DVMRe StoreSafe
Digitale Video Multiplexer
Recorder

Gebruikershandleiding

WAARSCHUWING!
Blootstelling van dit product aan regen of vochtigheid kan leiden tot brandgevaar en elektrische schokken.

!
Het bliksemschicht-symbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om
de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde
“gevaarlijke spanning” in de behuizing van het product, die sterk
genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voor elektrocutie te
vormen.

Het pictogram in de vorm van een uitroepteken in een driehoek geeft
passages in de handleiding aan met belangrijke instructies voor
bediening en onderhoud (service).

LET OP!
Verwijderen van de kap kan tot elektrische schokken leiden. Binnenin
het product bevinden zich geen onderdelen die de gebruiker zelf kan
vervangen of repareren. Onderhoud moet worden uitgevoerd door
gekwalificeerd service-personeel.

!

LET OP! Lithium batterij

ATTENTIE

Verkeerde vervanging kan leiden tot
explosiegevaar. Gebruik alleen batterijen van het
aanbevolen type of gelijkwaardige batterijen

Dit product bevat een recycleerbare lithium batterij. Voor het weggooien
van dit type batterijen gelden mogelijk gemeentelijke of landelijke
bepalingen. Raadpleeg de lokale afvalverwerkingsvoorschriften voor de
verwerkings- en recyclingmogelijkheden.

LET OP!
Deze apparatuur is gevoelig voor statische elektriciteit!
Neem de geëigende voorzorgsmaatregelen volgens de CMOS- en MOSFET-bepalingen in acht (zoals het dragen van
geaarde polsbanden) om schade aan het product en de interne onderdelen door elektrische ontlading te voorkomen.

WAARSCHUWING!
Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequenties die onder omstandigheden ook uitgestraald kunnen worden. Onjuiste installatie
en gebruik in strijd met de instructies in deze handleiding kan leiden tot interferentie met radiostations. De apparatuur is getest op en voldoet aan
de grenswaarden voor Klasse A computerapparatuur, zoals vastgelegd in Deel 15, subdeel J, van de FCC-bepalingen voor bescherming tegen
zulke interferentie bij gebruik in een commerciële omgeving. De apparatuur is getest op en voldoet aan de vereisten voor CE Klasse A apparatuur
en de TUV-veiligheidsnormen.
Gebruik van de apparatuur in een woonomgeving kan tot interferentie leiden. In dit geval dient de gebruiker, op eigen kosten, alle noodzakelijke
maatregelen te nemen om deze situatie te corrigeren.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Software en/of firmware wordt aan de koper geleverd met een licentie voor gebruik op één systeem. De software en/of firmware die bij deze uitrusting
worden geleverd, zijn de exclusieve, vertrouwelijke, en door het auteursrecht beschermde eigendom van GE Interlogix. De software/firmware mogen
niet worden gekopieerd of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GE Interlogix.
Alle door GE Interlogix verstrekte gegevens en specificaties worden geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. GE Interlogix is echter niet
verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie, noch voor de mogelijke schending van rechten van derden die daarvan het gevolg zouden kunnen
zijn. Er is geen sprake van enige, impliciete of expliciete licentieverklaring onder patent of patentrechten van GE Interlogix.
0150-0229D_SS_NL / Mei 2003

Copyright
© 2003 GE Interlogix B.V. Alle rechten voorbehouden. Interlogix B.V. verleent het recht voor herdruk van deze handleiding slechts voor intern gebruik.
Interlogix B.V. behoudt zich het recht voor de informatie in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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1 StoreSafe - Overzicht
1.1 In deze handleiding beschreven producten
StoreSafe
StoreSafe Geavanceerd

1.2 Productomschrijving
StoreSafe is een videomultiplexer die beelden van verschillende camera's kan opnemen op een
interne harde schijf, en tegelijkertijd beelden kan afspelen. In tegenstelling tot verouderde time lapse
videorecorders, neemt StoreSafe beelden met hoge resolutie op. De digitale opnametechniek geeft
een betere weergavekwaliteit in vergelijking met videorecorders, en maakt het reinigen van koppen,
verwisselen van banden of het onderhoud van motoren overbodig. Afhankelijk van de instelling, kan hij
van enkele uren tot meer dan 3 jaar kleurenbeelden opslaan.
Dankzij de programmeerbare zoekfuncties is het tijdrovende zoeken naar cruciale beelden door
banden vooruit en terug te spoelen, definitief verleden tijd. Zoek opgenomen beelden of
gebeurtenissen op basis van alarm, tijd, datum, video-uitval of cameranummer.
StoreSafe is ook uitgerust met handige frontpaneeltoetsen waarmee u met één druk op een toets kunt
afdrukken en archiveren (naar CD schrijven).

!

Let op! De voornaamste taak van dit product is videomultiplexing en –opnamen
leveren. Hoewel het toestel voorzien is van alarmverwerkings- en
bewegingsdetectiefuncties, worden deze als secundaire functies beschouwd.
Deze eenheid mag niet de enige alarminstallatie ter plaatse zijn.

Functies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Multiplexerfunctie met ingebouwde digitale opname.
Triplex simultaan opnemen, afspelen en bekijken van rechtstreekse beelden op multiscreenbeeld.
30bps (beeldjes per seconde) opnamen van maximaal 16 camera’s.
Afstandsbediening en –programmering via de RS232- en Ethernet-poorten.
Bekijken van rechtstreekse of opgenomen beelden met behulp van de WaveReader software.
Dubbel monitorscherm.
Automatische detectie van videomode bij opstarten (NTSC of PAL).
Video bewegingsdetectie (inbraak en activiteit).
Weergave mogelijk op volledig scherm, in volgorde, picture-in-picture (PIP), en multiscreenbeelden
Alarmverwerking met logboek.
Archiveren op CD-R's met ingebouwde CD-schrijver.
Permanente opnamen met simultane archivering.
Miniatuurweergaven van zoekresultaten bekijken.
Kloksynchronisatie met netwerkserver.
Beeld afdrukken met één druk op een toets.
Dynamische IP-adressering (DHCP).
Verborgen cameraopname (opname zonder weergave).
Automatische aanpassing aan de zomertijd.
Alarmmelding via e-mail.
Geïntegreerde WaveBrowser software.
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1.3 Wachtwoorden
Wachtwoorden zijn bedoeld om de toegang tot menu’s en bepaalde functies te beveiligen. Er zijn twee
niveaus van wachtwoordbeveiliging voorzien:
•

Gebruiker: Beperkte menutoegang, alleen het Gebruikersmenu is beschikbaar.

•

Installateur: Volledige menutoegang, zowel de Hoofd- als Gebruikersmenu’s zijn beschikbaar.

Om veiligheidsredenen is het raadzaam het Gebruikers- en Installateurswachtwoord te veranderen
zodra de installatie is voltooid (zie paragraaf 3.19). Bewaar de wachtwoorden in de beveiligde
bestanden van de systeembeheerder.

Standaardwachtwoorden
Eenheden met vier kanalen
Wijzigbaar
door
gebruiker?

Type
Wachtwoord

Toegangsniveau

Gebruiker

Gebruiker

Geeft toegang tot de
Gebruikers- en
Systeemraadplegingsmenu’s.

Ja

Druk 4 maal op
‘ENTER’

Installateur

Installateur

Geeft toegang tot alle
schermmenu’s

Ja

3444

Fabrieksinst
ellingen

Installateur

Stelt de multiplexer opnieuw in
op de fabrieksinstellingen

Nee

4111

Taal

Installateur

Geeft toegang tot alle
taalmenu’s op het scherm

Nee

1414

Installateur

Deactiveert het Ethernetwachtwoord, zodat elke PC met
WaveReader toegang kan
krijgen tot de eenheid.

Nee

1111

Wijzigbaar
door
gebruiker?

Standaardwachtwoord

Ethernettoegang
reset

Functie

Standaardwachtwoord

Eenheden met zestien kanalen
Type
Wachtwoord

Toegangsniveau

Gebruiker

Gebruiker

Geeft toegang tot de
Gebruikers- en
Systeemraadplegingsmenu’s.

Ja

Druk 4 maal op
‘ENTER’

Installateur

Installateur

Geeft toegang tot alle
schermmenu’s

Ja

3477

Fabrieksinst
ellingen

Installateur

Stelt de multiplexer opnieuw in
op de fabrieksinstellingen

Nee

8111

Taal

Installateur

Geeft toegang tot alle
taalmenu’s op het scherm

Nee

5415

Installateur

Deactiveert het Ethernetwachtwoord, zodat elke PC met
WaveReader toegang kan
krijgen tot de eenheid.

Nee

1111

Ethernettoegang
reset

Functie

DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding

7

1.4 Het product uitpakken
Controleer de verpakking en inhoud op zichtbare schade. Als bepaalde onderdelen beschadigd zijn of
ontbreken, moet u niet proberen de eenheid toch te gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen
met de leverancier. Als de eenheid moet worden teruggestuurd, moet dit gebeuren in de originele
verpakking.

Inhoud van de verpakking
•

De StoreSafe-eenheid.

•

De alarminterfacekaart (P/N 0090-0077).

•

Extra printplaat (P/N 0900-0127). Alleen bij geavanceerde modellen.

•

De Gebruikershandleiding (P/N 0150-0229).

•

Een CD met de WaveReader Software (P/N 0151-0005-27W21 of hoger).

•

De Gebruikershandleiding van de WaveReader software (P/N 0150-0143).

•

De Gebruikershandleiding van WaveWatch (P/N 0150-0189).

•

Voeding (P/N 4310-0020).

•

Netsnoeren (110 Vac P/N 4310-0002) en (220 Vac P/N 4310-0001).

1.5 Installatieomgeving
Voeding: Controleer of de netspanning van de installatielocatie stabiel is en de nominale spanning
van de 12 V gelijkstroomvoeding niet overschrijdt. Als de netspanning van de locatie spanningspieken
of –vallen vertoont, moet u een spanningsstabilisator of een geschakelde voeding (UPS) gebruiken.
Ventilatie: De installatielocatie moet goed geventileerd zijn. Let op de positie van de koelingssleuven
in de behuizing van de eenheid en zorg ervoor dat de eenheid zo wordt geplaatst dat de ventilatie niet
wordt gehinderd.
Temperatuur: Houd rekening met de bedrijfstemperatuur van de eenheid (0 tot 40 °C) en de
toegestane niet-condenserende luchtvochtigheid (10% tot 80%) bij de keuze van de installatieplaats.
Extreem warme of koude temperaturen buiten het bedrijfstemperatuurbereik kunnen ertoe leiden dat
de eenheid uitvalt. Installeer de eenheid niet op andere, warmte afgevende apparaten. Laat enige
ruimte tussen eenheden die in een rek worden gemonteerd.
Vochtigheid: Stel de eenheid niet bloot aan regen of vocht. Vocht kan de interne onderdelen
beschadigen. Installeer de eenheid niet in de buurt van een waterbron.
Chassis: Andere apparatuur tot een gewicht van 16 kilogram mag op de eenheid worden geplaatst.

1.6 Bijbehorende apparatuur
De bijbehorende apparatuur in een normaal beveiligingssysteem kan de volgende elementen
omvatten:
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•

Twee monitoren.

•

Printer, via Ethernet-kabel met printerserver verbonden.

•

Videocamera’s: Composiet video, 1 volt piek-tot-piek.

•

Alarmingangsapparaten: Druksensoren, bewegingsdetectoren, enz.

•

Alarmuitgangsapparaten: Zoemers, sirenes, knipperlampen, enz.

•

Een PC, aangesloten via een Ethernet-kabel.
DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding

Voor de instructies in verband met de aansluiting van de bijbehorende beveiligingsapparatuur in uw
systeem verwijzen wij naar de handleiding bij de bijbehorende apparatuur.

1.7 Het achterpaneel

1. Camera-ingangen: BNC-connector, lusverbinding. Zelfafsluitend.
2. Composiet uitgang Monitor A en B: CVBS video-uitgang met BNC-connector.
3. Voedingsaansluiting: Voor de aansluiting van de voeding.
4. Alarm I/U: Voor de aansluiting van alarmingangen en alarmuitgangsrelais.
5. RS232-poort 1: Voor modemaansluiting en externe bediening van de eenheid.
6. Aux-poort: Voor de aansluiting van de extra printplaat voor audio-ingangen en -uitgangen. Alleen
bij geavanceerde modellen.
7. Connector RS485 Poort 2: Voor de verbinding met het toetsenbord en andere RS485-apparaten.
Wordt niet gebruikt op het standaardmodel.
8. Connector RS485 Poort 1: Voor de verbinding met het toetsenbord en andere RS485-apparaten.
Wordt niet gebruikt op het standaardmodel.
9. RS232-poort 2: Voor aanmaak van gebeurtenissen en ASCII-tekstinvoer. Wordt niet gebruikt op
het standaardmodel.
10. 10/100 Ethernet-poort: Voor de verbinding met de PC op afstand via Ethernet-netwerk.

Camera-ingangen
Er zijn twee BNC-aansluitingen voor elke camera.
Elke aansluiting kan een camerasignaal ontvangen.
Het signaal wordt gelust (rechtstreeks
doorverbonden naar de andere aansluiting),
waardoor het camerasignaal ook beschikbaar is voor
andere apparatuur.
De camera-ingangsaansluitingen zijn zelfafsluitend.

Kabel: 75 Ohm coaxiaal
Connectoren: BNC
Zelfafsluitend: Ja
Passieve lusverbinding:
Ja

Dit betekent dat het ingangssignaal automatisch wordt afgesloten met 75 Ohm, tenzij een 2e kabel
wordt aangesloten op de 2e BNC-connector van dezelfde camera-ingang. Zorg ervoor dat er een 75
Ohm afsluitweerstand aanwezig is aan het eind van de videolijn als het signaal door de StoreSafe
wordt gelust.
Tijdens de digitale ontvangst wordt een tijdgestuurde correctie uitgevoerd. Hierdoor hoeven de
camera’s niet te worden gesynchroniseerd.
DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding
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Zie paragraaf 3.13 voor meer informatie over het uitschakelen van ongebruikte camera-aansluitingen
in het menusysteem.

Composiet monitoruitgang
Bij een rechtstreekse aansluiting van de StoreSafe
op de monitor, kiest u de 75 Ohm impedantieinstelling op de monitor.

Kabel: 75 Ohm coaxiaal
Connectoren: BNC

Als een extra apparaat wordt aangesloten op de lusuitgang van de monitor, stelt u de afsluitweerstand
van het extra apparaat in op 75 Ohm, en de afsluitweerstand van de monitor op Hi-Z (hoge
impedantie).

I/O-poort alarm
Het achterpaneel van de eenheid is voorzien van een
Alarmpoort (DB-25 connector).
Probeer nooit een rechtstreekse verbinding te
maken met de DB-25 connector op het
achterpaneel.

DB-25 connector op achterpaneel

Sluit de Alarmprintplaat (meegeleverd) aan op de Alarmpoort. Sluit alle alarmingangen aan op de
Alarmprintplaat volgens het pinaansluitschema hieronder.
Pin 1: Alarmingang 1.

Pin 13: Alarmingang 13.

Pin 2: Alarmingang 2.

