracja usługi DDNS w kamerze sieciowej Pro 

  

 

 

 

1. W menu administratora wybierz „Network Configuration” > „DDNS Registration”. 

2. Włącz usługę zaznaczając pole “enable” 

3. W polu “DDNS Serwer” wybierz nazwę serwisu, na którym dokonałeś rejestracji swojej 

domeny (www.dyndns.org lub www.ods.org). W polach “User ID” oraz “Password” wprowadź 

nazwę uŜytkownika oraz hasło logowania się do konta, które utworzyłeś rejestrując domenę. W 

polu “Hostname” wpisz nazwę domenową, którą stworzyłeś dla kamery np.: kamera.blogdns.org. 

Before DDNS settings, you should register your ID/password and domain name with the ODS or 

DynDNS DDNS service. 

3. Kliknij “Submit”. Jeśli proces rejestracji zostanie przeprowadzony pomyślnie, w polu “Status” 

pojawi się komunikat “Registration Success”. Teraz moŜesz juŜ logować się do kamery 

uŜywając nazwy domenowej, np.: http://kamera.blogdns.org.  

UWAGA:   

Jeśli port serwera www kamery został zmieniony z domyślnej wartości (80) na inną wartość z 

przedziału 80-1023, naleŜy pamiętać, aby po nazwie domenowej podać nowy numer portu, po 

dwukropku, np.: http://kamera.blogdns.org:90  

 

Jeśli kamera pracuje w sieci lokalnej za routerem, naleŜy pamiętać, aby dla adresu prywatnego 

(adres w sieci lokalnej) kamery „otworzyć” na routerze porty odpowiedzialne za transmisję 

danych. Są to dla kamery porty: 
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1. port serwrera www (domyślnie 80, ale zaleca się zmianę, bo jest to równieŜ domyślny 

port innych urządzeń, np.: routera, więc logując się z zewnątrz na port 80 wejdziemy na 

router, a nie na kamerę) 

2. port transmiji video – domyślnie 40001 

3. porty audio (jeśli korzystamy z transmisji audio - nie są konieczne, aby podglądać tylko 

obraz) – 40007 i 40008 domyślne. 

 

Otwieranie portów na routerze definiujemu w zakładce NAT (virtual server lub port forwarding), 

podając adres prywatny urządzenia (np.: 192.168.0.25), numer portu prywatnego (np. 80) i 

numer portu publicznego (ten sam - 80). 
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Załącznik E:  
Przywracanie ustawie ń domy ślnych  
 
 
Przywracanie domyślnych ustawień kamery moŜna wykonać na dwa sposoby - przyciskiem 
„reset” umieszczonym na tylnym panelu urządzenia lub poprzez połączenia się z kamerą przez 
aplikację HyperTerminal i wprowadzenie odpowiedniej komendy.  
 
Przycisk “Reset” kamea JPEG CMOS 550710 

1. Odłącz zasilanie kamery.  
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk “reset” na tylnym panelu kamery. 
3. Przytrzymując cały czas wciśnięty przycisk “reset”, podłącz na powrót zasilanie kamery. 

Przytrzymaj „reset” do momentu, aŜ zielona dioda statusu mignie trzykrotnie (około 10-
15 sekund). Zwolnij przycisk “reset”.  

 
Przycisk „Reset” kamery MPEG4 
W przypadku kamer MPEG4 reset wykonujemy na włączonym od początku zasilaniu. 
 
Aplikacja HyperTerminal  

1. Uruchom aplikację "HyperTerminal". 
2. Podłącz zasilanie kamery. 
3. Gdy pojawi się komunikat “Press any key to stop autobooting within 3 seconds...", 

wciśnij dowolny klawisz, aby przerwać proces bootowania. 
 

 
 

 
Wpisz komendę "Set”, aby zresetować ustawienia sieciowe kamery.  
 
UWAGA:  
Aby zresetować równieŜ hasło logowania, naleŜy przy punkcie 3 pozwolić, aby kamera 
wykonała do końca proces bootowania, a następnie wprowadzić komendę 
„set_cfg_to_dflt”. 
 
