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Notificare 

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Toate 

eforturile au fost făcute în pregătirea acestui document pentru a se asigura precizia 

conținutului, însă toate declarațiile, informațiileși recomandările din acest document nu 

constituie o garanție de orice fel, expresă sau implicită.  

Suport tehnic 

contact@uniview.ro 

Protecția mediului 

 Acest produs a fost conceput pentru a se conforma cu cerințele privind protecția 

mediului. Pentru depozitarea adecvată, utilizarea și eliminarea acestui produs, legile 

naționale și reglementările trebuie să fie respectate. 

Securitate și informații de conformitate 

Simboluri, convenții folosite 

 Simbolurile din acest capitol sunt prezentate în următorul tabel. Acestea sunt 
folosite pentru a reaminti utilizatorului de măsurilede siguranță din timpul instalării și 
întreținerii echipamentului. 

Simbol de siguranță Descriere 

 
Simbol de alarmă generic:  
Pentru a sugera o problemă generală de siguranță. 

 
Simbol de protecție ESD: 
Pentru a sugera un echipament electrostatic-senzitiv. 

 
Simbol de șoc electric: 
Pentru a sugera pericol de înaltă tensiune. 

Informații privind siguranța 

 
ATENȚIE! 
Montarea și demontarea unității și ale accesoriilor trebuiesă fie efectuate doar de 
către personal calificat. Trebuie să citiți toate instrucțiunile de siguranță furnizate 
împreună cu echipamentul dvs. înainte de montare și operare. 



Atenționări: 

 Dacă produsul nu funcționează în parametri normali, vă rugăm contactați furnizorul. 
Niciodată nu încercați să dezasamblați camera. (Nu ne asumăm nicio responsabilitate 
pentru problemele cauzate de reparația neautorizată sau întreținerea defectuoasă). 

 Montarea trebuie să fie făcută de către personal de servicii calificat și să fie conformă cu 
toate normele locale. 

 Înainte de utilizarea camerei, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este cea corectă. 

 Nu scăpați camera sau nu o supuneți la șocuri fizice. 

 Nu atingeți modulele de senzori cu degetele. Dacă este necesară curățarea, folosiți o 
cârpă curată cu puțin etanol și ștergeți ușor. Dacă dispozitivul nu va fi folosit pe o 
perioadă mai lungă de timp, puneți capacul obiectivului pentru a proteja senzorul de 
praf. 

 Nu orientați obiectivul camerei către lumină puternică cum ar fi: soarele sau lampa cu 
incandescență. Lumina puternică poate cauza daune ireversibile senzorului camerei. 

 Senzorul poate fi ars cu o rază laser, așadar când utilizați echipament laser, asigurați-vă 
că suprafața senzorului nu este expusă razei laser. 

 Pe timpul transportului, camera trebuie să fie ambalată în ambalajul original. 

 
Atenție: Porturi de fibră optică – securitate optică. 

 

Nu vă uitați niciodată spre laserul de transmisie în timp ce este pornit. Nu vă uitați 
niciodată direct la porturile fibrei și la capetelefibrei atunci când sunt pornite. 
Atenție: Utilizarea de controale sau ajustări ale performanței sau procedurilor 
altele decât cele specificate aici poate rezulta în emisii de laser periculoase. 

Respectarea reglementărilor 

FCC Partea 15 

 Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru 
dispozitivul digital și Regulile FCC (Comisia Federală pentru Comunicații), Partea 15.Aceste 
limite sunt constituite pentru a oferi protecție rezonabilăîmpotriva 
interferențelordăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, 
utilizeazăși radiază uneori energia frecvenței radio și dacă nu este instalat și utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile 
radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o 
anumită instalație. 
 Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC,  Partea 15. Funcționarea este 
supusă următoarelor două condiții: 



1.  Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare. 
2.  Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care 

pot cauza funcționarea nedorită.  
 

Directiva LVD/EMC 

 

Acest produs respectă Directiva Europeană 2006/95/ EC privind 
tensiunea joasă (LVD) și Directiva 2004/108/EC privind Compatibilitatea 
Electromagnetică (EMC). 

 

Directiva WEEE – 2002/96/EC 

 

Produsul din acest manual nu trebuie casat o dată cu reziduurile 
menajere, în conformitate cu Directiva WEEE 2002/96/EC (Directiva 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice). 
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1 Caracteristici generale 

 
NOTĂ! 
În acest manual sunt descrise informațiile hardware-ului dispozitivului, cum se 
montează și cum se poate configura rapid prin interfața web. 

 Seriile de exterior IPC640 sunt camere de rețea hemisferice (dome) rapide (PTZ) de 
zi și noapte. Acestea sunt concepute în primul rând pentru a studia imaginile video și pentru 
a urmări de la distanță imaginile într-un scenariu de monitorizare la scară largă cum ar fi: 
securitatea orașelor, transporturi, școli, parcuri de întreprinderi, clădiri, benzinării și stații 
de transformatoare. 