Pin 14 Alarm Input 14.

Pin 3: Alarmingang 3.

Pin 15: Alarmingang 15.

Pin 4: Alarmingang 4.

Pin 16: Alarmingang 16.

Pin 5: Alarmingang 5.

Pin 17: Alarmuitgangsrelais 1.

Pin 6: Alarmingang 6.

Pin 18: Aarding.

Pin 7: Alarmingang 7.

Pin 19: Aarding.

Pin 8: Alarmingang 8.

Pin 20: Aarding.

Pin 9: Alarmingang 9.

Pin 21: Alarmuitgangsrelais 1
Gemeenschappelijk.

Pin 10: Alarmingang 10.
Pin 11: Alarmingang 11.
Pin 12: Alarmingang 12.

Pin 22: Alarmuitgangsrelais 2.
Pin 23: Ingang voor Externe alarmuitschakeling
en -bevestiging.
Pin 25: Alarmuitgangsrelais 2
Gemeenschappelijk.

Alarmprintplaat

De actieve alarmingangen verschillen naargelang het StoreSafe-model. Eenheden met 4 kanalen
hebben 4 actieve alarmingangen, eenheden met 10 kanalen hebben 10 actieve alarmingangen en
eenheden met 16 kanalen hebben 16 actieve alarmingangen.

Alarmingang
Een alarmsituatie kan worden geactiveerd door apparaten zoals drukkussens, passieve infrarood
detectoren, deurschakelaars of andere soortgelijke apparaten.
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Alarm relaisuitgang
Het alarm relaisuitgang wordt geactiveerd wanneer een
alarmsituatie actief is. Het alarmuitgang is slechts actief
zolang het alarm duurt.

Uitgang: Normaal Open Nulpotentiaal
relaiscontact.
Spanning: 30V (Max)

De alarmrelais kunnen in het menusysteem worden
geprogrammeerd om te reageren op macro’s en video-uitval.
Zie paragraaf 3.10 voor meer informatie over het
configureren van de alarmen in het menusysteem.

Stroomsterkte: 500mA (Max)

Ingang voor Externe alarmbevestiging
Sluit een schakelaar of soortgelijk apparaat aan om deze pin
te aarden, om een alarmsituatie te bevestigen en de
bijbehorende zoemers en relais uit te zetten. Maak de
verbinding van pin 23 naar pin 18, 19 of 20 (aardingspinnen).

Extern apparaat: Normaal Open
Nulpotentiaal relaiscontact.

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. GE Interlogix
gaat er bij de druk van deze handleiding van uit dat alle specificaties correct zijn,
maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen of fouten.

RS485-connector (alleen bij geavanceerde StoreSafe-modellen)
De afschermingen worden aan één uiteinde geaard,
bij voorkeur aan de kant van de StoreSafe.

Type draad: 24 AWG, twisted-pair met
afscherming (2-draads)

Zie paragraaf 3.16 voor meer informatie over het
configureren van de adresinstellingen van het
RS485-netwerk in het menusysteem.

Type connector: RJ-45
Max. kabellengte: 1000 meter (3200 feet)

RJ-45 pinconfiguratie voor RS485-poort
Pin

Gebruik

Pin

Gebruik

1

Aarding
(Afscherming)

5

Niet aangesloten

2

Niet aangesloten

6

Netwerk -VE

3

Netwerk +VE

7

Aarding
(Afscherming)

4

Niet aangesloten

8

Niet aangesloten

RJ-45 stekkerbus op
achterpaneel.

Ethernet-poort
De kabelaansluitingsconfiguratie is afhankelijk van
uw netwerkconfiguratie:
•

•

Voor een StoreSafe die rechtstreeks wordt
verbonden met een hub of schakelaar, gebruikt u
een doorverbinding
Voor een StoreSafe die rechtstreeks wordt
aangesloten op een PC, gebruikt u een
kruisverbinding.

DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding

Type draad: Cat. 5
Type connector: RJ-45
Max. kabellengte: 100 meter (328 feet)
Min. kabellengte: 1,8 meter (182,88 cm)
Bedradingsconfiguratie hub: Zonder
crossover
Bedradingsconfiguratie PC: Met crossover
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Neem contact op met de MIS-afdeling voor meer
informatie over het specifieke type configuratie. Zie
paragraaf 3.16 voor meer informatie over het
configureren van de Ethernet-instellingen in het
menusysteem.

RJ-45 pinconfiguratie voor Ethernet-poort
Pin

Gebruik

Pin

Gebruik

1

TX+

5

Niet aangesloten

2

TX-

6

RX-

3

RX+

7

Niet aangesloten

4

Niet aangesloten

8

Niet aangesloten
RJ-45 stekkerbus op
achterpaneel.

RS232-poort 1
Voor een modemaansluiting of afstandsbediening van de eenheid. Zie paragraaf 3.16 voor meer
informatie over het configureren van de modeminstellingen in het menusysteem. Zie paragraaf 9 voor
de RS232 Afstandsbedieningsprotocols.

DB-9 pinconfiguratie voor Poort 1
Pin

Gebruik

Pin

Gebruik

Pin

Gebruik

1

DCD

4

DTR

7

RTS

2

RX

5

Aarding

8

CTS

3

TX

6

Niet
aangesloten

9

Niet
aangesloten

DB-9 op achterpaneel.

RS232-poort 2 (alleen bij geavanceerde StoreSafe-modellen)
Voor de aanmaak van gebeurtenissen en ASCII-tekstinvoer.

RJ-45 pinconfiguratie voor RS232-poort 2
Pin

Gebruik

Pin

Gebruik

1

Aarding

5

TXD

2

Gereserveerd

6

Niet aangesloten

3

Niet aangesloten

7

Aarding

4

RXD

8

Gereserveerd
RJ-45 stekkerbus op
achterpaneel.

1.8 Inschakelen
Het is belangrijk dat de inschakelprocedures nauwkeurig worden opgevolgd. De eenheid gebruikt haar
automatische detectiefunctie om de camerasignalen te detecteren tijdens het inschakelen en om
zichzelf automatisch te configureren.
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Inschakelprocedure
Zodra het systeem is geïnstalleerd, kunt u de stroom
inschakelen in deze volgorde:

Voedingsingang
Spanning: 12 Vdc

1. Schakel de monitoren en alle camera’s in.

Voeding: 60 W (5 A)

2. Schakel de StoreSafe in.

Connector: 2,1 mm busconnector, centrale
plus

Zodra de stroom is ingeschakeld, start de eenheid haar inschakelprocedure. De eenheid begint met
het tonen van de softwareversie op Monitor A, waarna de eenheid klaar is voor gebruik.

De kwaliteit van de video-ingang controleren
Controleer de beeldkwaliteit door elke camera te selecteren voor weergave op volledig scherm. Als de
beeldkwaliteit slecht is, controleert u de volgende elementen:
•

De BNC-aansluitingen.

•

De doorlusuiteinden.

•

De videoniveaus van de inkomende signalen.

•

De mogelijkheid van aardlussen.

•

Raadpleeg de installatie-instructies van de camera’s voor meer informatie over de correcte
camera-instellingen.

De opname- en afspeelkwaliteit controleren
Neem gedurende minimaal drie minuten beeld op met de standaard opnamesnelheid. Speel
vervolgens de opname af, waarbij u elke camera selecteert voor weergave op volledig scherm.
Controleer de beeldkwaliteit tijdens het afspelen.

AUX-poort
Het achterpaneel van het geavanceerde model is
voorzien van een Aux-poort (DB-9 connector).
Probeer nooit een rechtstreekse verbinding te
maken met de DB-9 connector op het achterpaneel.

DB-9 connector op achterpaneel
Sluit de extra printplaat (die bij de geavanceerde modellen wordt meegeleverd) aan op de AUX-poort
om toegang te krijgen tot de audiofuncties. Sluit de audio-ingang en -uitgang op de extra printplaat aan
volgens het pinaansluitschema hieronder.
Pin 1: Niet gebruikt.
Pin 2: Audio uit.
Pin 3: Aarding.
Pin 4: Audio in.
Pin 5: Aarding.
Pin 6: Niet gebruikt.
Pin 7: Aarding.
Pin 8: Niet gebruikt.
Pin 9: Aarding.
GND: Aarding.
DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding

Extra printplaat
13

StoreSafe - Elementaire bedieningsfuncties
2.1 Voornaamste bedrijfsmodi
De StoreSafe telt vijf bedrijfsmodi:
•

Bekijken van rechtstreekse beelden.

•

Afdrukken.

•

Afspelen.

•

Archiveren op CD.

• Opnemen.
Elke bedrijfsmode wordt verder in dit hoofdstuk uitvoerig besproken.

2.2 Het frontpaneel

4 kanalen

10 kanalen

16 kanalen

1. Spanningsindicator: Geeft aan of de spanning is in- of uitgeschakeld.
2. Monitorselectietoets: Monitor A.
3. Monitorselectietoets: Monitor B.
4. Mozaïekscherm-selectietoetsen: Verscheidene Mozaïekscherm-toetsen, afhankelijk van het
StoreSafe-model.
5. De Alarmtoets: Hiermee kan de gebruiker alarmen bevestigen en stilzetten.
6. Weergavereekstoets: Geeft de camerabeelden weer in een bepaalde volgorde.
7. Zoomtoets: Geeft een 2x digitale zoom.
8. Functietoets: Wordt in combinatie met de cameraknoppen gebruikt om macro’s uit te voeren.
14
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9. Cijfertoetsen voor cameraselectie: Camera nummers van 1 tot en met 16.
10. CD-recorder: Voor het registreren van gegevens op CD.
11. CD opnemen-toets: De selecteerde video wordt met één druk op deze toets op CD gearchiveerd
met behulp van de ingebouwde CD-schrijver.
12. Beeld afdrukken-toets: Met één druk op deze toets wordt het weergegeven beeld afgedrukt.
13. Opnametoets: Wordt gebruikt om de opname te starten en te stoppen.
14. Achterwaarts afspelen: Achterwaarts afspelen van opgenomen beelden.
15. Stilstaand beeld-toets (Pauze): Zet de camerabeelden op het scherm stil in Rechtstreekse
mode. Zet de weergave tijdelijk stil.
16. Stoptoets: Om het Afspelen te stoppen en terug te keren naar de Rechtstreekse beelden.
17. Afspeeltoets: Start het afspelen.
18. Zoektoets: Geeft toegang tot opgeslagen beeldgegevens.
19. Jog/Shuttle: Sturen de afspeelsnelheid en menuselecties.
20. Menu-toets: Geeft toegang tot schermmenu’s
21. Enter-toets: Bevestigt de selectie in menu’s.

2.3 Rechtstreekse beelden bekijken
Mozaïekscherm
Druk tijdens Rechtstreekse mozaïekscherm weergave op een Mozaïekscherm-toets om de
mozaïekscherm weergave op monitor A te activeren. Als u herhaaldelijk op de Mozaïekscherm-toets
drukt, overloopt u alle beschikbare mozaïekschermenop monitor B. Rechtstreekse mozaïekschermen
worden weergegeven met grijze randen. Voor meer informatie over de Mozaïekschermen verwijzen
we naar paragraaf 2.6.

4 kanalen

10 kanalen

16 kanalen

Mozaïekscherm met weergave-reeks
Als een mozaïekscherm niet alle camera’s weergeeft, kunnen de overige
camera’s in een bepaalde volgorde in de cameo in de rechterbenedenhoek
worden getoond. Druk tijdens Rechtstreekse mozaïekscherm weergave op de
Weergave-reeks toets om de reeks te starten. Voor meer informatie over de
weergave-volgorde verwijzen we naar paragraaf 2.8.
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toets
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Weergave op volledig scherm
Selecteer een camera voor weergave op volledig scherm door de Cijfertoets
van de gewenste camera in te drukken. Als u nogmaals op de cijfertoets van
de camera drukt, wordt het Status weergave-venster geopend. Bij een derde
druk op dezelfde toets wordt de ASCII-tekst van een eventueel verbonden
ATM of kassa getoond (zie paragraaf 2.9).

Cijfertoets

Weergave-reeks op volledig scherm
Druk tijdens een volledige schermweergave op de Weergave-reeks toets om
de weergave-reeks op volledig scherm te starten. De weergave-lijst is
programmeerbaar. Voor meer informatie over de programmering van de
weergave-volgorde verwijzen we naar paragraaf 2.8.

Weergave-reeks
toets

Zoomen
Om de 2x digitale zoom te activeren, selecteert u de volledige
schermweergave van de camera waarop u wenst te zoomen, en drukt u
vervolgens op de Zoomtoets. De zoomfunctie wordt aangegeven door de
LED die zich vlak boven de Zoomtoets bevindt. De zoomfunctie wordt tevens
met ZOOM aangegeven op de hoofdmonitor. De zoomfunctie werkt zowel
met stilstaande als niet-stilstaande beelden. Ingezoomde beelden kunnen
eveneens worden stilgezet.

Zoomtoets
met LED

Op een ingezoomd beeld kunt u horizontaal en verticaal over het beeld
bewegen door aan de knop Jog/Shuttle te draaien. Tijdens deze digitale
beeldbewegingen zal de camera niet bewegen.
Druk nogmaals op de Zoomtoets om de Zoomfuncties te annuleren.
Als u tijdens eenmozaïekscherm op de Zoomtoets drukt, wordt de camera van de
laatste actieve cameo geselecteerd voor weergave op volledig scherm. Druk
nogmaals op de Zoomtoets om de Zoomfunctie te activeren.

Stilzetten
Als u op de Stilstaand beeld-toets drukt, worden alle camerabeelden op het
scherm stilgezet. Het stilzetten van het volledige scherm wordt op het scherm
weergegeven met FRZ. Het stilzetten van het multiscreenbeeld wordt
aangegeven met een * (een knipperende asterisk) in elke stilgezette cameo.
Cameo’s kunnen individueel worden stilgezet in de Actieve Cameo-mode (zie
paragraaf 2.7).

Stilstaand beeldtoets

Druk nogmaals op de Stilstaand beeld-toets of een willekeurige cameratoets
om de Stilstaand beeld-functies op te heffen.

Monitor B selecteren.
Druk op de selectietoets Monitor B om monitor B te bedienen. De LED van
monitor B zal gaan branden om aan te geven dat de cijfertoetsen nu monitor
B sturen. Druk op de Monitor A-toets als u opnieuw monitor A wilt bedienen.
Selectietoetsen
Monitor A en B

2.4 Afspelen
Het afspelen gebeurt altijd op Monitor A. De randen van opgenomen mozaïekscherm zijn zwart,
tegenover grijs bij rechtstreeks mozaïekscherm. Monitor B blijft in de afspeelmode rechtstreekse
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beelden weergeven op volledig scherm. Om het afspelen te starten, drukt u op de toets Afspelen of
Achterwaarts afspelen.

Afspelen
Wanneer u op de Afspeeltoets drukt, speelt de eenheid de beelden af tegen de
snelheid waarmee ze zijn opgenomen. Tijdens de afspeelmode kan de gebruiker
de afspeelrichting, afspeelsnelheid, enz. veranderen. Om terug te keren naar de
normale afspeelfunctie, drukt u op de Afspeeltoets.