Domy ślne ustawienia kamery  
UŜytkownik administrator: admin  
Hasło administratora: admin  
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UŜytkownik gość: guest  
Hasło gościa: guest  
Adres IP: 192.168.1.221  
Maska podsieci: 255.255.255.0  
Brama: 192.168.1.1  
Adres IP serwera: 192.168.1.5  
 
 



 89 

Załącznik F:  
Specyfikacje  
 
 
Kamera sieciowa IP PRO, model 550796   
MPEG4, CCD, system „Day/Night”, PAL 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video 16 MB 
• 8 MB pamięci flash 
• 32 MB pamięci SDRAM 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 576), CIF (352 x 288) 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3.5 mm / 1.8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3.5 mm / 1.8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328,  EMC: EN301489-1/-7,  bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD  
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB 
• Wyjście video: 1.0 Vp-p (75 omów, kompozytowe) 
• Automatyczna kontrola balansu bieli 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa 
• Minimalne natęŜenie światła 0.1 lux 
• Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/10.000 sek. 
• Wymienne obiektywy 1/3" ze standardowym mocowaniem CS 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia obiektywu 54˚, głębia ostrości 0.1 m do nieskończoności 
• Maksymalna wartość przysłony F1.8 
 
Diody sygnalizacyjne LED: 
• Zasilania "Power" 
• Połączenia sieciowego 
• Pracy kamery 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 87 x 158 x 45 mm 
• Waga: 1.1 kg 
• Temperatura pracy: 0 – 50°C 
• Wilgotność pracy: 10 – 95% RH, nieskondensowana 
• Temperatura przechowywania: 0 – 60°C 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1.5 A 
• Pobór mocy: 3 W (maksymalny) 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
 



 90 

Kamera sieciowa IP bezprzewodowa PRO, model 550178  
MPEG4, CCD, system”Day/Night”, PAL  
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN) 
• IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN) 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Specyfikacja techniczna: 
• CPU 32-bitów ARM9 RISC  
• Bufor ramek video 16 MB 
• 8 MB pamięci flash 
• 32 MB pamięci SDRAM 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 576), CIF (352 x 288) 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3.5 mm / 1.8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3.5 mm / 1.8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328,  EMC: EN301489-1/-7,  bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Specyfikacja bezprzewodowa: 
• Przepustowości: 
  - IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s) 
  - IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s) 
• Szyfrowanie transmisji: WEP (64-bit & 128-bit), WPA- oraz WPA2-PSK (z autoryzacja TKIP i AES) 
• Antena: pojedyncza, odczepiana antena dipolowa ze złączem RP-SMA, zysk 2 dBi 
• Tryby pracy: Infrastructure, Ad Hoc 
• Obsługiwane tryby preambuły: long, short, auto 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD  
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB 
• Wyjście video: 1.0 Vp-p (75 omów, kompozytowe) 
• Automatyczna kontrola balansu bieli 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa 
• Minimalne natęŜenie światła 0.1 lux 
• Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/10.000 sek. 
• Wymienne obiektywy 1/3" ze standardowym mocowaniem CS 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia obiektywu 54˚, głębia ostrości 0.1 m do nieskończoności 
• Maksymalna wartość przysłony F1.8 
 