Descrierea aspectului 

Prezentăm în continuare aspectul fiecărui model de produs. 
Figura 1-1. Vedere din față a unei camere hemisferice rapide (unitate de măsură: mm) 

  
Figura 1-2. Vedere din față a unei camere hemisferice pentru toate anotimpurile (unitate de 

măsură: mm) 
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Figura 1-3. Vedere din față a unei camere hemisferice cu infraroșu/laser (unitate de 
măsură: mm) 

 
 

Cablurile scurte 

 Această secțiune folosește modelul -NL ca exemplu. Pentru toate modelele, 
capetele scurte ale cablului sunt etichetate. Etichetele conțin simboluri și/sau culori cu tipul 
de semnal care trece prin fiecare cablu. Modul de conectare poate fi urmărit în Tabelul 1-1. 

 
NOTĂ! 

 Modelul -NC are o interfață Ethernet RJ45 și folosește interfața adaptabilă 
Ethernet 10M/100M Base-TX. 

 Interfețele optică și electrică nu pot funcționa simultan. Pentru a comuta la 
interfața electrică, opriți camera, apoi îndepărtați modulul optic și în final 
reporniți camera după introducerea cablului în interfața electrică. Pentru a 
comuta la interfața optică, opriți camera, apoi introduceți modulul optic și în 
final reporniți camera (nu sunteți nevoiți să îndepărtați interfața electrică 
deoarece portul optic are prioritate în acest caz). 

Figura 1-4. Modul de realizare a conexiunilor 
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Tabel 1-1. Descrierea interfețelor cablurilor scurte 

Număr Interfață Cantitate Descriere Funcție 

❶ VIDEO OUT 1 
Interfață video locală de ieșire 
(iese semnal video compozit), 
conector BNC,  75Ω, 1 V (p-p) 

Transmite semnal video analogic 
la dispozitive de afișare 
analogice, cum ar fi, monitoarele. 

❷ AUDIO IN 1 

Interfață audio 3.5mm, 35kΩ, 2V 
(p-p). 
Notă: Vă rugăm folosiți terminale 
audio ale canalelor mono sau 
stereo. 

Intră semnal audio sau Intercom. 
Notă: Această interfață poate fi 
folosită fie la intrare audio fie 
intercom. 

❸ ALARM IN 2 
Valoare booleană pornit/oprit / 
intrare voltaj. 

Intrare alarmare. 

❹ 24V AC 1 

Conector de alimentare (terminal 
phoenix cu 3-pini) 
Notă: Terminalul phoenix 
conectat la cablul de culoare 
galben-verde este pentru 
împământare. 

Conectate la alimentare. 

❺ 
Optică 

Ethernet 
2 

Modul optic SFP 100M/1000M 
Base-FX cu un conector FC și 
flanșe. 
Notă: Cablul scurt al unei interfețe 
optice folosește fibră single-mode. 
Pentru detalii, vedeți secțiunea 
“Fibră optică”. 

Conectează interfața optică de 
rețea. 

❻ AUDIO OUT 1 

Interfață audio 3.5mm, 600Ω, 2V 
(p-p) 
Notă: Vă rugăm folosiți terminale 
audio ale canalelor stereo. 

Ieșire semnal audio. 

❼ Ethernet 1 
Interfață Ethernet 10M/100M 
Base-TX, RJ45. 

Conectează interfața de rețea. 

❽ RS485 1 - 
Interacționează și controlează un 
dispozitiv extern. De exemplu, 
poate controla un dispozitiv terț. 

❾ ALARM OUT 1 Ieșire releu. Ieșire alarmă. 

Funcție locală memorie cache 

 
NOTĂ! 

 Cardul SD utilizează sistemul de fișiere FAT32 și suportă o singură partiție. 
Pentru mai multe detalii despre specificațiile cardului SD, contactați furnizorul. 

 Pentru a folosi funcția locală cache, desfaceți carcasa de protecție și introduceți 
cardul SD în slot. Pentru a introduce cardul SD, vedeți secțiunea “Montarea 
cardului SD (Opțional)”. 

Pentru a folosi funcția locală cache, înainte de a introduce cardul SD, asigurați-vă ca aveți 
cardul formatat, deoarece dispozitivul nu poate formata cardul SD. 

Când cardul SD este introdus, funcția locală cache a dispozitivului va porni automat la 15 
secunde înainte de căderea capacității de stocare centrale. 
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Fișierele memorate pe card vor fi suprascrise periodic. Astfel, trebuie să exportați la timp 
datele stocate pe card sau să porniți funcția de urcare a înregistrărilor pentru a memora 
copiile de rezervă ale acestora pe serverul de backup administrat de serverul central. Puteți 
reda înregistrările exportate și copiile de siguranță pe interfața web a serverului central.  