Afspeeltoets

Achteruit afspelen
Om de beelden achterwaarts af te spelen, drukt u op de toets Achterwaarts
afspelen.
Achterwaarts
afspelen

Snel vooruit
Draai tijdens het afspelen de knop Shuttle (de buitenste draaiknop) rechtsom als
u de beelden versneld wilt bekijken. Hoe verder u draait, hoe sneller de beelden
worden afgespeeld.

Jog / Shuttle

Automatische pauze
Als u tijdens het afspelen de knop Jog (de binnenste draaiknop) in een
willekeurige richting draait, wordt het afgespeelde beeld stilgezet. Druk op de
Stilstaand beeld-toets of een willekeurige knop voor het afspelen om het
afspelen voort te zetten.

Terugspoelen
Draai tijdens het afspelen de knop Shuttle linksom als u de beelden
(achterwaarts) versneld wilt bekijken. Hoe verder u draait, hoe sneller de beelden
worden afgespeeld.

Stilstaand beeld
Druk tijdens het afspelen op de Stilstaand beeld-toets. Deze functie zet alle
beelden op volledig scherm en mozaïekscherm stil.
Stilstaand beeldtoets

Beeld voor beeld doorspoelen & beeld voor beeld terugspoelen
Draai in de stilstaand beeld- of pauzemode met de knop Jog (de binnenste
draaiknop) als u het beeld vlak voor of achter het op het scherm getoonde beeld
wilt bekijken.

DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding
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Stop afspelen
Om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de rechtstreekse
mozaïekscherm mode op monitor A, drukt u op de Stoptoets.

Stoptoets

Mozaïekscherm
Druk tijdens de afspeelmode op een Mozaïekscherm-toets om een mozaïekscherm te activeren. Als u
op de Mozaïekscherm-toets drukt als het mozaïekscherm is weergegeven (16 of 10 kanalen),
overloopt u alle beschikbare mozaïekschermen. Mozaïekscherm met 6 velden en PIP zijn niet
mogelijk in afspeelmode. Voor meer informatie over de Mozaïekschermen verwijzen we naar
paragraaf 2.6.

4 kanalen

10 kanalen

16 kanalen

Mozaïekscherm met weergave-reeks
Als een mozaïekscherm niet alle camera’s weergeeft, kunnen de overige
camera’s in een bepaalde volgorde in de cameo in de rechterbenedenhoek
worden getoond. Druk tijdens een Mozaïekscherm op de Weergave-reeks
toets om de reeks te starten. Voor meer informatie over de weergavevolgorde verwijzen we naar paragraaf 2.8. Deze functie is niet beschikbaar op
de eenheden met 4 kanalen.

Weergave op volledig scherm
Selecteer een camera voor weergave op volledig scherm door de Cijfertoets
van de gewenste camera in te drukken. Als u nogmaals op de cijfertoets van
de camera drukt, wordt het Status weergave-venster geopend. Bij een derde
druk op dezelfde toets wordt de ASCII-tekst van een eventueel verbonden
ATM of kassa getoond.

Cijfertoets

Weergave-reeks op volledig scherm
Druk tijdens een volledige schermweergave op de Weergave-reeks toets om
de weergave-reeks op volledig scherm te starten. De weergave-lijst is
programmeerbaar. Voor meer informatie over de programmering van de
weergave-volgorde verwijzen we naar paragraaf 2.8.
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Weergave-reekstoets
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Zoomen
Om de 2x digitale zoom te activeren, selecteert u de volledige
schermweergave van de camera waarop u wenst te zoomen, en drukt u
vervolgens op de Zoomtoets. De zoomfunctie wordt aangegeven door de
LED die zich vlak boven de Zoomtoets bevindt. De zoomfunctie wordt tevens
met ZOOM aangegeven op de monitor. De zoomfunctie werkt zowel met
stilstaande als niet-stilstaande beelden. Ingezoomde beelden kunnen
eveneens worden stilgezet.

Zoomtoets
met LED

Op een ingezoomd beeld kunt u horizontaal en verticaal over het beeld
bewegen door aan de knop Jog/Shuttle te draaien. Tijdens deze digitale
beeldbewegingen zal de camera niet bewegen.
Druk nogmaals op de Zoomtoets of een andere cameratoets om de
Zoomfuncties op te heffen.
Als u op een mozaïekscherm op de Zoomtoets drukt, wordt de camera van de
laatste actieve cameo geselecteerd voor weergave op volledig scherm. Druk
nogmaals op de Zoomtoets om de Zoomfunctie te activeren.

Opgenomen beelden zoeken
De StoreSafe is voorzien van een krachtige zoekinterface waarmee de gebruiker
gegevens kan opzoeken op de interne harde schijf. De gebruiker kan de
gegevens doorzoeken naar eerdere opnamesessies, tekstinlassing of
alarmsituaties. Omdat de zoekinterface zo dynamisch is, wordt hij uitvoerig
besproken in een apart hoofdstuk van deze handleiding. Zie paragraaf 5.

Zoektoets

2.5 Opnemen
Druk op de Opnametoets om een opname te starten. De opnamefunctie wordt
aangegeven door de LED die zich vlak boven de Opnametoets bevindt. De
eenheid begint altijd op te nemen aan het eind van eerder opgenomen gegevens.
De eenheid blijft opnemen tot de Opnametoets opnieuw wordt ingedrukt, tenzij
opnameblokkering AAN staat.

Opnametoets
De StoreSafe onthoudt tevens de huidige opnamemode wanneer er een stroomstoring zou optreden.
Als de eenheid aan het opnemen was op het ogenblik van de stroomstoring, zal zij nadat de storing
hersteld is automatisch opnieuw in dezelfde mode schakelen.

Monitorweergave tijdens opname
De rechtstreekse en opgenomen mozaïekschermen op Monitor A en Monitor B worden niet beïnvloed
door de opnamefuncties.

DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding
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Monitor A

Monitor B

Stopmode

Afspeelmode

Triplexmode
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2.6 Weergave-opties
Mogelijke mozaïekschermen
Druk op een Mozaïekscherm toets om de mozaïekscherm weergave te activeren. Elke
Mozaïekscherm-toets activeert het overeenkomstige mozaïekscherm. Door herhaaldelijk op de toets
voor 16 kanalen of 10 kanalen te drukken, overloopt u alle beschikbare mozaïekschermen.

4 kanalen

10 kanalen

16 kanalen

Het mozaïekscherm is beperkt tot het aantal camera-ingangen op de eenheid.
Eenheid met vier kanalen: Kan alleen het mozaïekscherm met 4 kanalen en PIP weergeven.
Eenheid met tien kanalen: Kan de mozaïekschermen met 4 tot en met 10 kanalen en PIP
weergeven.
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Eenheid met zestien kanalen: Kan de mozaïekschermen met 4 tot en met 16 kanalen en PIP
weergeven.
Zowel voor de mozaïekscherm weergave van rechtstreekse als opgenomen beelden op Monitor A
wordt de cameratoewijzing voor elk mozaïekscherm opgeslagen (in het niet-vluchtig geheugen).
PIP: Met behulp van de knop Jog/Shuttle kan de plaats en grootte van de PIP-weergave worden
aangepast. Denk eraan dat de PIP-weergave alleen mogelijk is op Monitor A, in de rechtstreekse
mode.

2.7 Actieve cameo’s
Een cameo wordt gedefinieerd als een van de cellen in een mozaïekscherm. In de actieve cameomode kan de gebruiker elk veld individueel bewerken.

De Actieve Cameo-mode activeren
Activeer de actieve cameo-mode door op de Enter-toets te drukken terwijl
een multiscreenbeeld actief is. De actieve cameo-mode wordt op het scherm
aangegeven door de knipperende weergave van nummer en titel van de
actieve cameo, en doordat de LED boven de Enter-toets brandt. Standaard
wordt de cameo in de linkerbovenhoek geactiveerd.

Enter-toets

Cameo’s selecteren
Selecteer een cameo door met de knop Jog/Shuttle over het mozaïekscherm
te navigeren. Met de knop Jog selecteert u het vorige of volgende scherm in
een rij. Met de knop Shuttle selecteert u het volgende scherm in numerieke
volgorde. De actieve cameo zal altijd worden aangeduid met het knipperende
cameranummer en de titels.
Jog / Shuttle

Camera’s selecteren
Selecteer een camera voor weergave in de actieve cameo door op de
Cijfertoets van de gewenste camera te drukken. Zodra een camera
geselecteerd is, verplaatst de actieve cameo zich naar rechts naar het
volgende veld.

Cijfertoets

De cameraselectie verandert alleen het huidige mozaïekscherm. Elk mozaïekscherm moet apart
worden geconfigureerd. Wijzigingen aan het mozaïekscherm worden opgeslagen in niet-vluchtig
geheugen, en worden ook bewaard wanneer de spanning van de eenheid wegvalt.

Stilzetten
Druk op de Stilstaand beeld-toets om het beeld in de geselecteerde cameo
stil te zetten. Elke stilgezette cameo wordt op het scherm aangeduid met een
* (knipperende asterisk).
Druk nogmaals op de Stilstaand beeld-toets om het stilstaand beeld te
annuleren.

Stilstaand beeldtoets

2.8 Weergave-reeks
Een weergave-reeks laat toe een camera even op het scherm te tonen en
vervolgens door te schakelen naar de volgende camera in de lijst. De
standaard weergave-reeks toont elke camera in numerieke volgorde.
Weergave-reeks
toets
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Dwell tijd
De dwell tijd geeft aan hoe lang elke camera op het scherm wordt getoond alvorens naar de volgende
camera wordt doorgeschakeld. De standaard dwell tijd is 3 seconden.

Autolist™ weergave-lijst op maat
Met de Autolist™ functie kan de gebruiker een weergave-lijst op maat aanmaken die de volgorde
bepaalt waarin de camera’s worden getoond, evenals de dwell tijd. Er kunnen aparte Autolists worden
aangemaakt voor Monitor A (in rechtstreekse en afspeelmode) en Monitor B (rechtstreekse mode).
Selecteer de monitor die u wilt programmeren met behulp van de Monitor-toets. Selecteer vervolgens
met een Cijfertoets een camera voor weergave op volledig scherm.

De eenheid moet in Volledige schermweergave-mode geschakeld zijn voordat u
de weergave-lijst begint aan te maken. Deze eerste camera maakt geen deel uit
van de weergave-lijst.

Om de opname van de Autolist™ reeks te starten: Druk tegelijkertijd op de
Alarmtoets en de Weergave-reeks toets. De Autolist Programmeermode
wordt op het scherm weergegeven met PGM.
De opname start wanneer het eerste cameranummer wordt ingetoetst. Druk
op de cameranummers in de volgorde waarin u ze op het scherm wilt laten
weergeven. De tijd die u laat tussen twee opeenvolgende cameranummers,
bepaalt de dwell tijd. Wanneer u tijdens het programmeren van de weergavelijst een andere toets indrukt dan een cijfertoets of de Weergave-reeks toets,
wordt de weergave-lijst ongeldig gemaakt.

Alarm- en
Weergave-reeks
toets

Om de opname te stoppen: Druk op de Weergave-reeks toets. De tijd die u laat tussen het intoetsen
van de laatste cijfertoets en de Weergave-reeks toets bepaalt de dwell tijd voor de laatste camera in
de weergave-lijst.

Terugkeren naar de standaard weergave-lijst
De standaard weergave-lijst bevat alle camera’s in numerieke volgorde met een dwell tijd van drie
seconden.
Om de standaard weergave-lijst opnieuw in te stellen op de eenheid, gaat u naar Hoofdmenu →
Fabrieksinstellingen.

!

Let op! Wanneer u het menucommando Fabrieksinstellingen activeert, worden
alle instellingen opnieuw op de oorspronkelijke fabriekswaarden ingesteld.
Hierdoor gaan alle gebruikersinstellingen verloren.

Weergave-reeks in cameo’s
Terwijl een mozaïekscherm actief is, kunnen andere camera’s (die niet op het mozaïekscherm worden
getoond) in volgorde worden weergegeven in de cameo in de rechterbenedenhoek, door op de
Weergave-reeks toets te drukken. De weergave-lijst is niet programmeerbaar. Druk opnieuw op de
Weergave-reeks toets om de weergave-reeks te annuleren.

2.9 Indicatoren op het scherm
Er zijn vijf soorten indicatoren die op het scherm worden weergegeven.
Cameratitels: Geven het cameranummer en de cameratitel.
Statusindicatoren: Tonen Tijd, Datum en de resterende opnametijd op de Harde schijf.
DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding
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Toestandsindicatoren: Indicatoren voor Stilstaand beeld, Zoom, Alarm, Bewegingsdetectie, Videouitval, Autolist™ Programmeermode, Macro-opname en Macro-weergave-mode.
Statusvenster: Toont Archiveringsapparaat, Netwerkstatus en Beeldkwaliteits-instelling (enkel in
Afspeelmode).
Tekstvenster: Toont ATM/POS tekstgegevens.

Cameratitels
De cameratitels worden links op het scherm in de boven- of benedenhoek weergegeven. De
cameratitel kan worden gewijzigd in het menusysteem (zie paragraaf 3.13). De gebruiker kan de
weergave-positie en –kleur veranderen. Zie hieronder.

Positie en kleur van titel en statusindicatoren veranderen
Cameratitels: Om de kleur en positie van de cameratitels te
veranderen, selecteert u een camera voor weergave op volledig
scherm, en drukt u op Enter om naar de volgende weergaveinstelling te gaan. Door herhaaldelijk op de Enter-toets te drukken,
overloopt u de weergave-instellingen in de volgorde van de tabel
hiernaast.
Voorbeeld: Selecteer Camera 1 voor weergave op volledig
scherm. Met behulp van de Enter-toets overloopt u de reeks in de
tabel hiernaast. Telkens wanneer de positiereeks is afgelopen,
schakelt de eenheid over naar de kleur van de Statusindicatoren.
Kies Zwart, Wit of Grijs.

Positie

Kleur

Linksboven

Zwart

Linksboven

Wit

Linksboven

Grijs

Linksonder

Zwart

Linksonder

Wit

Linksonder

Grijs

Titel niet getoond

Statusindicatoren
De Statusindicatoren worden weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.
Statusindicatoren zijn onder andere:
•

Tijd en Datum (deze kunnen worden uitgezet in het menusysteem, zie paragraaf 3.8). De tijden datumnotatie kan ook worden veranderd in het menusysteem.

•

Resterende tijd op Harde schij(f)(ven).

Toestandsindicatoren
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Toestand*

Indicator op volledig
scherm

Indicator op multiscreenbeeld

Alarm-

ALM

A in cameo van camera in alarmtoestand

Autolist™
Programmeermode

PGM

PGM

Freeze

FRZ

* (Asterisk) in stilgezette cameo

Macro-opnamemode

F gevolgd door
macronummer

F gevolgd door macronummer

Bewegingsdetectie

M

M in cameo met bewegingsdetectie

Video-uitval

VDL

V in cameo met video-uitval

Zoom

ZOOM

ZOOM
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Statusvenster
Een statusvenster kan worden bekeken door tweemaal op de camera-cijfertoets te drukken.
Statusindicatoren zijn onder andere:
Op rechtstreeks volledig scherm:
•
•

Archiefstatus: Niet aangesloten, Niet gereed, Gereed, Uitworp, Afspelen en resterend.
Resterend staat voor de resterende tijd voor het archiefmedium vol is (alleen als op de eenheid
Achtergrondarchivering is ingeschakeld).
Netwerk: Toont alle huidige netwerkverbindingen. Een normale verbinding wordt weergegeven
als ip.ip of --- als er geen verbinding is. Rechtstreekse verbindingen worden weergegeven als
E1: ip.ip, E2: ip.ip, enz. (waarbij ip.ip de laatste 2 bytes van het IP-adres voorstellen). Een
POTS-verbinding wordt weergegeven als IP 1.1.

