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Program ćwiczenia.

U
1. wykonanie Instalacji monitoringu dla 4 kamer

1.1. Podłącz do rejestratora sygnały wideo z kamery box SONY Effio AT8070 z obiektywem
auto-iris,  kamery  kopułkowej  SONY  DP600  oraz  kamery  z  mikrofonem  w  obudowie
czujnika  ruchu  PIR60.  Do  zasilenia  kamer  napięciem  12  V  wykorzystaj  zasilacz
stabilizowany ZK-25.

1.2. Podłącz do rejestratora kamerę obrotową PH-10H używając dedykowanego zasilacza. Do
odpowiedniego  wejścia  rejestratora  podłącz  zaciski  portu  RS-485  do  sterowania  PTZ
kamery.

1.3. Zaloguj się do rejestratora za pomocą konta administratora systemu.

1.4. Skonfiguruj w rejestratorze funkcję sterowania PTZ wiedząc, że w kamerze przełączniki
protokołu ustawione są na P1 - zał, P2 - wył, a identyfikator kamery ID = 1.

1.5. Sprawdź poprawność działania funkcji zoom oraz obrotnicy kamery wykonując ruchy we
wszystkich płaszczyznach za pomocą przycisku wielokierunkowego w rejestratorze.

1.6. Zmodyfikuj zasilanie kamer przez zastosowanie zasilacza impulsowego MDR-60-12 oraz
łączówki zasilania LZ-6/POL.



2. Alternatywne metody przesyłania sygnałów z kamer.

2.1. Za  pomocą  transformatorów  wideo  Etrix  prześlij  skrętką  komputerową  sygnał  wizyjny
i zasilanie dla kamery PH-10H.

2.2. Za  pomocą  zestawu  do  bezprzewodowej  transmisji  wideo  i  audio  CAM 5816  podłącz
sygnał z kamery PH-10H używając kanału 6.

2.3. Za pomocą wideo konwertera wielomodowego ULTIMODE V-021D podłącz sygnały wideo
i sterowania PTZ kamery obrotowej PH-10H łączem światłowodowym. Do sterowania PTZ
użyj klawiatury sterującej.

2.4. Sprawdź poprawność wyświetlania obrazu i sterowania kamerą obrotową.

3. Konfiguracja kamery obrotowej PH-10H.

3.1. Wykorzystując  wykonane  w  poprzednim  punkcie  połączenie  światłowodowe  uruchom
menu kamery PH-10H (strona 9 instrukcji)  i  zapoznaj  się z zasadami obsługi  menu za
pomocą sterowania PTZ (strona 14 instrukcji).

3.2. Skonfiguruj trzy presety w charakterystycznych punktach pracowni (strona 20) nazywając
je zgodnie z ich położeniem (np. tablica, drzwi).

3.3. Na podstawie utworzonych presetów skonfiguruj trasę patrolową (grupę akcji) (str. 23 – 24)
ustawiając czas postoju (dwell) 5 sekund oraz prędkość obrotu 10°/s.

3.4. Uruchom trasę patrolową (strona 10).
3.5. Na podstawie  dwóch z  utworzonych  presetów skonfiguruj  ruch wahadłowy  (strona 21)

o prędkości ruchu kamery 10°/s, a następnie uruchom ruch wahadłowy.
3.6. Utwórz  trasę  patrolową  składającą  się  z  trzech  powtórzeń  ruchu  wahadłowego  oraz

trzeciego presetu, a następnie uruchom trasę patrolową.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Podłącz  do  rejestratora  sygnał  video  oraz  sterowania  PTZ  z  kamery  obrotowej
PH-10H  za  pomocą  łącza  światłowodowego.  Do  zasilania  kamery  użyj  dedykowanego
zasilacza.

 Do wyjścia rejestratora podłącz monitor LCD i uruchom podgląd bieżący z kamery.
 Skonfiguruj w rejestratorze funkcję sterowania PTZ dla protokołu transmisji PELCO-D, 9600

bit/sek. Sprawdź poprawność działania funkcji zoom oraz obrotnicy kamery wykonując ruchy
we wszystkich płaszczyznach za pomocą przycisku wielokierunkowego w rejestratorze.

 Podłącz do układu klawiaturę sterującą PTZ z joystickiem.
 Korzystając  z  menu ustawień kamery  PH-10H skonfiguruj  2  presety  i  na  ich  podstawie

zaprogramuj, a następnie uruchom trasę patrolową.