Specificații tehnice 

Tabel 1-2. Specificații tehnice 

Item 

Descriere 

Hemisferică rapidă 
Hemisferică toate 

anotimpurile 
Hemisferică cu 

IR/Laser 

Putere AC 24V ± 25% 

Putere maximă 
absorbită 

42W (inclusiv 
încălzitorul 25W) 

48W (inclusiv încălzitorul 
25W) 

44W (inclusiv 
încălzitorul 5W și IR 
16W) 

Temperatura 
mediului de operare 

-40°C până la 70°C (-40°F până la 158°F) 

Umiditatea mediului 
de operare 

10% până la 90% (fără condensare) 

Greutate 4.3kg 5.8kg 5.8kg 

 

 
NOTĂ! 

 Acesta este un produs de nivel A, ce poate aduce interferențe radio în zonă. În 
acest caz, trebuie să folosiți soluții anti-interferențe. 

 Specificațiile se pot modifica fără un anunț în prealabil. Pentru ultimele 
informații, vă rugăm vedeți fișele tehnice specifice produsului. 

2  Precauții 

Este recomandat a se monta camera în exterior. Pentru a evita vătămările corporale sau 
defecțiunea camerei, trebuie să citiți acest capitol cu atenție. 

 Evitați strivirea, zdruncinarea sau umezirea aparatului în timpul transportului, 
depozitării și montării. Mențineți aparatul departe de sursele de vibrații cât mai mult 
timp posibil în momentul montării. 

 Montați dispozitivul în exterior și protejați conectorii dispozitivului cu soluții eficiente 
rezistente la apă, umezeală și praf. În particular, șuruburile conectorilor trebuie să fie 
bine strânși pentru a vă asigura că întregul dispozitiv este etanș. Pentru protecție la 
trăsnete, puteți monta paratrăsnetul. 

 Când montați camera, montați adaptorul și aplica și apoi strângeți cablurile scurte și 
adaptorul. Urmăriți cu atenție secvența corectă. Altfel, cablurile scurte pot fi deteriorate 
sau apa poate pătrunde în dispozitiv. 
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 Aveți grijă când conectați fibra. Nu vă uitați direct la interfețele de ieșire ale 
componentelor cu surse de lumină, cum ar fi fiber pin section, modulul optic și splitter-
ul optic. 

 Utilizați adaptorul de alimentare (AC 24V 3A) livrat o dată cu camera. Altfel, camera 
poate fi deteriorată. 

 Verificați dacă lungimea cablului dintre adaptorul de alimentare și dispozitiv este egal cu 
sau mai scurt de 1.5m. Dacă lungimea cablului este mai mare de 1.5m, tensiunea 
dispozitivului scade, acesta funcționând anormal. Dacă este necesar un cablu mai lung, 
prelungiți cablul dintre adaptorul de alimentare si sursa de electricitate (220 V). 

 Asigurați-vă că deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de mutarea 
dispozitivului și fiți precauți pentru a evita un șoc electric în momentul mutării. În 
momentul conectării cablului la sursa de electricitate, dispozitivul va fi pornit. 

 În timpul mutării aparatului, nu țineți dispozitivul de capătul cablului. Altfel, conectarea 
cablului la dispozitiv poate fi slăbită. 

 Nu tăiați capătul cablului. Un capăt de cablu tăiat poate provoca cu ușurință un scurt-
circuit, rezultând o anomalie a aparatului. 

 În momentul conectării la o interfață externă, folosiți un terminal de conexiune existent. 
Este foarte important să verificați buna stare a conectorului și implicit a conexiunii pe 
care o realizează. Asigurați-vă ca în timpul montajului, cablul să nu fie tensionat, cu o 
marjă corespunzătoare, pentru a evita contactul imperfect cauzat de întindere, șoc sau 
vibrații. 

 Nu expuneți ci protejați capătul cablului. Asigurați-vă că acesta este rezistent la apă și 
evitați să-l introduceți în apă acumulată. 

 Pentru a păstra carcasa curată, nu îndepărtați folia de protecție a stratului exterior al 
carcasei în timpul montajului. După montare, trebuie să îndepărtați folia de protecție 
înainte să fie pornită camera. 

 Carcasele tip dome acumulează de obicei electricitate statică. Pentru a preveni 
absorbția prafului datorită acestui fenomen, este recomandat să curățați suprafața 
carcasei prin folosirea unor mănuși antistatice după îndepărtarea foliei protective. 

Precauții la întreținere 

 Opriți dispozitivul înainte de curațarea carcasei de protecție, ștergeți suprafețele 
interioare și exterioare prin folosirea unei cârpe uscate. Evitați să folosiți lichide sau alte 
soluții pe bază de aerosoli. 

 Evitați să lăsați obiectivul pe obiecte puternic luminate, în special, soare sau alte surse 
de lumină puternică. Altfel, senzorul de imagine al dispozitivului poate fi distrus 
complet. 

 La întreținere, evitați introducerea aparatului în lichide străine sau corosive, pentru a 
evita orice pericol. 