Op volledig afspeelscherm:
•

Identiek als hierboven, met inbegrip van de Beeldkwaliteits instelling: Hoog, Medium,
Standaard.

ATM/POS tekstvenster
Wanneer het cameranummer een derde keer wordt ingedrukt, verschijnt een ATM/POS tekstvenster.
Deze functie kan tijdens het bekijken van rechtstreekse beelden worden gebruikt om te controleren of
de StoreSafe ATM/POS-tekst ontvangt, of in afspeelmode om opgenomen tekst en beelden opnieuw
te bekijken.
Deze functie is niet beschikbaar op het standaardmodel.

2.10 Triplexmode
De Triplexmode biedt de mogelijkheid tegelijkertijd zowel rechtstreekse als opgenomen beelden weer
te geven op monitor A. Rechtstreekse beelden hebben grijze randen, terwijl opgenomen beelden
zwarte randen hebben.
Om de Triplexmode te activeren, moet u op de Afspeeltoets drukken terwijl de eenheid zich in de
Afspeelmode bevindt. Een andere mogelijkheid is op de toets Achterwaarts afspelen te drukken terwijl
de eenheid zich in de Achterwaartse afspeelmode bevindt. De Afspeel-LED en de Stop-LED beginnen
te branden om aan te geven dat de eenheid zich in de Triplexmode bevindt.
Monitor B toont altijd rechtstreekse beelden op volledig scherm wanneer de Triplexmode is
geactiveerd.

Afspelen
Wanneer de eenheid zich in de Afspeelmode bevindt en de Afspeeltoets wordt
ingedrukt, schakelt de eenheid in de Triplexmode. Wanneer u nogmaals op de
Afspeeltoets drukt, keert de eenheid terug naar de normale Afspeelmode.
Wanneer in de Triplexmode beelden achterwaarts worden afgespeeld, kunt u de
afspeelrichting veranderen door op de Afspeeltoets te drukken.

Afspeeltoets

Achteruit afspelen
Wanneer de eenheid zich in de Achterwaartse afspeelmode bevindt en de
Achterwaartse afspeeltoets wordt ingedrukt, schakelt de eenheid in de
Triplexmode. Wanneer u nogmaals op de Achterwaartse afspeeltoets drukt, keert
de eenheid terug naar de normale Afspeelmode. Wanneer in de Triplexmode
beelden in de normale richting worden afgespeeld, kunt u de afspeelrichting
veranderen door op de Achterwaartse afspeeltoets te drukken.
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Snel vooruit
Draai tijdens de Triplexmode de knop Shuttle (de buitenste draaiknop) rechtsom
als u de afgespeelde beelden versneld wilt bekijken. Hoe verder u draait, hoe
sneller de beelden worden afgespeeld. Deze knop heeft geen invloed op
rechtstreekse beelden.

Jog / Shuttle

Terugspoelen
Draai tijdens de Triplexmode de knop Shuttle linksom als u de afgespeelde
beelden (achterwaarts) versneld wilt bekijken. Hoe verder u draait, hoe sneller de
beelden worden afgespeeld. Deze knop heeft geen invloed op rechtstreekse
beelden.

Freeze
Als u tijdens de Triplexmode op de Stilstaand beeld-toets drukt, worden het
mozaïekscherm stilgezet, zowel rechtstreekse als opgenomen beelden.
Stilstaand beeldtoets

Beeld voor beeld doorspoelen & beeld voor beeld terugspoelen
Draai tijdens stilstaand beeld- of pauzemode met de knop Jog (de binnenste
draaiknop) als u het beeld vlak voor of achter het op het scherm getoonde beeld
wilt bekijken. Deze functie werkt alleen voor opgenomen beelden.

Stop
Om de Triplexmode te stoppen en terug te keren naar de rechtstreekse mode op
monitor A, drukt u op de Stoptoets.

Stoptoets

Mozaïekscherm
Druk tijdens de Triplexmode op een Mozaïekscherm-toets om een mozaïekscherm te activeren.
Mozaïekscherm met 6 velden en PIP zijn niet mogelijk in de triplexmode. Voor meer informatie over
het mozaïekschermen verwijzen we naar paragraaf 2.6. De rechtstreekse en opgenomen beelden op
een mozaïekscherm kunnen worden overgebracht door op de Mozaïekscherm-toets te drukken die
overeenstemt met de huidige mozaïekscherm weergave.
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4 kanalen

10 kanalen

16 kanalen

Bijv. Als de actuele weergave een mozaïekscherm met 4 kanalen is, met opgenomen beelden op de
twee bovenste cameo's en rechtstreekse beelden op de overige cameo’s, kunt u met één druk op de
Mozaïekscherm-toets voor 4 velden de weergave omkeren zodat de twee bovenste cameo's
rechtstreekse beelden tonen en de overige cameo’s opgenomen beelden.

Mozaïekscherm met weergave-reeks
Als een mozaïekscherm niet alle camera’s weergeeft, kunnen de overige
camera’s in een bepaalde volgorde in de cameo in de rechterbenedenhoek
worden getoond. Druk tijdens een Mozaïekscherm op de Weergave-reeks
toets om de reeks te starten. Voor meer informatie over de weergavevolgorde verwijzen we naar paragraaf 2.8. Deze functie is niet beschikbaar op
de eenheden met 4 kanalen.

Weergave-reeks
toets

Weergave op volledig scherm
Selecteer een camera voor weergave op volledig scherm door de Cijfertoets
van de gewenste camera in te drukken. Als u nogmaals op de cijfertoets van
de camera drukt, wordt het Statusweergave-venster geopend. Bij een derde
druk op dezelfde toets wordt de ASCII-tekst van een eventueel verbonden
ATM of kassa getoond.

Cijfertoets

Weergave-reeks op volledig scherm
Druk tijdens een volledige schermweergave op de Weergave-reeks toets om
de weergave-reeks op volledig scherm te starten. De weergave-lijst is
programmeerbaar. Voor meer informatie over de programmering van de
weergave-volgorde verwijzen we naar paragraaf 2.8.
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Zoomen
Om de 2x digitale zoom te activeren, selecteert u de volledige
schermweergave van de camera waarop u wenst te zoomen, en drukt u
vervolgens op de Zoomtoets. De zoomfunctie wordt aangegeven door de
LED die zich vlak boven de Zoomtoets bevindt. De zoomfunctie wordt tevens
met ZOOM aangegeven op de monitor. De zoomfunctie werkt zowel met
stilstaande als niet-stilstaande beelden. Ingezoomde beelden kunnen
eveneens worden stilgezet.

Zoomtoets
met LED

Op een ingezoomd beeld kunt u horizontaal en verticaal over het beeld
bewegen door aan de knop Jog/Shuttle te draaien. Tijdens deze digitale
beeldbewegingen zal de camera niet bewegen.
Druk nogmaals op de Zoomtoets of een andere cameratoets om de
Zoomfuncties op te heffen.
Als u tijdens een mozaïekscherm op de Zoomtoets drukt, wordt de camera van de
laatste actieve cameo geselecteerd voor weergave op volledig scherm. Druk
nogmaals op de Zoomtoets om de Zoomfunctie te activeren.

2.11 De Beeld afdrukken-toets
Als u op de Beeld afdrukken-toets drukt, wordt het weergegeven beeld
afgedrukt. Als de weergave-mode een mozaïekscherm met 4 kanalen is, zal
de StoreSafe overschakelen naar een weergave van één beeld van de laatst
geselecteerde camera voor volledig scherm, het beeld stilzetten en het naar
de standaardprinter verzenden.

Beeld afdrukkentoets

Printerinstelling
De volgende apparatuur en voorwaarden zijn nodig voor de werking van de Beeld afdrukken-toets.
Apparatuur
HP DeskJet 3820
Hawking-printserver PN7127P
Voorwaarden
De printer en printer-server moeten op hetzelfde netwerk als de StoreSafe zijn aangesloten.
De StoreSafe moet het IP-adres van de printer-server kennen. Het IP-adres kan worden ingevoerd
onder Main Menu – Communications – Ethernet – Ethernet Settings (zie Paragraaf 3.16).
De printer en printer-server moeten on line en operationeel zijn.
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2.12 De CD opnemen-toets
Als u video op CD wilt opnemen voor archiveringsdoeleinden of als
bewijsmateriaal, voert u de volgende stappen uit:

CD opnemen-toets
1. Plaats een lege, beschrijfbare CD (CD-R) in
de CD-lade. Wacht enkele minuten tot de
CD-schrijver klaar is voor gebruik. Als u de
status van het archiveringsapparaat wilt
controleren, gebruikt u het Statusvenster.
Het statusvenster kan worden bekeken door
tweemaal op de cameracijfer toets te
drukken. De LED wordt groen wanneer het
apparaat klaar is.
2. Druk op de CD opnemen-toets. Als de CDschrijver klaar is, verschijnt het venster
Archive Incident.
3. Gebruik de knop Jog om de tijdparameters
te wijzigen en de knop Shuttle om tussen
de velden Start en Stop te schakelen.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop
Record op het frontpaneel.
5. De CD-schrijver opent de CD-lade wanneer
de opname op CD is voltooid.

U kunt de video nu bekijken op elke PC met een CD-ROM-station.
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3 Overzicht menusysteem
3.1 Menunotatie in deze handleiding
In de volgende paragrafen treft u het volgende type teksten aan:

Main Menu → Time/Date → Set Time
Betekenis: Selecteer in het Main Menu de optie Time/Date en druk op Enter. Het menu Time/Date
verschijnt dan op het scherm. In het menu Time/Date selecteert u de optie Set Time en drukt u op
Enter. Er verschijnt een pop-up of pull-down menu.

Geselecteerde opties
In het menusysteem geselecteerde opties worden in deze handleiding als volgt voorgesteld:
Geselecteerd
Niet geselecteerd
Time/Date

Time/Date

3.2 Toegang tot het menusysteem
Open het menusysteem door op de Menu-toets te drukken. Op de hoofdmonitor
verschijnt een wachtwoordvenster. Voer een van de volgende wachtwoorden in:
•

Gebruikerswachtwoord: Biedt beperkte toegang tot het menusysteem. Alleen
het menu Operator is beschikbaar.

•

Installateurswachtwoord: Biedt toegang tot alle menu’s.

Voer het juiste wachtwoord in met de Cijfertoetsen.
De standaardwachtwoorden vindt u vooraan in deze handleiding, in paragraaf 1.

3.3 Beschikbare menu’s

Menu-toets

3.4 Menu’s in deze handleiding
Alle menu’s worden uitvoerig beschreven in dit hoofdstuk. De menu’s en menuopties komen in de
handleiding aan bod in dezelfde volgorde als die waarin ze op het scherm verschijnen.
•

Main Menu

•

Operator Menu

3.5 Navigeren in het menusysteem
Een menu selecteren in de menubalk: Wanneer het menusysteem voor het eerst wordt geopend,
verschijnt alleen de menubalk. Gebruik de knop Shuttle om het gewenste menu te selecteren.
De rolmenu’s openen: Draai aan de knop Jog.
Navigeren in menu’s: Draai aan de knop Jog om opties te markeren in de rolmenu’s.
Menuopties selecteren: Druk op de Enter-toets om de gemarkeerde menuoptie te selecteren.
Menu’s sluiten: Druk op de Menu-toets om een menu te sluiten. Druk in de menubalk op de Menutoets om het menusysteem volledig te sluiten.

1. De knop Shuttle

2. De knop Jog

3.6 Menu-sneltoetsen
Zoomtoets:

In menulijsten met twee instellingen per camera, wisselt de Zoomtoets alle
selecties om. Dit is een snelle en makkelijke manier om alle camera’s in of uit te
schakelen voor een bepaalde functie.

Cameratoets:

In menulijsten die instellingen per camera mogelijk maken, kan een specifieke
camera direct worden geselecteerd door op de overeenkomstige cameratoets te
drukken. Draai aan de knop Shuttle om de instelling te veranderen.
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3.7 Main Menu
Overzicht Main Menu
Het Main Menu bevat de meeste programmeerbare opties voor de StoreSafe. Elke optie in het Main
Menu wordt in detail beschreven in deze paragraaf van de handleiding.
De menuopties komen in deze paragraaf aan bod in dezelfde volgorde als die waarin ze in het menu
voorkomen.

3.8 Time/Date
Gebruik dit menu om de volgende gegevens in te voeren:
•

De tijd en datum.

•

De datumnotatie: MM/DD/JJ, JJ/MM/DD of DD/MM/JJ.

•

De monitoren die de tijd en datum zullen tonen.

•

De regio voor de zomertijdfunctie instellen.

•

Kloksynchronisatie instellen tussen de StoreSafe en de netwerkserver.

Main Menu → Time/Date → Set Time
1. Draai aan de knop Shuttle om te navigeren en HH MM SS te
markeren.
2. Druk op Enter om de markeerbalk naar de rij getallen te
verplaatsen.
3. Voer de tijd in uren, minuten en seconden in. Draai aan de
knop Jog om de waarden te veranderen en aan de knop
Shuttle om te navigeren.
4. Druk op Enter om de selectie te bevestigen en de
bewerkingsmode af te sluiten.
5. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Draai
aan de knop Jog om [OK] te selecteren
en druk op de Enter-toets.
6. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Draai aan de
knop Jog om [CANCEL] te selecteren
en druk op de Enter-toets.
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Main Menu → Time/Date → Set Date
1. Druk op Enter om de markeerbalk naar de rij getallen te
verplaatsen.
2. Voer de datum in de vorm van Maand, Dag en Jaar in. De
weekdag wordtautomatisch berekend. Draai aan de knop Jog
om de waarden te
veranderen en aan de knop Shuttle om te navigeren.
3. Druk op Enter om de selectie te bevestigen en de
bewerkingsmode af te sluiten.
4. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Draai
aan de knop Jog om [OK] te selecteren en druk op de Entertoets.
5. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Draai aan de
knop Jog om [CANCEL] te selecteren en druk op de Entertoets.

Main Menu → Time/Date → Set Date Format
Gebruik de knop Jog om de gewenste datumnotatie in te stellen. Kies
tussen:
•

MM/DD/YY

•

DD/MM/JJ

•

JJ/MM/DD
Druk op Enter om de selectie te bevestigen en het menu te sluiten.
Druk op de Menu-toets om het menu te sluiten zonder wijzigingen.

Main Menu → Time/Date → Time / Date Display
Via dit menu kunt u bepalen of de tijd en datum worden weergegeven
op:
•

Monitor A.

•

Monitor B.