Diody sygnalizacyjne LED: 
• Zasilania "Power" 
• Połączenia sieciowego 
• Pracy kamery 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 87 x 158 x 45 mm; waga: 1.1 kg 
• Temperatura pracy: 0 – 50°C 
• Wilgotność pracy: 10 – 95% RH, nieskondensowana 
• Temperatura przechowywania: 0 – 60°C 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1.5 A 
• Pobór mocy: 3 W (maksymalny) 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Kamera sieciowa IP PRO z funkcj ą widzenia nocnego, model 550291  
MPEG4, CCD, system „Day/Night”, obiektwy IR, PAL 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Specyfikacja techniczna: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• Pamięć flash: 8 MB 
• Pamięć SDRAM: 32 MB 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288) 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328,  EMC: EN301489-1/-7,  bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD  
• Matryca 470k pikseli 
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB 
• Wyjście video: 1,0 Vp-p (75 omów, kompozytowe) 
• Automatyczna kontrola balansu bieli 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, tryb czarno-biały 
• Minimalne natęŜenie światła: 0 lux przy włączonych diodach IR 
• Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/10.000 sek. 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia 53˚, głębia ostrości od 1 do nieskończoności 
• Maksymalna przysłona F1.8 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Kamera sieciowa IP bezprzewodowa PRO z funkcj ą widzenia nocnego, model 550307  
MPEG4, CCD, system „Day/Night”, obiektyw IR, PAL  
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN) 
• IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN) 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• Pamięć flash: 8 MB 
• Pamięć SDRAM: 32 MB 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288) 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328,  EMC: EN301489-1/-7,  bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Specyfikacja bezprzewodowa: 
• Przepustowości: 
  - IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s) 
  - IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s) 
• Szyfrowanie transmisji: WEP (64-bitowe & 128-bitowe), WPA oraz WPA2-PSK (z autoryzacja TKIP i AES) 
• Antena: pojedyncza, odczepiana antena dipolowa ze złączem RP-SMA, zysk 2 dBi 
• Tryby pracy: Infrastructure, Ad Hoc 
• Obsługiwane tryby preambuły: long, short, auto 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD  
• Matryca 470k pikseli 
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB 
• Wyjście video: 1.0 Vp-p (75 omów, kompozytowe) 
• Automatyczna kontrola balansu bieli 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, tryb czarno-biały 
• Minimalne natęŜenie światła: 0 lux przy włączonych diodach IR 
• Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/10.000 sek. 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia 53˚, głębia ostrości od 1 do nieskończoności 
• Maksymalna przysłona F1.8 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Kamera sieciowa IP PRO z cyfrowym PTZ, model 550468  
MPEG4 + M-JPEG, 2 M piksele CMOS, PAL/NTSC 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• 8 MB pamięci flash 
• 32 MB SDRAM 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 240) 
• Ilość klatek na sekundę: maksymalnie 25 fps @ D1; 25 fps @ VGA; 25 fps @ CIF 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik CMOS Micron 1/3.2" z funkcją progressive-scan 
• Rozdzielczość 2 megapiksele (1668 poziomo x 1248 pionowo) 
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): 42,3 dB (maksymalnie) 
• Wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm 
• Rodzaj migawki: electronic rolling shutter (ERS) 
• Automatyczna korekta usterek obrazu, ekspozycji, balansu bieli, balansu czerni, migotania obrazu oraz nasycenia 
koloru 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, 
• Ręczne ustawianie balansu bieli 
• Minimalne natęŜenie światła 0,1 lux 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia 53˚, głębia ostrości od 1 m do nieskończoności 
 
Diody sygnalizacyjne LED: 
• Zasilanie "Power" 
• Połączenie sieciowe 
• Praca urządzenia 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 87 x 158 x 45 mm 
• Waga: 1,1 kg 
• Temperatura pracy: 0° ~ 50°C 
• Wilgotność pracy: 20 – 80% RH, nieskondensowana 
• Temperatura składowania: 0 – 60°C 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A 
• Maksymalny pobór mocy: 6 W 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Kamera sieciowa IP PRO bezprzewodowa z cyfrowym PTZ , model 550482  
MPEG4 + M-JPEG, 2 M piksele CMOS, PAL/NTSC 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• 8 MB pamięci flash 
• 32 MB SDRAM 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 240) 
• Ilość klatek na sekundę: maksymalnie 25 fps @ D1; 25 fps @ VGA; 25 fps @ CIF 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Specyfikacja bezprzewodowa: 
• Przepustowości: 
  - IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s) 
  - IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s) 
• Szyfrowanie transmisji: WEP (64-bitów & 128-bitów), WPA- oraz WPA2-PSK (z autoryzacja TKIP i AES) 
• Antena: pojedyncza, odczepiana antena dipolowa ze złączem RP-SMA, zysk 2 dBi 
• Tryby pracy: Infrastructure, Ad Hoc 
• Obsługiwane tryby preambuły: long, short, auto 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik CMOS Micron 1/3.2" z funkcją progressive-scan 
• Rozdzielczość 2 megapiksele (1668 poziomo x 1248 pionowo) 
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): 42,3 dB (maksymalnie) 
• Wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm 
• Rodzaj migawki: electronic rolling shutter (ERS) 
• Automatyczna korekta usterek obrazu, ekspozycji, balansu bieli, balansu czerni, migotania obrazu oraz nasycenia 
koloru 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, 
• Ręczne ustawianie balansu bieli 
• Minimalne natęŜenie światła 0,1 lux 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia 53˚, głębia ostrości od 1 m do nieskończoności 
 