Contactați furnizorul pentru toată întreținerea. Evitați să deschideți sau dezasamblați dvs, 
carcasa de protecție, deoarece pot rezulta șocuri electrice sau alte pericole și astfel, 
dispozitivul poate fi defectat. Compania nu este responsabilă pentru astfel de defecțiuni. 
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3  Instalare 

În acest capitol sunt descriși pașii de montare a unei camere hemisferice luând ca exemplu 
camera hemisferică rapidă. Pentru oricare altă cameră hemisferică, urmăriți acest capitol, 
deoarece procedurile sunt similare. Orice diferență va fi descrisă. 

Precauții 

Verificați componentele dispozitivului. 
Înainte de montare, verificați că toate componentele dispozitivului sunt disponibile, 
urmărind modelul dispozitivului, tipurile componentelor și cantitatea în funcție de lista din 
ambalaj. 

Figura 3-1. Componentele dispozitivului (cameră hemisferică rapidă ca și exemplu) 

 

Comparativ cu camera hemisferică rapidă, celelalte camere hemisferice (pentru toate 
anotimpurile, cu infraroșu și cu laser) au formă diferită și sunt fără carcasă de protecție. Cu 
toate acestea, celelalte componente sunt asemănătoare. 

Verificați capacitatea portantă. 

Verificați că poziția în care este montată, poate suporta greutatea dispozitivului. Altfel, este 
recomandat să întăriți poziția pentru a suporta greutatea. 

Verificați protecția la trăsnet și cerințele pentru împământare. 

 Alegeți un dispozitiv de protecție corespunzător contra trăsnetelor, pentru alimentare, 
semnale audio și video și RS485. 

Carcasă de 
protecție 

Cameră 

Sfoară de 
siguranță 

Unitatea 
cablului 

Conector tip 
“brățară” 

Scut de protecție 
contra soarelui 

Cablu 
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 La împământarea dispozitivului, folosiți terminalul de împământare corespunzător. 

Cerințele cablului 

Cablul de rețea 
Cablurile UTP Ethernet CAT5 de 10M/100Mbps sunt potrivite cu standardele ANSI/EIA/TIA-
568A/B și ISO/D. 
Opt cabluri din cablul de rețea trebuie să fie introduse în paralel în conector. Conectorul 
trebuie să fie sertizat pe poziție. După sertizare, asigurați-vă că piesele de metal ale 
conectorului sunt paralele între ele și clema conectorului este intactă. 

Fibra optică 
Interfața optică Ethernet se conectează la fibra optică single mode. Un capăt al fibrei optice 
se conectează la cameră și celălalt capăt se conectează la un dispozitiv terț (cum ar fi un 
switch). Asigurați-vă că modulul optic al dispozitivului terț se potrivește cu camera, astfel 
încât lungimea de undă emisă și receptată este aceeași. Asigurați-vă că distanța de 
transmitere actuală a fibrei optice este mai mare decât distanța de transmitere necesară. 
Asigurați-vă că cerințele următoare sunt satisfăcute când se conectează două dispozitive 
prin folosirea unei fibre optice: 

 Când un modul optic SFP este conectat, curbura fibrei optice trebuie să fie cât mai mică 
(dar nu trebuie să depășească 90°). 

 

 
 Când se montează unitatea cablului, asigurați-vă că fibra optică nu este prinsă de 

dispozitiv. Altfel, fibra optică poate fi deteriorată. 

 Evitați să îndoiți fibra optică în timpul montării. Dacă fibra optică este prea lungă, o 
puteți încolăci. Asigurați-vă că diametrul acestuia este mai mare de 60mm și curbura 
este mai mare de 90°. 
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 Alegeți un conector de fibră de calitate înaltă. Dacă este folosit un conector de fibră 
nerecomandat fără șanfrenare, modulul optic, flanșele sau splitter-ul optic pot fi 
deteriorate. 

 Asigurați buna condiție e conectorului de fibră, a clemei de prindere și dacă păstrează 
elasticitatea și dacă conexiunea la celălalt capăt este normală. 

 

 Înainte de conectarea unei fibre optice, verificați că nu este nicio suprafață murdară, nu 
prezintă zgârieturi, găuri sau tăieturi. În cazul în care conectorul de fibră, flanșele sau 
modulul optic sunt murdare, ștergeți-le cu alcool și o cârpă de bumbac curată. 

 Când este folosită o fibră optică pentru a conecta dispozitivul, dacă o flanșă este 
necesară pentru conectarea fibrei, determinați modelul flanșei în funcție de tipul 
conectorului de fibră al dispozitivului pereche sau realizați o conexiune în cascadă, 
folosind un splitter optic. 

 Când este folosit un conector de fibră pentru a se interconecta cu o flanșă, potriviți 
conectorul în fanta flanșei pentru a asigura interconectarea. 
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Cablul de alimentare 

 
NOTĂ! 
Datele prezentate în Tabelul 3-1 sunt aplicabile cablurilor de cupru ce folosesc un 
curent de intrare AC 24V. Diametrul nucleului indică diametrul conductorului. 