•

Beide monitoren.

•

Niet weergegeven.

Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de knop Shuttle om de waarden te
veranderen.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk op Enter.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en druk
op Enter.
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Main Menu → Time/Date → Set Region
Gebruik dit menu om de regio voor de zomertijdfunctie in te stellen. U
hebt de keuze uit:
•

OFF: De klok wordt niet automatisch gewijzigd, maar kan nog
steeds met één uur worden aangepast met behulp van de
zomertijdmacro's.

•

USA: De zomertijd begint om 2 uur 's morgens op de eerste
zondag van april en eindigt om 2 uur 's morgens op de laatste
zondag van oktober. Van toepassing op: Verenigde Staten
(met uitzondering van Hawaï, Amerikaans Samoa, Guam,
Puerto Rico, Maagdeneilanden, delen van Indiana en Arizona)
en Canada (met uitzondering van Saskatchewan).

•

EUR: De zomertijd begint om 1 uur 's morgens (GMT) op de
laatste zondag van maart. De zomertijd eindigt om 1 uur 's
morgens (GMT) op de laatste zondag van oktober. Van
toepassing op: Landen van de Europese Unie.

•

AUS: De zomertijd begint om 2 uur 's morgens op de laatste
zondag van oktober. De zomertijd eindigt om 3 uur 's morgens
op de laatste zondag van maart. Van toepassing op: ZuidAustralië, Victoria, ACT, NSW. Niet van toepassing op:
Tasmanië.

De tijdzone moet correct worden ingesteld zodat de zomertijdaanpassingen op het juiste moment
worden uitgevoerd. Dit is ook nodig om exacte tijdstempels aan e-mails toe te kennen.
De klok wordt slechts eenmalig automatisch op een bepaalde tijd en datum
aangepast. Als u de klok handmatig opnieuw hebt ingesteld vóór de laatste
zomertijdwijziging, wordt de tijd niet automatisch opnieuw aangepast voor
diezelfde tijdwijziging.

Main Menu → Time/Date → Network Time Setup
Gebruik dit menu om de kloksynchronisatie in of uit te schakelen en aan te geven hoe vaak die
synchronisatie tussen de StoreSafe en de netwerk-server moet worden uitgevoerd. De Region /Time
Zone moet worden ingesteld voordat deze optie wordt ingeschakeld.
Update Interval, Kies een van deze opties: Enable, Disable, Once per Day, Twice per Day en Once per
Hour
NTP Primary Server: Voer het IP-adres van de hoofdserver in.
NTP Backup Server: Voer het IP-adres van de back-upserver in.
1. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk op Enter.
2. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en
druk op Enter.
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3.9 Record
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
•

Een opnameschema invoeren.

•

De opnamekwaliteit opgeven: Hoog, Medium of Standaard.

•

Opgeven of een camera wordt gebruikt voor gebeurtenisopname,
time-lapse opname of beide.

•

Per camera de time-lapse opnamesnelheid opgeven.

•

Per camera de gebeurtenis-opnamesnelheid opgeven.

•

Per camera de activiteit-opnamesnelheid opgeven.

•

De alarm-opnamesnelheid opgeven.

•

De Alarm/Gebeurtenis-acties instellen.

•

De schijfinhoud beheren door eerder opgenomen beelden te
wissen, terug te zetten of te vernietigen.

•

De opnameblokkering instellen.

•

De mode AutoVerwijderen instellen.
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Main Menu → Record → Record Timer
Met dit menu kunt u vooraf ingestelde opnametimergebeurtenissen instellen.
1. Draai aan de knop Shuttle om een getimede gebeurtenis
uit de lijst te selecteren.
2. Druk op ENTER om de Bewerkingsmode te activeren.
3. Draai aan de knop Shuttle om naar het gewenste veld te
navigeren.
4. Draai aan de knop Jog om de waarden van het gewenste
veld te veranderen.
5. Druk op Enter om de Bewerkingsmode te sluiten.
6. Draai aan de knop Jog om het veld [OK] te markeren
en druk op ENTER om de wijzigingen op te slaan.

Main Menu → Record → Record Quality
Met dit menu kunt u de opnamekwaliteit instellen voor elke camera.
Door de opnamekwaliteit te verlagen, verkleint u de
geheugenruimte die nodig is om de beelden op te slaan, dankzij
een hogere compressiedichtheid.
1. Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan
de knop Shuttle om de waarden te veranderen.
2. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten:
Selecteer [OK] en druk op Enter.
3. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de
Menu-toets of selecteer [CANCEL] en druk op Enter.
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Opnamekwaliteit

Beeldkwaliteit

Benodigde
schijfruimte

Hoog

Uitstekend

Grootst

Medium

Goed

Medium

Standaard

Redelijk

Kleinst
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Main Menu → Record → Event/Timelapse
Met dit menu kunt u opgeven hoe elke camera zal opnemen
tijdens normale en gebeurtenisomstandigheden.
TL: Neemt op met de Time-lapse opnamesnelheid onder normale
omstandigheden. Verandert de opnamesnelheid tijdens een
gebeurtenis niet.
Gebeurtenis: Neemt tijdens gebeurtenissen op met de
Gebeurtenis-opnamesnelheid. De camera neemt niet op onder
normale omstandigheden.
Gebeurtenis + TL: Neemt op met de Time-lapse
opnamesnelheid onder normale omstandigheden. Neemt tijdens
gebeurtenissen op met de Gebeurtenis-opnamesnelheid.

Toelichting Gebeurtenissen: Een Gebeurtenis is een voorval dat de eenheid
beantwoordt door het op te nemen met de Gebeurtenis-opnamesnelheid, maar
dat geen aanleiding geeft tot een Alarm. Gebeurtenissen kunnen op twee
manieren ontstaan, door RS232 tekstinvoer of Activiteitdetectie.
Voorbeeld van een Gebeurtenis: Een camera in de hal is tijdens de kantooruren
op de voordeur gericht. Wanneer het type van de gebeurteniscamera-instellingen
op Gebeurtenis staat ingesteld, neemt de eenheid niet op zolang de toegang leeg
is. Wanneer de activiteitsdetectie merkt dat er iemand door de toegang
binnenkomt of naar buiten gaat, begint de eenheid op te nemen met de
Gebeurtenis-opnamesnelheid en stopt het de opname wanneer de beweging
stopt.
RS232 Gebeurtenis: Zie paragraaf 1 voor meer informatie over het creëren van
een Gebeurtenis via RS232 en het optioneel invoeren van ASCII-tekst om de
Gebeurtenis te markeren.
Activiteitdetectie Gebeurtenis: Zie Instelparameters in paragraaf 3.13 voor meer
informatie over het configureren van activiteitdetectie als een gebeurtenis in het
menusysteem.

Main Menu → Record → Timelapse Record Rate
De eenheid neemt op met de Time-lapse opnamesnelheid onder normale omstandigheden, wanneer er
geen alarmen, gebeurtenissen of activiteit actief zijn. De opnamesnelheden worden zowel in Beelden Per
Seconde (bps) als Seconden Per Beeld (spb) gemeten.
De maximale opnamesnelheid per camera is omgekeerd evenredig met het aantal camera’s dat op de
eenheid is aangesloten. Hoe minder camera’s zijn aangesloten, hoe hoger de maximale opnamesnelheid
voor elke camera, en omgekeerd. De maximale opnamesnelheid voor verschillende camera’s bedraagt
24bps (NTSC) (20bps PAL). De maximale opnamesnelheid voor één camera bedraagt 30bps (NTSC)
(25bps PAL).
In de rechterbenedenhoek van het menu bevindt zich een schijftijd-berekeningsmodule. De bovenste
regel geeft de geschatte opnametijd voor de eenheid, alleen in Time-lapse opnamemode. De onderste
regel geeft de geschatte opnametijd, rekening houdend met de tijd die de eenheid zal doorbrengen in
Activiteit-, Gebeurtenis- en/of Alarmopnamemode.
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1. Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de knop Shuttle om de waarden te
veranderen.
2. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk vervolgens op
Enter.
3. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en
druk op Enter.

Main Menu → Record → Event Record Rate
De eenheid neemt op met de Gebeurtenis-opnamesnelheid wanneer een Gebeurtenis geactiveerd wordt.
Gebeurtenissen kunnen worden geactiveerd door RS232 gebeurteniscreatie of activiteitdetectie. Zie
Gebeurtenisinstellingen op pagina 29.
De opnamesnelheden worden zowel in Beelden Per Seconde (bps) als Seconden Per Beeld (spb)
gemeten.
De maximale opnamesnelheid per camera is omgekeerd evenredig met het aantal camera’s dat op de
eenheid is aangesloten. Hoe minder camera’s zijn aangesloten, hoe hoger de maximale opnamesnelheid
voor elke camera, en omgekeerd. De maximale opnamesnelheid voor verschillende camera’s bedraagt
24bps (NTSC) (20bps PAL). De maximale opnamesnelheid voor één camera bedraagt 30bps (NTSC)
(25bps PAL).
In de rechterbenedenhoek van het menu bevindt zich een schijftijd-berekeningsmodule. De bovenste
regel geeft de geschatte opnametijd van de camera’s, alleen in Gebeurtenis-opnamemode. De onderste
regel geeft de geschatte opnametijd, rekening houdend met de tijd die de eenheid zal doorbrengen in
Time-lapse, Activiteit-, Gebeurtenis- en/of Alarmopnamemode.
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Schatting van het percentage van de tijd die elke
camera in Gebeurtenismode zal doorbrengen. Als
u in totaal bijvoorbeeld zo’n 20 gebeurtenissen per
dag verwacht, die elk gemiddeld 3 minuten duren,
zal het tijdspercentage bijgevolg 4% bedragen
(1 uur / 24 uur).

1. Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de knop Shuttle om de waarden te
veranderen.
2. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk vervolgens op
Enter.
3. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en
druk op Enter.

Main Menu → Record → Activity Record Rate
De eenheid neemt op met de Activiteit-opnamesnelheid wanneer de camera zich in de Time-lapse
opnamemode bevindt en activiteit wordt waargenomen in het camerabeeld. Activiteit mag niet worden
gekoppeld aan Gebeurtenis, want in dat geval wordt de Gebeurtenis-opnamesnelheid gebruikt.
De opnamesnelheden worden zowel in Beelden Per Seconde (bps) als Seconden Per Beeld (spb)
gemeten.
De maximale opnamesnelheid per camera is omgekeerd evenredig met het aantal camera’s dat op de
eenheid is aangesloten. Hoe minder camera’s zijn aangesloten, hoe hoger de maximale opnamesnelheid
voor elke camera, en omgekeerd. De maximale opnamesnelheid voor verschillende camera’s bedraagt
24bps (NTSC) (20bps PAL). De maximale opnamesnelheid voor één camera bedraagt 30bps (NTSC)
(25bps PAL).
In de rechterbenedenhoek van het menu bevindt zich een schijftijd-berekeningsmodule. De bovenste
regel geeft de geschatte opnametijd van de camera’s, alleen in Activiteit-opnamemode. De onderste regel
geeft de geschatte opnametijd, rekening houdend met de tijd die de eenheid zal doorbrengen in Timelapse, Activiteit-, Gebeurtenis- en/of Alarmopnamemode.
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Schatting van het percentage van de tijd die de
eenheid normaal in alarmmode zal doorbrengen.
Als u in totaal bijvoorbeeld zo’n 5 alarmperiodes
per dag verwacht, die elk gemiddeld 3 minuten
duren, zal het tijdspercentage bijgevolg 1%
bedragen.
(15 min / 24 uur).

1. Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de knop Shuttle om de waarden te
veranderen.
2. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk vervolgens op
Enter.
3. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en
druk op Enter.

Main Menu → Record → Alarm Record Rate
Tijdens een alarm neemt de eenheid op met de alarmop-namesnelheid. Helemaal onderaan het menu
bevindt zich een opnametijd-berekeningsmodule. De bovenste regel geeft de geschatte opnametijd van
de camera’s, alleen in Alarm-opnamemode. De onderste regel geeft de geschatte opnametijd, rekening
houdend met de tijd die de eenheid zal doorbrengen in Time-lapse, Activiteit-, Gebeurtenis- en/of
Alarmopnamemode.
De configuratie van de Alarmopnamesnelheid is nauw verbonden met de Alarmopnamemode. Voor meer
informatie over het configureren van de Alarmopnamemode, zie Alarmopnamemode in paragraaf 3.11.
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Schatting van het percentage van de tijd die de
eenheid normaal in alarmmode zal doorbrengen.
Als u in totaal bijvoorbeeld zo’n 5 alarmperiodes
per dag verwacht, die elk gemiddeld 3 minuten
duren, zal het tijdspercentage bijgevolg 1%
bedragen.
(15 min / 24 uur).

Opnametijd-berekenings module

1. Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de knop Shuttle om de waarden te
veranderen.
2. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk vervolgens op
Enter.
3. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en
druk op Enter.

Main Menu → Record → Alarm/Event Actions
Via dit menu kunt u opgeven hoe de eenheid zal opnemen
tijdens Alarm/Gebeurtenis-acties.

Pre Event Duration: De eenheid neemt maximaal 5 seconden gegevens op vóór de activering van de
gebeurtenis, tegen de Gebeurtenis-opnamesnelheid. Instelbaar van 0 tot 5 seconden. Deze optie is
niet beschikbaar op het standaardmodel.
DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding
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Post Event Duration: De eenheid neemt maximaal 250 seconden op nadat de gebeurtenis voorbij is,
tegen de Gebeurtenis-opnamesnelheid. Instelbaar van 0 tot 250 seconden.
Pre Alarm Duration: De eenheid neemt maximaal 5 seconden gegevens op vóór de alarmactivering,
tegen de Alarmopnamesnelheid. Instelbaar van 0 tot 5 seconden.
Alarm Record Mode: Kies Interleaved (Interleaved) of Exclusive (Exclusief).
ACTIVITY Link to Event: Kies Ja of Nee.

Main Menu → Record → Disk Maintenance
Gebruik de knop Jog om een van de volgende opties te kiezen, en
druk op Enter om te beginnen.
Delete: Wist alle gegevens van de harde schijf (met de mogelijkheid om deze
te herstellen).
Undelete: Herstelt gegevens die zijn gewist, maar nog niet zijn overschreven.
Destroy: Wist alle gegevens permanent van de harde schijf, zonder de
mogelijkheid om deze te herstellen. Wanneer u deze optie kiest, verschijnt
een bevestigings-dialoogvenster.

Main Menu → Record → Record Lock
Via dit menu kunt u de opnameblokkering instellen. Deze functie schakelt de
opnametoets op het frontpaneel uit. Wanneer u Record Lock aanzet (ON),
begint de eenheid op te nemen als deze momenteel niet op de opnamemode
is ingesteld.

Main Menu → Record → ADM (Auto Delete Mode)
De ADM-functie verhindert dat de eenheid zoekresultaten kan weergeven of archiveren die ouder zijn dan
dertig dagen. Deze functie kan in sommige rechtsgebieden bij wet vereist zijn. Als de lokale overheid dit
vereist, moet de ADM-functie Aan worden gezet door een waarde van 7 tot 99 dagen te selecteren.
Normaal is deze functie Uitgeschakeld.
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3.10 Alarms
Via dit menu kunt u de alarmverwerkingsfuncties van de eenheid configureren.