Diody sygnalizacyjne LED: 
• Zasilanie "Power" 
• Połączenie sieciowe 
• Praca urządzenia 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 87 x 158 x 45 mm; waga: 1,1 kg 
• Temperatura pracy: 0° ~ 50°C; wilgotno ść pracy: 20 – 80% RH, nieskondensowana 
• Temperatura składowania: 0 – 60°C 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A 
• Maksymalny pobór mocy: 6 W 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Sieciowy Serwer Video PRO, model 550376  
MPEG4 + M-JPEG, dwukierunkowy kanała Audio, PAL/NTSC 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• Pamięć flash: 8 MB 
• Pamięć SDRAM: 32 MB 
• Obsługiwane rozdzielczości:  
  - PAL: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288) 
  - NTSC: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 240) 
• Maksymalna ilość klatek na sekundę: 30 fps @ D1, VGA and CIF 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Part 15, Subpart B Class A, CE Directive 89/336/EEC (EMC Directive) 
 
Kontrola PTZ: 
• Programowalna przepustowość połączenia (2400, 4800, 9600 b/s) 
• Programowalne ID (1~255) 
• Obsługa protokołów: Pelco D/P 
• Obsługiwane kamery: HONEYWELL HRX-2000, VICON V1311RB-VPS, LG LPT-A100L, SAMSUNG TECHWIN, 
SAMSUNG ELECTRONICS MRX-1000, INTER-M, DONGYANG UNITECH DRX302A 
 
Złącze we/wy: 
• Port RS-485 dla obsługi PTZ 
• Wyjście zasilania DC dla zewnętrznych urządzeń (12 V, 500 mA) 
• Wejście czujnika 
• Wyjście alarmu 
 
Diody sygnalizacyjne: 
• Power - zasilanie 
• Network - sieć 
• On Air / Network Video Server Active - aktywność urządzenia 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 142 x 145 x 31 mm  
• Waga: 1,3 kg 
• Temperatura pracy: 0 – 50°C  
• Wilgotność pracy: 20 – 80% RH, nieskondensowana 
• Temperatura składowania: 0 – 60°C 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A 
• Maksymalny pobór mocy: 6 W 
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Kamera sieciowa IP JPEG, model 550710  
JPEG, CMOS, PAL/NTSC 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU 32-bitów ARM9 RISC 
• Pamięć flash: 2 MB 
• Pamięć SDRAM: 8 MB 
• Obsługiwane rozdzielczości: VGA (640 x 480), CIF (320 x 240), QCIF (160 x 120) 
• Prędkość obrazu: 30 klatek/sek. @ 320 x 240, do 8 klatek/sek. @ 640 x 480 
• Obsługiwane protokoły: TTCP/IP, ARP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, MIBII, Proxy Agent, BOOTP, DHCP, DNS 
• Maksymalna przepustowość: 9 Mb/s 
• Certyfikaty: FCC Class A, CE EN55022/1994, EN61000-3-2 & 3: 1995, EN50082-1: 1997 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik 1/3" CMOS  
• 326,668 pikseli, kolor 24-bity, cyfrowe wyjście YUV 
• Matryca 664 x 492 pikseli 
• Minimalne natęŜenie światła 2,5 luxa 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa 
• Elektroniczna migawka: 1/30 - 1/15.734 sek. 
• Wymienne obiektywy 1/3" ze standardowym mocowaniem CS 
• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia obiektywu 54˚, głębia ostrości 0.1 m do nieskończoności 
• Maksymalna wartość przysłony F1.8 
 