Tabelul 3-1. Lungimea maximă și cerințele de alimentare pentru cabluri de diferite diametre 
ale nucleului. 

                  Diametru nucleu              
                                   (mm) 

  Distanță (m) 
Putere (W) 

0.80 1.00 1.25 2.00 

30 28 45 72 183 

40 21 34 54 137 

50 17 27 43 110 

60 - 22 36 91 

70 - 19 31 78 

80 - - 27 68 

90 - - 24 61 

100 - - 21 55 

Tabel 3-2. Terminalele Phoenix ale cablelor 

Alimentare Culoarea cablului 

AC 24V 3A 

+/-: Anodul și catodul nu se diferențiază de terminalele phoenix ale 
cablurilor roșu și negru. 

GND: culoare galben-verde 
Notă: GND este folosit pentru împământarea dispozitivului. Asigurați-
vă că GND este conectat la un punct de împământare sigur. 

Procedură 

Dispozitivul trebuie să fie închis în momentul montării acestuia. 

 
NOTĂ! 

 Montanții și accesoriile cum ar montantul de perete și montantul pendant lung sunt 
necesari momentul montării. Pentru seriile acestora, verificați lista transmisă de furnizor. 

 Capacitatea de susținere a peretului și lungimea montantului trebuie să îndeplinească 
cerințele de montare actuale. Trebuie să selectați un mod de montare în concordanță cu 
situațiile actuale. 
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Figura 3-2. Procesul de montare 

 

Instalarea cardului Micro SD (Opțional) 

 Pentru a folosi funcția de stocare locală, va trebui să montați cardul SD. Slot-ul 
cardului Micro SD se află în dispozitiv. Pentru a avea acces la acesta, trebuie să deschideți 
capacul inferior al camerei. Cardul SD suportă funcția de hot plugging (montare în timp ce 
camera funcționează) dar nu este recomandat a se scoate cardul când camera funcționează. 

 
NOTĂ! 
Cardul SD utilizează sistemul de fișiere FAT32 și suportă o singură partiție. Pentru 
mai multe detalii despre specificațiile cardului SD, contactați furnizorul. 

Camera hemisferică rapidă 

1. Demontați carcasa camerei dome prin desfacerea celor cinci șuruburi hexagonale de pe 
marginea carcasei de protecție. 

 

 

Start 

Verificare înainte de 
montare 

Inserați 
cardul SD? 

Montați 
modulul optic? 

Inserați 
cardul SD 

Montați 
modulul optic 

Sunt întâlnite 
cerințele de 
siguranță? 

Montare 
pe perete 

Montare lung 
de tavan 

Montare 
pe colț 

Montare 
pe stâlp 

Verificare după 
montare 

Final 

Da 

Nu 

Da 

Nu 

Nu 

Da Da 
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2. Inserați cardul Micro SD în slot și montați carcasa la loc. 

 

Camera hemisferică pentru toate anotimpurile 

1. Îndepărtați cele patru șuruburi hexagonale ale carcasei din față. 

 

2. Inserați cardul SD și reinstalați carcasa din față. 

 

Camera cu Infraroșu/Laser 

1. Îndepărtați cele patru șuruburi hexagonale ale carcasei din față. 

 
 
 



12 

 
2. Inserați cardul SD și reinstalați carcasa din față. 

 

Montarea Modulului Optic SFP (necesar pentru tipul de cameră -L) 

 
NOTĂ! 

 Trebuie să selectați modulul optic din lista recomandată de furnizor. 

 În timpul conexiunii actuale, asigurați-vă că se potrivește conectorul din fibră optică al 
modulului optic cu interfața actuală optică a cablurilor scurte. Altfel, interfața optică a 
cablului scurt poate fi conectată greșit. Puteți să verificați informațiile de pe eticheta 
fiecărei interfețe optice. 

1. Îndepărtați carcasa de protecție etanșă la praf, din unitatea unde sunt stocate cablurile. 

 

2. Introduceți modulul optic SFP recomandat de furnizori. 

 

3. Conectați modulul optic și conectorul de fibră optică. 

 

Carcasă etanșă 
la praf  
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Montare pe perete 

Montarea rapidă și montarea convențională sunt practic la fel. Diferența apare la 
operațiunile ce urmează după pasul 5. Montarea rapidă este aplicabilă unei singure 
persoane pentru evitarea ridicării greutăților și conexiunilor la înălțime. 
Această secțiune descrie atât montarea rapidă cât și montarea convențională doar pentru 
montarea pe perete. Pentru celelalte moduri de instalare, doar montarea rapidă este 
descrisă ca și exemplu. 

 

ATENȚIE! 

 Cele trei șuruburi inoxidabile care conectează unitatea de cabluri și camera sunt 
importante. Verificați că acestea sunt bine strânse pentru a vă asigura că dispozitivul 
este complet etanș. Asigurați-vă că apărătoarea contra razelor solare de pe unitatea 
de stocare a cablurilor este montată pe poziție. 