!

Let op! De voornaamste functie van de StoreSafe is
videomultiplexing en -opnamen leveren met een
mozaïekscherm weergave. Hoewel het toestel voorzien
is van alarmverwerkings- en bewegingsdetectiefuncties,
worden deze als secundaire functies beschouwd. Deze
eenheid mag niet de enige alarminstallatie ter
plaatse zijn.

Main Menu → Alarms → Input Configuration
Configureer de alarmingangen hetzij als Normaal Open of Normaal Gesloten.
Configureer de ingangen als volgt.
Normaal Open Nulpotentiaal Relaiscontact: In het menu configureren als
Normaal Open.
Normaal Gesloten Nulpotentiaal Relaiscontact: In het menu configureren
als Normaal Gesloten.
TTL Actief Hoog: In het menu configureren als Normaal Gesloten.
TTL Actief Laag: In het menu configureren als Normaal Open.
Open collector actief aan: In het menu configureren als Normaal Open.
Open collector actief uit: In het menu configureren als Normaal Gesloten.

Main Menu → Alarms → Alarm Latch
Deze functie bepaalt hoe de eenheid alarmsituaties vasthoudt.
Kies uit de volgende opties.
Latched: Het alarm is actief tot het door de gebruiker wordt stilgezet en
bevestigd.
Transparent: Het alarm is slechts actief zolang een alarmsignaal wordt
ontvangen. De alarmsituatie wordt opgeheven wanneer het alarmsignaal
stopt.
Timed Out: De alarmsituatie wordt vergrendeld gedurende de in dit menu
ingestelde tijd, daarna wordt het alarm automatisch stilgezet en bevestigd.
Als het alarmsignaal langer duurt dan de in dit menu opgegeven tijd, zal de
eenheid het alarm uitzetten en bevestigen wanneer het alarmsignaal stopt.
Selecteer de time-out tijd; het instelbereik loopt van 1 tot 250 seconden.
Een transparant alarm kan niet worden uitgezet en bevestigd. Als u de
transparante mode verkiest, maar ook de mogelijkheid om het alarm uit te
zetten en te bevestigen gewenst is, selecteer dan Timed out en stel de
Alarm time-out tijd in op twee seconden.
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Main Menu → Alarms → Enable / Disable
Met dit menu kunt u de alarmsignalen in- of uitschakelen.
Kies uit de volgende opties:
•

Individual Enable: Stelt de gebruiker in staat het submenu
Alarm Inschakelen te openen en de alarmsignalen individueel
per camera in of uit te schakelen.

•

Enable All

•

Disable All

Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de
knop Shuttle om de waarden te veranderen.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten:
Selecteer [OK] en druk op Enter.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menutoets of selecteer [CANCEL] en druk op Enter.

Main Menu → Alarms → Alarm History
In dit venster kunt u de lijst van de 100 recentste alarmsituaties
raadplegen. De alarmsituaties worden per 10 getoond. Draai aan
de knop Jog om door de alarmsituaties te scrollen.
De in dit venster getoonde gegevens zijn:
•

Het alarmnummer in de lijst.

•

De datum van het alarm (maand en dag).

•

Het tijdstip van het alarm (uur, minuten en seconden).
Het nummer van de camera-ingang waarop de alarmsituatie
actief was.
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Main Menu → Alarms → Link To A Macro
Via dit menu kunt u een alarmingang met een macro verbinden. Als
een verbinding tot stand is gebracht, zal een macro worden uitgevoerd
telkens als dit alarm wordt geactiveerd.
Alarm: Selecteer de alarmingang die u wilt verbinden.
Macro: Selecteer het macronummer dat u wilt verbinden. Laat deze
instelling leeg als u geen macro wenst te verbinden.
Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens aan de knop
Shuttle om de waarden te veranderen.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer
[OK] en druk op Enter.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets
of selecteer [CANCEL] en druk op Enter.

Main Menu → Alarms → Buzzer Setup
Met dit menu kunt u de interne zoemer configureren.
Global Buzzer: De instelling van Global Buzzer fungeert als een
algemene Aan/Uit-schakelaar. Wanneer u de Global Buzzer UITzet,
schakelt u alle zoemerfuncties uit.

Main Menu → Alarms → Notification
Via dit menu kunt u alarmmelding via e-mail selecteren.

Email Notification Setup
Op dit scherm kan de gebruiker instellen welke soorten gebeurtenissen moeten worden gemeld, en de
e-mailadressen (maximaal twee) waar de meldingen naartoe moeten worden gestuurd. Volg de
contextgevoelige instructies op het scherm om de verschillende velden in te stellen. Daarbij moet de
instelling voor Region/Time Zone correct zijn ingesteld opdat Email Notification Setup exacte
tijdstempels aan e-mails kan toekennen.
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Een of meer van deze velden moeten
op ENABLE worden ingesteld opdat
de geselecteerde gebeurtenis wordt
gemeld via e-mail.

De parameters voor deze velden kunt
u opvragen bij uw IT-afdeling.

Formaat van het e-mailadres
Het formaat van de e-mailadressen moet als volgt worden ingevoerd. Als het e-mailadres voor de
alarmmelding jan.jansen@eenbedrijf.com is, moet jan.jansen worden ingegeven in een van de velden
Email User, en eenbedrijf.com in het volgende veld Email Domain.

Main Menu → Alarms → Archive Alarms
Als u in dit menu ENABLE selecteert, zal de eenheid Relais 2
activeren als er tijdens het archiveren een storing optreedt.

3.11 Macro
Een macro is een opeenvolging van toetsaanslagen die wordt opgeslagen. Het aantal macro's is
afhankelijk van het aantal camera-ingangen. Elke macro bestaat uit maximaal 32 toetsaanslagen.
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
•
•
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De Macro-opnamemode activeren.
Een geplande starttijd voor een macro programmeren.
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Main Menu → Macro → Macro Record
Opmerking: Probeer nooit een macro te programmeren wanneer het frontpaneel is geblokkeerd.
Ga als volgt te werk om de opname van een macro te starten:
1. Kies het macronummer dat u wenst op te nemen en druk
op Enter. De eenheid zal het menusysteem automatisch
sluiten en naar een startpunt gaan. De Macroopnamemode wordt op het scherm aangeduid met F en
het Macronummer.
2. Vanaf dit punt begint de opname van de gewenste reeks
toetsaanslagen. Voer maximaal 32 toetsaanslagen in. Als
meer dan 32 aanslagen worden ingevoerd, zal de
eenheid de macro-opname automatisch beëindigen.
3. Wanneer u klaar bent met de programmering, drukt u op
de Functietoets en vervolgens op Enter om de macroopname te beëindigen. In hoofdstuk 10 vindt u een
formulier om de opgenomen macrofuncties bij te houden.

Telling van de aanslagen in het menusysteem: Tijdens de opname van een
macro wordt het openen van het menusysteem, het veranderen van verschillende
menuopties en het sluiten van het menusysteem maar als één aanslag geteld. Het
gebruik van de knop Jog om in het menusysteem te navigeren, wordt niet
meegeteld voor het aantal aanslagen. Als u het menusysteem hebt gesloten en u
opent het daarna opnieuw, wordt dit als een tweede aanslag geteld.
Niet alle menuopties kunnen worden geprogrammeerd door middel van macro’s.
Voor de volledige lijst van macro-programmeerbare menuopties verwijzen wij naar
de onderstaande tabel.
Tijdens de macro-opname voeren de volgende toetscombinaties speciale functies uit.
Toetsvolgorde

Resultaat

Functie 1.

Activeert uitgang Relais 1.

Functie 2.

Reset uitgang Relais 1.

Functie 3.

Onderbreekt macro gedurende 1 seconde.

Functie 4.

Onderbreekt macro gedurende 5 seconden.

Functie 5.

Activeert uitgang Relais 2.

Functie + 6.

Reset uitgang Relais 2.

Functie + Enter.

Beëindigt macro-opname.

Voor macro uitgesloten functies
De volgende belangrijke functies of instellingen kunnen niet met een macro worden geprogrammeerd.
•
•
•
•

Schijfbeheer.
Archiefmedium wissen.
POTS-instelling.
Ethernet-instelling.
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•
•
•

RS485-Netwerkadres.
Frontpaneel blokkeren/vrijgeven.
Opnametimer.

Een macro uitvoeren
Een macro is een geprogrammeerde reeks van maximaal 32 aanslagen. Om
een macro te activeren, drukt u op de Functietoets, gevolgd door de
Cijfertoets van de gewenste macro. Tijdens de uitvoering wordt de macro op
het scherm aangeduid met de letter F en het macronummer.
De gebruiker kan de macro op elk ogenblik annuleren door op de
Functietoets te drukken.

Functie- en
Cijfertoets

Zomertijd (alternatieve methode)
Om de tijd met één uur aan te passen aan de zomertijd, drukt u op de
Functietoets en daarna op de Weergave-reeks toets. Als deze functie in
april wordt geactiveerd, wordt de klok één uur vooruit gezet. Als deze functie
in oktober wordt geactiveerd, wordt de klok één uur teruggezet. Deze functie
werkt maar één keer per tijdsperiode.

Functie- en
Weergave-reeks
toets

Main Menu → Macro → Timed Macro Start
Met dit menu programmeert u geplande starttijden voor macro’s. U kunt maximaal 20 geplande starttijden
programmeren in dit menu.
Event: Selecteer de geplande startgebeurtenis die u wilt bewerken.
Day: Selecteer de startdag (Monday – Sunday) van de macro.
Selecteer ** (dubbele asterisk) om de macro elke dag uit te voeren.
Selecteer None om de geplande starttijd te annuleren.
Time: Selecteer de starttijd voor de macro.
Macro: Selecteer het gewenste macronummer.
In hoofdstuk 10 vindt u een formulier om de geplande macro’s bij te
houden.

3.12 Motion Detection
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
•

Bewegingsdetectie inschakelen per camera.

•

Verschillende zones in een beeldveld activeren om te
reageren op bewegingsdetectie.

•

De bewegingsdetectie-indicator op het scherm activeren.

•

Bewegingsdetectie instellen als Activiteitdetectie of
Inbraakdetectie.

•

Per camera de bewegingsdetectie-parameters invoeren.
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Main Menu → Motion Detection → Enable/Disable Detection
Wanneer u in dit menu Enable All of Disable All selecteert, schakelt u
bewegingsdetectie in of uit voor alle camera’s.
Wanneer u in dit menu Individual Enable selecteert, verschijnt het
volgende menu.

Menu Individual Enable
Gebruik dit menu om bewegingsdetectie individueel per camera in of uit
te schakelen. Draai aan de knop Jog om te navigeren en vervolgens
aan de knop Shuttle om de waarden te veranderen.

Main Menu → Motion Detection → Setup Parameters
Met dit menu kunt u de Camera, Motion Detection Type en Sensitivity instellen van de
bewegingsdetectie die u wenst te configureren.

Met de knop Jog navigeert u in het menu om het veld te selecteren, en met de knop Shuttle wijzigt u de
parameters.
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Activiteit of Inbraak
Activiteitdetectie is een eenvoudig type van bewegingsdetectie met alleen een gevoeligheidsinstelling
en een relaisuitgang. Inbraakdetectie is een meer geavanceerde bewegingsdetectie met extra
mogelijkheden zoals niveau-instellingen voor het verwerpen van vals alarm, minimale objectgrootte en
een alarmuitgang.

Instelling Activiteitdetectie
Als in het veld Bewegingsdetectie-type Activiteit wordt geselecteerd, worden de volgende parameters
ingeschakeld:
Relay Output: De eenheid kan worden geconfigureerd om een relaisuitgang te bekrachtigen wanneer
een bewegingsdetectie actief is. Kies 1, 2, 1+2 (beide relais) of Geen.

Instelling Inbraakdetectie
Als in het veld Bewegingsdetectie-type Inbraak wordt geselecteerd, worden de volgende parameters
ingeschakeld:
Sensitivity: Draai aan de knop Shuttle om de gevoeligheid van de bewegingsdetectie te veranderen,
waarbij 10 de hoogste gevoeligheid is.
Rejection: Configureer de functie voor het verwerpen van vals alarm door Low, Medium of High te
selecteren. Deze instellingen zijn gebaseerd op het aantal gelijktijdig geactiveerde zones en het
aanhouden van beweging in een beeld. De instelling Low is het gevoeligst voor beweging. De
instelling Medium zal de meeste valse alarmen door plotselinge veranderingen van de helderheid over
heel het beeld (door overtrekkende wolken) wegfilteren. De instelling High filtert niet alleen plotselinge
veranderingen van de helderheid weg, maar ook valse bewegingsgebeurtenissen die langer dan
enkele beeldjes duren (zoals een vogel die voor het objectief heen vliegt).
Target Size: Deze instelling geeft het minimumaantal zones (in het 16 x 16-raster) die gelijktijdig
moeten worden geactiveerd voordat dit als een geldige beweging wordt beschouwd.
Link To Alarm: Selecteer het alarmnummer dat u wilt activeren wanneer een bewegingsdetectie
actief wordt.
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Main Menu → Motion Detection → Setup Active Zones
Via dit menu stelt u de Actieve Zones in voor de bewegingsdetectie. Het volgende scherm verschijnt over
het actuele videobeeld, zodat u de Activiteitzones nauwkeurig kunt instellen. De uitgeschakelde zones
zijn gekleurd. De ingeschakelde zones zijn helder.

Instelscherm voor activiteitraster

Druk op de Functietoets om het onderstaande Help-scherm te openen. Dit scherm verschijnt over het
huidige videobeeld.

Dit Help-scherm wordt gedurende 15 seconden getoond, en verdwijnt dan weer.
Druk nogmaals op de Functietoets om het opnieuw op te roepen.

DVMRe StoreSafe Gebruikershandleiding

51

Gevoeligheidsbereik
Met behulp van het gevoeligheidsbereik kunt u de bewegingsdetectie-gevoeligheid
voor het beeldveld instellen. Het gevoeligheidsbereik is de balk die zich bij de
linkerhoek van het scherm bevindt.
De zwarte balk stijgt en daalt naargelang de mate van beweging die wordt
gedetecteerd. Wanneer de zwarte balk de rode balk raakt, wordt een
bewegingsdetectie-alarm geactiveerd.
De Bewegingsdetectie gevoeligheid instellen: Stel de rode balk hoger of lager in
om de bewegingsdetectie gevoeligheid te veranderen. Gebruik de Afspeeltoets om
de gevoeligheid te verhogen en de Achterwaartse afspeeltoets om de gevoeligheid
te verlagen. Het gevoeligheidsniveau wordt ook met een numerieke waarde
weergegeven.
Druk op de toets Achterwaarts
afspelen om de gevoeligheid te
verlagen.

Druk op de Afspeeltoets om de
gevoeligheid te verhogen.

Main Menu → Motion Detection → Indicate Detection
De Bewegingsdetectie kan op het scherm worden aangegeven met de
letter M.
Gebruik dit menu om deze functie Aan of Uit te zetten.

3.13 Camera Setup
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
•

De titel voor elke camera bewerken.