Diody LED: 
• Zasilanie "Power" 
• Połączenie sieciowe 
• Praca kamery 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacza: 12 V DC, 1.5 A 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Kamera sieciowa IP kopułkowa PRO, model 550406  
Wandaloodporna, MPEG4 + Motion-JPEG, CCD, PAL 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• Pamięć flash: 8 MB 
• Pamięć SDRAM: 32 MB 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288) 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik CCD 1/3" Sony Super HAD 
• Rozdzielczość 440 k pikseli (752 poziomo x 582 pionowo) 
• Wysoka rozdzielczość: 620 linii TV (HQ1) 
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB 
• Wyjście Video: 1.0 Vp-p (75 Ohm, composite) 
• Automatyczny balans bieli 
• Redukcja ekspozycji "back light" 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa oraz tryb czarno-biały (Color killer) 
• Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/100000 sek. 
• Minimalne natęŜenie światła: 0.5 luxa dla przysłony F1.2 
• Zmienno-ogniskowy obiektyw 4-9 mm z automatyczną przysłoną auto-iris 
 
Diody sygnalizacyjne: 
• Zasilanie 
• Połączenie sieciowe 
• Praca urządzenia 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 160 x 110 mm 
• Waga: 1 kg 
• Temperatura pracy: -10 – 50°C 
• Wilgotność: 20 – 80% RH, nieskondensowana 
• Temperatura składowania: -10 – 60°C 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A 
• Maksymalny pobór mocy: 3 W 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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Kamera sieciowa IP kopułkowa PRO z systemem widzeni a nocnego, model 550413  
Wandaloodporna, MPEG4 + Motion-JPEG, CCD, System "Day/Night", IR, PAL 
 
Obsługiwane standardy: 
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) 
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) 
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
 
Parametry techniczne: 
• CPU: 32-bitów ARM9 RISC 
• Bufor ramek video: 16 MB 
• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF) 
• Pamięć flash: 8 MB 
• Pamięć SDRAM: 32 MB 
• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288) 
• Audio: 
  - Full duplex 
  - Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz 
  - Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack 
  - Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack 
• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC 
• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, bezpieczeństwo: EN60950-1 
 
Przetwornik i układ optyczny: 
• Przetwornik CCD 1/3" Sony Super HAD 
• Rozdzielczość 440k pikseli (752 poziomo x 582 pionowo) 
• Wysoka rozdzielczość: 620 linii TV (HQ1) 
• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB 
• Wyjście Video: 1.0 Vp-p (75 Ohm, composite) 
• Automatyczny balans bieli 
• Redukcja ekspozycji "back light" 
• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa oraz tryb czarno-biały (Color killer) 
• Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/100000 sek. 
• Minimalne natęŜenie światła: 0 lux przy włączonych diodach IR 
• 24 diody IR, efektywny zasięg 30 m 
• Zmienno-ogniskowy obiektyw 4-9 mm z automatyczną przysłoną auto-iris 
 
Diody sygnalizacyjne: 
• Zasilanie 
• Połączenie sieciowe 
• Praca urządzenia 
 
Parametry fizyczne: 
• Wymiary: 160 x 110 mm 
• Waga: 1 kg 
• Temperatura pracy: -10 – 50°C 
• Wilgotność: 20 – 80% RH, nieskondensowana 
• Temperatura składowania: -10 – 60°C 
 
Zasilanie: 
• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A 
• Maksymalny pobór mocy: 3 W 
 
Wymagania systemowe: 
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X 
• Komputer z dostępem do internetu 
• Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
  - MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java) 
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) 
  - Netscape Navigator 6.0 (Java) 
  - Opera (Java) 
  - Safari (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ oferuje kompletną paletę  

aktywnych oraz pasywnych komponentów sieciowych.  

O szczegóły oferty pytaj lokalnego dealera lud odwiedź stronę: 

www.intellinet-network.com 
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