 Strângeți șuruburile de pe diferitele zone ale camerei hemisferică, cum ar fi 
montantul și inelul de adaptare și asigurați-vă că nu lipsesc șuruburi. 

 Pentru o bună hidroizolare, este necesară etanșarea atât a conexiunii dintre corpul 
camerei și montant, cât și zona dintre montant și suprafața peretelui pe care acesta 
va fi montat, inclusiv orificiul de ieșire a cablurilor din perete.  

 Următoarea secțiune descrie montarea prin ascunderea cablurilor. Pentru a 
implementa montarea cu cablurile în exterior, doar scoateți cablul din gaura din 
perete, pe marginea montantului. 

Montarea rapidă 

1. Determinarea pozițiilor găurilor. 
a. Marcați pozițiile găurilor prin urmărirea punctelor de pe montant. 
b. Cablurile scurte se vor conecta înafara găurilor din perete. 

 

2. Realizarea găurilor în perete. 
Alegeți un burghiu care se aseamănă cu diametrul diblului. Pentru adâncimea găurii, 
verificați lungimea șuruburilor. 
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3. Introduceți diblurile și verificați că sunt bine prinse. 

 
4. Înfiletați adaptorul pentru montant (G1 ½ tată) la conectorul montantului de pe perete. 

 

5. Strângeți șuruburile (M4) de adaptor. 

 

6. Introduceți cablul prin montant și împingeți în sus. 

 
7. Prindeți buclele de suspensie ca în imaginea de mai jos și strângeți cele două șuruburi 
M5. 

 

Bucle de  
suspensie (2)  

Cavități de 
fixare  (2) 

Șuruburi 
M5 (2) 
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8. Strângeți montantul cu patru șuruburi și blocați-l folosind șaibe plate, șaibe elastice și 
piulițe. 

 

9. Agățați un capăt al sforii de protecție la cameră și celălalt capăt de montant înaintea 
montării camerei. 

10. Agățați unitatea cablului de cârlig, împingeți camera în sus în așa fel încât să fie aliniat 
cu cei trei pini de ghidaj și blocați cele trei șuruburi inoxidabile după ce se aude o pocnitură. 

 

11. Montarea capacului de protecție împotriva razelor solare. 
Uniți jumătățile capacului de protecție prin alinierea cu pictograma “triunghi” de pe 
cameră. Apoi, le îndoiți ușor în jos, pe cameră. 

 

Șuruburi inoxidabile (3) 

Cârlig 

Cameră hemisferică 

Piloni-pilot de  
poziționare (3) 
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Montare convențională 

1. Determinarea pozițiilor găurilor. 
a. Marcați pozițiile găurilor prin urmărirea punctelor de pe montant. 
b. Cablurile scurte se vor conecta înafara găurilor din perete. 

 

2. Realizarea găurilor în perete. 
Alegeți un burghiu care se aseamănă cu diametrul diblului. Pentru adâncimea găurii, 
verificați lungimea șuruburilor. 

 

3. Introduceți diblurile și verificați că sunt bine prinse. 

 
4. Înfiletați adaptorul pentru montant (G1 ½ tată) la conectorul montantului de pe perete. 

 

5. Strângeți șuruburile (M4) de adaptor. 
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6. Agățați unitatea cablului de cârlig, împingeți camera în sus în așa fel încât să fie aliniat cu 
cei trei pini de ghidaj și blocați cele trei șuruburi inoxidabile după ce se aude o pocnitură. 

 

7. Agățați un capăt al sforii de protecție la cameră și celălalt capăt de montant, introduceți 
cablul prin montant și împingeți în sus. 

 

8. Prindeți buclele de suspensie ca în imaginea de mai jos și strângeți cele două șuruburi 
M5. 

 

9. Montarea capacului de protecție împotriva razelor solare. 
Uniți jumătățile capacului de protecție prin alinierea cu pictograma “triunghi” de pe 
cameră. Apoi, le îndoiți ușor în jos, pe cameră. 

Șuruburi inoxidabile (3) 

Cârlig 
Piloni-pilot de 
poziționare (3) 

Cameră hemisferică 

Șuruburi M5 (2) 

Cavități de 
fixare (2) 
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10. Strângeți montantul cu patru șuruburi și blocați-l folosind șaibe plate, șaibe elastice și 
piulițe. 

 

Montare în lung de tavan 

1. Determinarea pozițiilor găurilor. 
a. Marcați pozițiile găurilor prin urmărirea punctelor de pe montant. 
b. Cablurile scurte se vor conecta înafara găurilor din perete. 

 

2. Alegeți un burghiu care se aseamănă cu diametrul diblului. Pentru adâncimea găurii, 
verificați lungimea șuruburilor. 
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3. Introduceți diblurile și verificați că sunt bine prinse. 

 
4. Înfiletați adaptorul pentru montant (G1 ½ tată) la conectorul montantului de pe perete. 