•

De automatische versterkingsregeling instellen.

•

Camera-ingangen in- of uitschakelen.

•

Camera’s instellen als verborgen (opgenomen maar niet
weergegeven).

•

Het camerabereik raadplegen (histogram)

Main Menu → Camera Setup → Camera Titles
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
•
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Opgeven of de cameratitels op de monitoren worden getoond.
De titel voor elke camera bewerken.
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Titles Display
De cameratitels kunnen op beide monitoren worden weergegeven.
Gebruik dit menu om deze functie Aan of Uit te zetten.
Draai aan de knop Jog om te navigeren en aan de knop Shuttle om de
waarden te veranderen.

Titels bewerken
Draai aan de knop Shuttle om de camera te selecteren waarvan u de titel wilt configureren en druk op
Enter. Het menu Camera Title Edit verschijnt op het scherm.

Camera Title Edit Menu
1. Selecteer de cameratitel en druk op de Enter-toets. Het menu opent de Bewerkingsmode met de
beschikbare tekenset in het midden van het menu.
2. Druk op de Weergave-reeks toets om de gewenste tekenset te selecteren.
3. Draai aan de knop Shuttle om met de cursor binnen de cameratitel te navigeren.
4. Draai aan de knop Jog om met de cursor binnen de beschikbare tekenset te navigeren.
5. Druk op Cijfertoets 1 om een spatie in te voeren of op Cijfertoets 2 om het geselecteerde teken in te
voeren.
6. Wanneer u klaar bent met de titelbewerking, drukt u op de Enter-toets om de bewerkingsmode te
sluiten.
7. Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer [OK] en druk op Enter.
8. Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets of selecteer [CANCEL] en
druk op Enter.
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Main Menu → Camera Setup → AGC
Gebruik de Automatische versterkingsregeling (Automatic Gain Control, AGC) om het niveau van het
video-ingangssignaal in te stellen voor camera’s waarvan het niveau buiten het normale bereik ligt. De
standaard versterkingsinstelling is 100%.
Draai aan de knop Jog om te navigeren en aan de knop Shuttle om de
waarden te veranderen.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer
[OK] en druk op Enter.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets
of selecteer [CANCEL] en druk op Enter.

Main Menu → Camera Setup → Camera Disable
Via dit menu kunt u elke camera-ingang afzonderlijk Uit- of Inschakelen.
Draai aan de knop Jog om te navigeren en aan de knop Shuttle om de
waarden te veranderen.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Selecteer
[OK] en druk op Enter.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets
of selecteer [CANCEL] en druk op Enter.
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Main Menu → Camera Setup → Covert Camera
Deze functie verwijdert camera’s van alle schermen met rechtstreekse
en opgenomen beelden, maar blijft ze wel opnemen, zodat gebruikers
en het publiek niet merken dat de camera wordt opgenomen. Verborgen
camera’s kunnen worden bekeken tijdens het afspelen.
Kies Ja in dit menu om een camera als verborgen in te stellen.
Draai aan de knop Jog om te navigeren en aan de knop Shuttle om de
waarden te veranderen.

Main Menu → Camera Setup → Camera Scope
Via dit menu kunt u een rechtstreeks helderheids-histogram bekijken van de momenteel weergegeven
camera.

Helderheids-histogram
Een helderheids-histogram is een grafische voorstelling van hoe vaak elke grijswaarde voorkomt in een
beeld.
U kunt deze functie gebruiken om het video-ingangssignaal te analyseren en te optimaliseren.
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3.14 Audio Setup
Gebruik dit menu om de audio-functie van de StoreSafe aan of uit te schakelen. Dit
menu is niet beschikbaar op de standaardmodellen. U kunt kiezen tussen:
•

OFF

•

G.711

Audio-beperkingen:
1. Als u audio wilt opnemen, moet minimaal één van de video-ingangen van de eenheid ingesteld
zijn om video op te nemen tegen een snelheid van 1bps of hoger.
2. Als alle camera's op de Gebeurtenismode zijn ingesteld en er vinden geen gebeurtenissen
plaats, wordt geen audio opgenomen, ongeacht de opnamesnelheid van de gebeurtenis.

3.15 QuickWave Setup
Met deze optie kunt u de QuickWave software schrijven naar
alle CD's die worden gemaakt. Zo kan de CD op elke PC
worden gelezen zonder de software te installeren. Selecteer ON
om de functie in te schakelen en OFF om de functie uit te
schakelen.

3.16 Communications
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
•

De baudrates en instellingen voor de RS232-poorten configureren.

•

Het netwerkadres voor het RS485-netwerk configureren. Dit menu is niet
beschikbaar op de standaardmodellen.

•

Het Ethernet-adres en de netwerkinstellingen configureren.

Main Menu → Communications → RS232
Selecteer de poort die u wilt configureren en druk op de Enter-toets.
De optie Port 2 is niet beschikbaar op de standaardmodellen.

Poort 1
Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
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•

POTS Aan-/Uitzetten en de modeminitialisatie-string
(POTS-instelling) configureren.

•

De Baudrate instellen.

POTS Setup
De standaard modemstring (zie hieronder) wordt gebruikt voor Hayes Accura 56k, Diamond Supra
Express 56k, en 5686 US Robotics modems in hun standaardcondities. Raadpleeg de handleiding van
de modem voordat u wijzigingen aanbrengt. Wij raden u aan om de modeminitialisatie-string alleen
door een bevoegd technicus te laten wijzigen.

1. Markeer de Modem Init String en druk op de Enter-toets om de Bewerkingsmode te activeren. De
beschikbare tekenset verschijnt in het midden van het menu.
2. Druk op de Weergave-reeks toets om de gewenste tekenset te selecteren.
3. Draai aan de knop Shuttle om in de Modem Init String te navigeren.
4. Draai aan de knop Jog om een teken te selecteren uit de tekenset.
5. Gebruik Cijfertoets 2 of draai aan de knop Shuttle om het gewenste teken uit de tekenset in te
voeren in de Modem Init String en naar het volgende teken te gaan.
6. Met de Cijfertoets 1 kunt u een spatie invoeren.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Enter-toets.
8. Selecteer OK en druk op de Enter-toets om de wijzigingen te bewaren en opnieuw op te starten.
De eenheid zal alleen opnieuw opstarten als er wijzigingen zijn aangebracht aan de Modem Init
String
9. Selecteer Annuleren en druk op de Enter-toets om het menu te sluiten zonder wijzigingen. U kunt
ook op de Menu-toets drukken om het menu te sluiten zonder wijzigingen.
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Baud Rate
Via dit menu kunt u de baudrate voor Poort 1 configureren voor de externe bediening van de eenheid via
RS232. Draai aan de knop Jog om een baudrate in het menu te selecteren.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Druk op de Enter-toets.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets.

Port 2
Met dit menu kunt u de baudrate instellen voor Poort 2. Draai aan de knop Jog om een baudrate in het
menu te selecteren.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Druk op de Enter-toets.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets.
De RS232-poort 2 wordt gebruikt voor Gebeurteniscreatie en ASCII-tekstinvoer. Zie
Hoofdstuk 7 voor het vereiste RS232-protocol om deze functies uit te voeren.

Main Menu → Communications → Ethernet Settings
Een Ethernet-verbinding kan worden gebruikt om een PC met de eenheid te verbinden voor het bekijken
van rechtstreekse of opgenomen beelden. Gebruik dit menu om de Ethernet-communicatie-instellingen te
configureren. Kies uit de volgende opties:
Ethernet: Kies Inschakelen of Uitschakelen.
Hostname: Kan niet worden geselecteerd. Deze informatie
wordt opgehaald op basis van het serienummer van het
systeem.
DHCP: Kies Enable of Disable. Hiermee schakelt u de
dynamische IP-adressering in. Wanneer DHCP is ingeschakeld,
worden de velden IP Address, Subnet Mask, Gateway en
Server dynamisch geadresseerd.
Name Service: Kies Disable of WINS. Als u voor WINS kiest,
wordt de hostnaam en het IP-adres in het huidige netwerk
geregistreerd. Zo weet u zeker dat u in het netwerk verbinding
met de Triplex kunt maken op basis van de hostnaam.
IP Address / Subnet Mask / Gateway: Als DHCP niet is
ingeschakeld, neemt u contact op met een bevoegd
netwerkbeheerder of een MIS-professional om deze instellingen
te configureren.
Primary Name Server / Backup Name Server: Het IP-adres van de Primary Name Servers en de
Backup Name Server. Niet vereist als DHCP is ingeschakeld.
Print Server: Voer het IP-adres van de printserver in om de functie Print Image (Functie en Zoom) in te
schakelen.
TCP MTU Size: Kies Standard, 1400 of 1200. De MTU geeft de maximale grootte van een TCP-pakket
aan. Standard (1500) is optimaal voor de meeste Ethernet-netwerkomgevingen.
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3.17 Frontpaneelblokkering
Deze functie wordt gebruikt om het frontbedieningspaneel te blokkeren. Wanneer de blokkering actief
is, is de Menu-toets de enige toets op het frontpaneel die werkt. Om het frontpaneel vrij te geven,
moet u het Installateurswachtwoord invoeren en terugkeren naar dit menu.
Markeer de optie die u wilt selecteren.
Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Druk
op de Enter-toets.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de
Menu-toets.

3.18 Fabrieksinstellingen
Fabriekswaarden herstellen
Druk in het menu Factory Setting op de Enter-toets. Er verschijnt
een venster voor het wachtwoord. Voer het wachtwoord voor de
Fabriekswaarden in. Selecteer OK en druk op de Enter-toets.
De eenheid start opnieuw op en herstelt alle fabriekswaarden
(behalve datum en tijd). Vanwege de grootte van de harde schijf,
kan dit heropstarten enkele minuten duren.

Wachtwoord voor
Fabriekswaarden
16, 10 kanalen

8111

4 kanalen

4111

Taalinstelling veranderen
Druk in het menu Factory Setting op de Enter-toets. Er verschijnt
een venster voor het wachtwoord. Voer het wachtwoord voor de
Taalinstelling in. Selecteer OK en druk op de Enter-toets.
Er verschijnt een menu met alle beschikbare taalinstellingen. Draai
aan de knop Jog om de gewenste taal te selecteren.

Wachtwoord voor
Taalinstelling
16, 10 kanalen

5415

4 kanalen

1414

Om de wijzigingen te bewaren en het menu te sluiten: Druk op de Enter-toets.
Om het menu te sluiten zonder wijzigingen: Druk op de Menu-toets.

3.19 Wachtwoorden
Via deze functie kunt u het Installateurs-, Gebruikers- of Ethernetwachtwoord veranderen.
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Het Installateurs- of Gebruikerswachtwoord veranderen
Ga als volgt te werk om het wachtwoord te wijzigen:
1. Markeer het wachtwoord dat u wilt veranderen
en druk op de Enter-toets. Er verschijnt een venster
voor het wachtwoord.
2. Voer het nieuwe wachtwoord in met behulp van de
cijfertoetsen.
3. Kies OK en druk op de Enter-toets.
4. Voer het wachtwoord opnieuw in.
5. Kies OK en druk op de Enter-toets. De gebruiker
wordt gevraagd te bevestigen of het wachtwoord
correct is ingevoerd en gewijzigd.

Het Ethernet-wachtwoord
Het Ethernet-wachtwoord beperkt de toegang tot de
gebruikers die de eenheid gebruiken met behulp van de
wachtwoordfunctie van WaveReader versie 2.4 of hoger.
Wanneer de eenheid voor het eerst wordt ingesteld, is de
standaardinstelling No Password protection. Dit betekent
dat iedereen die WaveReader gebruikt en zich toegang
verschaft met een Ethernet-verbinding, verbinding kan
maken met de eenheid.

Het Ethernet-wachtwoord activeren
1.
2.
3.
4.

Voer het nieuwe wachtwoord in met behulp van de cijfertoetsen.
Kies OK en druk op de Enter-toets.
Voer het wachtwoord opnieuw in.
Kies OK en druk op de Enter-toets. De gebruiker wordt gevraagd te bevestigen of het wachtwoord
correct is ingevoerd en gewijzigd.

Het Ethernet-wachtwoord uitzetten
Om de eenheid opnieuw op No Ethernet Password
protection te schakelen, moet u het reset-wachtwoord
voor de Ethernet-toegang in het venster hiernaast
invoeren.
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Ethernet Access Reset Password
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3.20 Het menu Operator
Overzicht van het menu Operator
Het menu Operator is bedoeld om de gebruiker toegang te
geven tot een beperkt aantal menuopties. Deze menuopties zijn
voornamelijk instelopties voor de monitorweergave, zodat de gebruiker
de monitorweergave kan “personaliseren” tijdens zijn werkuren.
Andere opties zijn onder meer instelling van het beeldarchief
en wijziging van het gebruikerswachtwoord.

Operator Menu → About StoreSafe
Het menu About StoreSafe: Dit menu biedt toegang tot informatie als:
•

Model

•

Serial Number

•

Hostname

•

Software Version

•

Software Date

•

Boot Code Version

•

Hard Disk Size

•

IP Address

•

Hardware Address (MAC).

•

DHCP Lease Expiration Date

Aan de hand van de volgende tabel vindt u gedetailleerde gegevens voor het configureren van
specifieke opties vanuit het menu Operator.
Optie in menu Operator

Locatie in hoofdmenu

Paragraaf in
handleiding

Time/Date Display

Main Menu → Time/Date → Time/Date Display

3.8

Titles Display

Main Menu → Camera Setup → Camera Titles → Title
Display

3.13

Alarm History

Main Menu → Alarm → Alarm History

3.11

Operator Password

Main Menu → Password → Operator Password

3.19
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4 Alarm
4.1 Alarmingang
Alarmapparaten worden aangesloten via de alarmprintplaat op het achterpaneel van de eenheid (zie
paragraaf 1.7). Elke Alarmingang stemt overeen met de Camera-ingang met hetzelfde nummer.

4.2 Alarmuitgang
Alarm-LED op frontpaneel: De LED die zich links boven de Alarmtoets bevindt, brandt zolang het
alarm actief is.
Interne zoemer: De interne zoemer wordt geactiveerd tot hij wordt uitgezet en bevestigd. Deze functie
kan worden uitgezet in het menusysteem (zie Zoemerinstelling in paragraaf 3.10).
Monitorweergave: Wordt hieronder besproken in de paragraaf Schermweergave tijdens alarm.
Uitgangsrelais: Het alarm-uitgangsrelais is actief zolang het alarm duurt.
Macro-activering: De eenheid kan in het menusysteem zo worden geconfigureerd dat een macro
wordt geactiveerd wanneer een alarm wordt gedetecteerd (zie Verbinding met macro in paragraaf
3.10).
Opnamesnelheid: De opnamesnelheid kan worden verhoogd door op te nemen met de Alarmopnamesnelheid (zie paragraaf 3.10) en door Interleaved of Exclusieve opname (zie Alarmopnamemode in paragraaf 3.11).