 

5. Strângeți șuruburile (M4) de adaptor. 

 

6. Introduceți cablul prin montant și împingeți în sus. 
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7. Prindeți buclele de suspensie ca în imaginea de mai jos și strângeți cele două șuruburi 
M5. 

 

8. Strângeți montantul cu patru șuruburi și blocați-l folosind șaibe plate, șaibe elastice și 
piulițe. 

 

9. Agățați unitatea cablului de cârlig, împingeți camera în sus în așa fel încât să fie aliniat cu 
cei trei pini de ghidaj și blocați cele trei șuruburi inoxidabile după ce se aude o pocnitură. 

 
 

Cavități de 
fixare (2) 

Șuruburi M5 (2)  

Bucle de 
suspensie (2) 

Șuruburi 
inoxidabile (3) 

Cârlig 
Piloni-pilot de 
poziționare (3)  
Cameră 
hemisferică 
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10. Montarea capacului de protecție împotriva razelor solare. 
Uniți jumătățile capacului de protecție prin alinierea cu pictograma “triunghi” de pe 
cameră. Apoi, le îndoiți ușor în jos, pe cameră. 

 

Montare pe colț exterior 

1. Marcați pozițiile găurilor prin urmărirea punctelor de pe montant. 

 

2. Alegeți un burghiu care se aseamănă cu diametrul diblului. Pentru adâncimea găurii, 
verificați lungimea șuruburilor. 

 

3. Introduceți diblurile și verificați că sunt bine prinse. 
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4. Instalați montantul de colț și extrageți cablurile prin acesta. Strângeți montantul cu patru 
șuruburi și blocați-l folosind șaibe plate, șaibe elastice și piulițe. 

 

5. Montați unitatea cablului și montantul de perete urmărind pașii de la 4 la 7 în secțiunea 
“Montare rapidă”. 

 

6. Strângeți montantul cu patru șuruburi M8 și blocați-l folosind șaibe plate, șaibe elastice și 
piulițe. 

 

7. Montați camera și capacul de protecție împotriva razelor de soare urmărind pașii 9 și 10 
din secțiunea “Montare rapidă”. 
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ATENȚIE! 

 Când instalați montantul, slăbiți cablurile și strângeți bine șuruburile. Dacă șuruburile 
se desfac, dispozitivul poate cade din poziția montată. 

 Descrierea precedentă este despre montarea cu cablurile ascunse. Pentru a 
implementa montarea cu cablurile la vedere, pur și simplu scoateți cablurile înafara 
găurii din perete pe lângă montant. 

Montare fixă pe stâlp 

Această modalitate de montare nu necesită montant sau alte accesorii, puteți folosi bara 
originală sau una personalizabilă. 

Utilizarea barei originale 

1. Personalizați adaptoarele, astfel încât camera să se îmbine cu bara fixă originală. 

 
2. Conectați cu două adaptoare și strângeți bara fixă originală. 

 

3. Conectați unitatea cablului, introduceți cablul prin bară și conectați toate cablurile. 
Vedeți pașii 6 și 7 din secțiunea “Montare în lung de tavan”. 

Bara originală 

Gaură pentru șurub M5 
Filet interior G1 ½  

Filet exterior G1 ½  

Conector de  
conversie 
personalizabil  

Conector de conversie  
livrat o dată cu camera  

Conectorul barei originale 
Conector ce se 
îmbină cu bara originală 
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4. Montați camera și capacul de protecție împotriva razelor soarelui urmând pașii 9 și 10 din 
secțiunea “Monare în lung de tavan”. 

 

Personalizarea unei bare fixe 

1. Personalizați o bară fixă pentru a se potrivi cu camera. 

 
2. Conectați cu un adaptor și strângeți bara personalizabilă. 

 

Gaură pentru șurub M5 
Filet interior G1 ½  

Filet exterior G1 ½  

 

Bară personalizabilă 

Conector de conversie 
livrat o dată cu camera  
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3. Montați unitatea cablului, camera și capacul de protecție împotriva razelor soarelui în 
această ordine. Vedeți secțiunea “Utilizarea barei originale”. 

 

ATENȚIE! 

Etanșați conectorul dintre cameră și bară pentru hidroizolare. Asigurați-vă că ați 
montat pe poziție, capacul de protecție contra razelor de soare. 

Montare pe stâlp 

1. Asamblați accesoriile de montare pe perete, slăbiți cele trei cleme de montare pe stâlp și 
introduceți-le prin găurile montantului. 

 
2. Strângeți clemele și înșurubați-le de stâlp. 

 

3. Montați unitatea cablului și montantul de perete urmând pașii de la 4 la 7 din secțiunea 
“Montare rapidă”. 

 

4. Strângeți montantul de perete de montantul de stâlp folosind patru șuruburi M8 și 
blocați montantul folosind șaibe plate, șaibe elastice și piulițe. 

Clemele de montare pe stâlp (3) 
Găurile montantului (3) 
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5. Montați camera și capacul de protecție contra razelor de soare urmând pașii 9 și 10 din 
secțiunea “Montant în lung de tavan”. 

 

 

ATENȚIE! 

 Când instalați montantul, slăbiți cablurile și strângeți bine șuruburile. Dacă șuruburile 
se desfac, dispozitivul poate cade din poziția montată. 

 Descrierea precedentă este despre montarea cu cablurile ascunse. Pentru a 
implementa montarea cu cablurile la vedere, pur și simplu scoateți cablurile înafara 
găurii din perete pe lângă montant. 

Pornirea aparatului 

 După verificarea montării, puteți porni dispozitivul. 
De fiecare dată când dispozitivul este pornit, acesta va efectua un test automat pentru a 
verifica dacă PTZ (Pan/Tilt/Zoom) funcționează normal și mișcările de bază cum ar fi cele ale 
obiectivului sunt adecvate. După test, puteți opera normal camera. Pentru un ghid de 
utilizare detaliat, vedeți informațiile de ajutor din interfața web. 

 

NOTĂ! 

 Programul de testare durează mai mult la prima pornire, de aceea este bine să aveți 
răbdare și să așteptați până se termină. Când veți reporni dispozitivul, testul va fi mai 
rapid. 

 Când temperatura mediului de operare este mai mică de 0°C, dispozitivul va fi 
automat încălzit. Când temperatura crește peste 0°C, camera va porni testul automat 
din nou. Ia destul de mult timp (cel mult 30 de minute) pentru ca dispozitivul să 
oprească procesul de preîncălzire. Vă rugăm fiți răbdători. 
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4  Setarea camerei prin LAN 

 Pentru a vedea și configura camera prin LAN (Local Area Network), trebuie să 
conectați camera la aceeași rețea cu cea a PC-ului dvs. Apoi, instalați programul EZStation 
pentru a căuta și schimba adresa IP a camerei. 

 
 Vă rugăm contactați compania noastră pentru a putea primi programul 

EZStation. 

 Vă rugăm să citiți manualul de utilizare al programului EZStation pentru 
informații detaliate. 

1. Conexiunea camerei cu PC-ul. 

 
2. Obțineți adresa IP a camerei pentru accesul prin LAN. 
 Pentru a prelua adresa IP, puteți alege oricare din metodele următoare: 

 Folosiți EZStation ca pe un server DHCP care atribuie automat o adresă IP camerei 
conectate. 

 Detecție automată: Folosiți programul EZStation pentru a căuta dispozitive online 
automat. 

3. Modificați informațiile camerei. Schimbați adresa IP și masca de subrețea (subnet mask) 
pentru a corespunde cu cea a PC-ului dvs. 

4. Introduceți adresa IP a camerei în câmpul adresei din web browser pentru a vedea video 
live. 

 
 Adresa IP este “192.168.0.13” iar numele de utilizator și parola sunt 

“admin”. 

 Pentru accesarea camerei de la diferite subrețele, vă rugăm setați 
gateway-ul camerei după ce vă logați. 

 

5 Accesarea camerei 

Cerințele sistemului 

Item Cerințe 

Sistem de 
operare 

Microsoft Windows 8/ Windows 7/ Windows XP (32‐bit sau 64‐bit). 
Microsoft Windows7 este recomandat. 

Procesor (CPU) 
2.0 Ghz sau mai mare, Dual-Core. Procesoarele Intel i3 sau mai noi sunt 
recomandate. 
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Memorie Cel puțin 1 GB. 2 GB sau mai mare este recomandat. 

Placă video 

Cel puțin 128 MB memorie video. Plăcile grafice cu mai mult de 1 GB 
memorie sunt recomandate. Hardware-ul trebuie să suporte 
DirectX9.0c. 
Notă: fiți siguri că aveți instalat ultimul driver video. 

Placă de sunet 
Esențială. 
Notă: interfonul și vocea de difuzare necesită ultimul driver al plăcii de 
sunet. 

Placă de rețea Plăcile de rețea Gigabit Ethernet sau mai noi sunt recomandate. 

Rezoluție ecran 
 Cel puțin: 1024×768 

 Ideal: 1440×900 

Pași 

1. Deschideți browser-ul web. 

2. În câmpul de adresă, introduceți adresa IP a camerei, de exemplu 192.168.0.13 și apăsați 
tastaEnter pentru a intra în interfața de logare. 

3. Instalați plug-in-ul înainte de vizionarea live a camerei și modulul de administrare a 
camerei. Vă rugăm urmăriți pașii de instalare din figura următoare. 
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Este posibil să fiți nevoiți să închideți browser-ul pentru a se termina de 
instalat plug-in-ul. 

4. Redeschideți browser-ul după terminarea instalării și repetați pașii 1-2 pentru a vă loga. 

5. Introduceți numele de utilizator și parola. 

6. Apăsați Login. 
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7. Acum puteți urmări și administra camera de supraveghere. Pentru instrucțiuni detaliate 
în legătură cu alte configurații, vă rugăm urmăriți manualul de utilizare al camerei. 
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