4.3 Alarmbevestiging
Een druk op de Alarmtoets bevestigt aan de eenheid dat het alarm is onderkend
en zet de interne zoemer uit. Dit heft de alarmtoestand echter niet op.
Alarmtoets

4.4 Schermweergave tijdens alarm
Weergave van Monitor A en Monitor B tijdens alarm
Eén alarm: De eenheid schakelt over op volledige schermweergave van de camera waar een alarm
actief is.
Bijkomende alarmsituaties: De eenheid schakelt over op opeenvolgende weergave van alle
camera’s waar een alarm actief is.

4.5 Alarmwerking tijdens afspelen
Rechtstreekse alarmweergave
Eén alarm: De eenheid schakelt over op volledige schermweergave op Monitor B van de camera
waar een alarm actief is.
Bijkomende alarmsituaties: De eenheid schakelt over op opeenvolgende weergave op Monitor B
van alle camera’s waar een alarm actief is.
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Rechtstreekse mode

Afspeelmode

Live = Rechtstreeks
Live Alarm =Rechtstreeks alarm
Full Screen Alarm = Alarm op volledig scherm

Opgenomen alarmen
Interne zoemer: Tijdens het afspelen wordt de interne zoemer geactiveerd tot deze wordt uitgezet en
bevestigd. Deze functie kan worden uitgezet in het menusysteem (zie Zoemerinstelling in paragraaf
3.10).
Alarm-LED op frontpaneel: De LED die zich links boven de Alarmtoets bevindt, brandt zolang het
alarm actief is.
Monitor A Mozaïekscherm: Elke camera waar een alarm actief is, wordt op het scherm aangegeven
met een knipperende rode “A” in zijn cameo. De Alarm-LED gaat branden om een alarmsituatie te
melden. Er verandert niets in het afspeel- (of Triplex-) mozaïekscherm op basis van het afspelen van
opgenomen alarmen.

4.6 Alarmhistoriek venster
De Alarmhistoriek bevat een lijst van de 100 recentste alarmen. U kunt het Alarmhistoriek venster
bekijken door het menusysteem te openen en vervolgens Operator → Alarm History te selecteren.
Het Alarmhistoriek venster vindt u ook onder Main Menu → Alarm → Alarm History. Voor meer
informatie over het raadplegen van het Alarmhistoriek venster verwijzen wij naar Alarmhistoriek in
paragraaf 3.10.

4.7 Opgenomen alarmen zoeken
Zie paragraaf 5.
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5 Zoeken
De StoreSafe is uitgerust met een krachtige zoekinterface om beeldbestanden die op de harde schijf
of een extern archiveringsapparaat zijn opgeslagen, op te sporen.
Overzicht menu Search

1. Zoektoets
2. Enter
3. Opnametoets
4. Schijfanalysescherm
5. Zoekfilters
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6. Start zoekopdracht
7. Zoekresultaten
8. Naar CD schrijven
9. Afspelen
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5.1 Schijfanalyse-scherm
Druk om te beginnen op de Zoektoets. Het Disk Analysis Screen verschijnt op het
scherm. Dit schijfanalyse-scherm bevat een grafische voorstelling van de
opgenomen beelden die op de interne harde schijf zijn opgeslagen.
Zoektoets
Pijlcursors

Schijftijd en –datum op cursorpositie

Zoomniveau

Opnametoets

Naar CD schrijven

Als u aan de knop Jog draait, bewegen de twee pijlcursors over de weergave van de opgenomen
beelden. Naarmate de cursor over het scherm beweegt, wordt de overeenkomstige schijftijd aangegeven
in de rechterbovenhoek van het scherm. De opgenomen beelden worden per categorie in een andere
kleur voorgesteld. Als u aan de knop Shuttle draait, wordt het beeld vergroot (ingezoomd). Het Laagste
niveau (meeste detail) wordt op het scherm aangeduid met een (L). Druk op de Enter-toets om de
beelden af te spelen vanaf de cursorpositie.

5.2 Snel op CD archiveren
U kunt vanuit het Disk Analyse Screen op CD archiveren door de tijd en datum te selecteren en op de
knop Opnametoets te drukken. QuickWave moet op ON (Aan) zijn ingesteld vanuit Main Menu →
Quick Wave Setup (zie Paragraaf 3.15). Daarna verschijnt normaal het menu Archive Incident.
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1. Gebruik de knop Jog om de tijdparameters te wijzigen en de
knop Shuttle om tussen de velden Start en Stop te schakelen.
2. Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop Record op het
frontpaneel.
3. De CD-schrijver opent de CD-lade wanneer de opname op CD
is voltooid.

U kunt de video nu bekijken op elke PC met een CD-ROM-station.

5.3 Zoekfilters
Met een tweede druk op de Zoektoets wordt het Menu Search Filters geopend. Gebruik het menu
Search Filters om de volgende gegevens in te voeren:
•

De operatie die moet worden uitgevoerd: Play from Disk of Copy from Disk to Archive.

•

De begin- en einddatum van de zoekopdracht.
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•

De begin- en eindtijd van de zoekopdracht.

•

Zoeken naar opgenomen activiteit, gebeurtenissen of alarmsituaties.

•

Zoeken naar een tekststring.

•

De camera's waarop inclusief of exclusief moet worden gezocht.
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1. De volgende opties zijn beschikbaar wanneer een archiveringsapparaat is aangesloten:
– Play from Disk
– Play from Archive
– Copy from Disk to Archive
– Copy from Archive to Disk
2. Door deze functies te selecteren, verschijnen miniatuurweergaven in het venster Search Results.
3. Druk op de Cameratoetsen om verschillende camera’s te selecteren/annuleren. Gebruik de Zoomtoets om alle
camera’s te selecteren/annuleren voor de zoekopdracht.

Zoekparameters selecteren
1. Draai aan de knop Jog om het vak bij de parameters die u wilt veranderen, te markeren.
2. Zodra u in het parametervak bent, kunt u de velden overlopen met de knop Shuttle en de
waarden veranderen met de knop Jog.
3. U kunt de parameter activeren door met de knop Shuttle of de Enter-toets een [X] in het
selectievakje te plaatsen.
4. Als u klaar bent, kunt u met de knop Jog naar een andere parameter navigeren.

5.4 Zoekresultaten
Zoekopdracht activeren
Ga in het menu Search Filters naar de parameter Start Search. Wanneer de parameter Start Search is
gemarkeerd, drukt u op de Enter-toets om de zoekopdracht te starten. Wanneer de zoekopdracht klaar
is, verschijnt het venster Search Results. Per zoekopdracht kunnen maximaal 200 resultaten worden
getoond. Afhankelijk van het type zoekopdracht dat wordt uitgevoerd, verschijnt een van de twee typen
vensters met zoekresultaten.
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Zoekresultaten voor activiteit, tekst, beweging,
alarm

Zoekresultaten voor tijd/datum

Volg de instructies op het scherm om te selecteren, te archiveren, af te spelen, enz.

Afhankelijk van de zoekopdracht is het mogelijk dat bepaalde opties niet beschikbaar zijn. Deze opties
worden niet getoond. Tijdens het archiveren zal de eenheid niet toestaan dat de geselecteerde
hoeveelheid gegevens de beschikbare ruimte op het doelmedium overschrijdt.
Druk op de Menu-toets om het venster Search Results te sluiten zonder een selectie te maken.
Druk op de Enter-toets om het geselecteerde zoekresultaat af te spelen.
Wanneer u tijdens het afspelen nogmaals op de Enter-toets drukt, wordt de volgende selectie van de
zoeklijst afgespeeld.
Druk op de Weergave-reeks toets om de geselecteerde gebeurtenis herhaaldelijk af te spelen.
Druk op de Opnametoets op het frontpaneel om de geselecteerde gegevens naar CD te schrijven.
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6 Webbrowser
De StoreSafe bevat een geïntegreerde Webbrowser-interface. Met de optie WaveBrowser kan de
gebruiker video bekijken vanaf alle met het Ethernet verbonden eenheden waarop softwareversie 4.09 of
hoger is geïnstalleerd.
WaveBrowser werkt alleen correct als bepaalde ActiveX-besturingselementen
correct zijn ingesteld. U stelt de ActiveX-besturingselementen als volgt in:
1. Klik in Internet Explorer op het menu Extra → Internet-opties.
2. Klik op het tabblad Beveiliging.
3. Selecteer Lokaal intranet voor de zone met webinhoud.
4. Klik op de knop Aangepast niveau.
5. Zorg ervoor dat de optie 'ActiveX-besturingselementen zonder
handtekening downloaden' en de optie 'ActiveX-besturingselementen die
niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts' zijn
ingesteld op 'Vragen'.
6. Klik op de knop OK.
7. Klik op de knop Ja in het waarschuwingsbericht dat verschijnt.
Klik op de knop OK in het venster Internet-opties.
U krijgt als volgt toegang tot de webinterface:
1. Start Internet Explorer (versie 5.5 of hoger) op een lokale PC of laptop die met het Internet is
verbonden.
2. Typ het IP-adres of de hostnaam van de eenheid in het adresveld en druk op Enter. Normaal
verschijnt nu het dialoogvenster Netwerkwachtwoord opgeven.
3. Voer de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in de overeenkomstige velden in (de
standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord zijn admin). Klik op de knop OK.
4. Normaal verschijnt nu het WaveBrowser-venster. Typ het IP-adres in het veld IP Address en klik
op de knop Connect.
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Het veld IP Address
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6.1 WaveBrowser - overzicht en besturingselementen

1. Toetsenblok
2. Beeldvenster
3. De vervolgkeuzelijst Volume

Het Hoofdprogrammavenster bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Het beeldvenster: Het grote blauwe gebied.

•

Het toetsenblok: Bevindt zich aan de linkerkant van het venster.

•

De vervolgkeuzelijst Volume: Hier kunt u een van de beschikbare schijfvolumes selecteren.

Het beeldvenster
In dit veld kunnen de beelden van één of meer camera’s worden weergegeven. De weergave-volgorde
van de beelden volgt de gecodeerde informatie van de eenheid die is gebruikt om het originele
videodatabestand aan te maken.
U kunt kiezen tussen de volgende weergaven:
•

Weergave met 4 velden

•

Weergave van één camera, groot

•

Weergave van één camera, medium

•

Weergave van één camera, klein
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Het toetsenblok
1. Achterwaarts afspelen: Klik op deze toets om de beelden in
omgekeerde richting af te spelen.
2. Stop: Klik op deze toets om alle afspeelfuncties te stoppen. De
schuifbalk Play Pointer keert terug naar het beginpunt van de data.
3. Afspelen: Klik op deze toets om de beelden in normale richting af te
spelen.
4. Beeld per beeld terugspoelen: Klik op deze toets om de weergave één
beeldje terug te spoelen.
5. Pauze: Zet het beeld stil tot opnieuw op de Pauzetoets wordt gedrukt.
Klik op een willekeurige toets, behalve Stop, om het afspelen opnieuw te
starten. De schuifbalk Play Pointer blijft in de pauzestand op dezelfde
positie staan.
6. Beeld per beeld doorspoelen: Klik op deze toets om de weergave één
beeldje door te spoelen.
7. Terugspoelen: Klik op deze toets om het beeld versneld terug te
spoelen.
8. Snel vooruit: Klik op deze toets om het beeld versneld door te spoelen.
9. Het veld met het IP-adres: Voer hier het IP-adres van de eenheid in.
10. Het veld Pwd: Voer hier, zo nodig, het wachtwoord van de eenheid in.

11. Het selectievakje Live: Schakel dit selectievakje in als u het bekijken van rechtstreekse beelden wilt
inschakelen voordat u verbinding maakt.
12. Connect/Disconnect: Klik op deze knop(pen) om verbinding met maken met de eenheid.
13. Cijfertoetsen: Druk op een van deze toetsen (tot toets 10 op eenheden met 10 kanalen) om een
individuele camera voor weergave op te roepen.
14. Weergavegrootte van één camera: U kunt kiezen tussen Klein, Medium of Groot.
15. Toetsen voor mozaïekscherm-weergave met 16 kanalen: Niet beschikbaar op StoreSafe-modellen.
16. Toets voor mozaïekscherm-weergave met 4 kanalen: Selecteert een grote weergave van 4
kanalen.
17. View Live: Klik op deze toets als u verbonden bent en rechtstreekse videobeelden wilt bekijken.
18. Schuifbalk voor afspeelpositie: Deze schuifbalk verschuift naar rechts om de afspeelpositie op de
schijf aan te duiden. De gebruiker kan de regelaar van deze schuifbalk verslepen om vooruit of
achteruit te navigeren.
19. Goto: Klik op deze knop om naar de datum te gaan die in de vervolgkeuzelijsten voor tijd en datum is
geselecteerd.
20. Vervolg-keuzelijst voor datumselectie: Klik op deze vervolg-keuzelijst om een grafische kalender
weer te geven, waarop u de datum kunt selecteren die u wilt bekijken.
21. Vervolg-keuzelijst voor tijdselectie: Klik op de Pijl-omhoog of Pijl-omlaag rechts van deze vervolgkeuzelijst om de tijd te selecteren die u wilt bekijken.
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De vervolg-keuzelijst Volume
Klik op de Pijl-omlaag van deze vervolg-keuzelijst om een lijst met beschikbare schijfvolumes op de
aangesloten eenheid weer te geven. Klik op het volume dat u wilt selecteren.

6.2 StoreSafe WaveLink
Versie 5.00 van de StoreSafe software bevat een nieuwe functie: StoreSafe WaveLink. Met deze
functie kunt u commandocodes in de URL opnemen wanneer u WaveBrowser aanroept om acties te
controleren die WaveBrowser gaat uitvoeren.
Deze functie kan door webontwikkelaars worden gebruikt om verscheidene camera's aan specifieke
webinhoud te koppelen. Ze wordt ook gebruikt door de e-mailfunctie van de StoreSafe zodat de
ontvanger van een alarmmelding via e-mail in de e-mail op een koppeling kan klikken, waardoor
WaveBrowser verbinding maakt en begint af te spelen vanaf het tijdstip waarop het alarm plaatsvond.

Functionaliteit
De traditionele WaveBrowser-URL is http://<IP_Address>/wrcontrollite.ssi. Deze URL start
WaveBrowser in de niet-verbonden toestand. Versie 5.00 van de StoreSafe software ondersteunt
commandocodes die na wrcontrollite en vóór schakelt u dit selectievakje in achter een
onderstrepingsteken worden geplaatst. In het volgende voorbeeld zijn de opties vet weergegeven.
Voorbeeld: http://3.18.172.230/wrcontrollite_c=1s=2a=3t=1361959858.ssi.
De tabel hieronder bevat een beschrijving van de ondersteunde opties:
Naam

code

Beschrijving

Voorbeeld:

Camera

c=<n>

Beschrijft het cameranummer voor
volledige schermweergave (1 = camera
1, …16 = camera 16) of het type
mozaïekscherm (100 = groot
mozaïekscherm met 16 kanalen, 101 =
Klein mozaïekscherm met 16 kanalen,
102 = mozaïekscherm met 4 kanalen)

c=10

Grootte

s=<n>

Beschrijft de grootte van het scherm
voor een camera met volledige
schermweergave (1=groot, 2 =medium,
3= klein)

s=2

Actie

a=<n>

Beschrijft de actie die WaveBrowser
moet uitvoeren:

a=2

0 Geen actie
1 Normale verbinding - Afspelen
2 Normale verbinding - Rechtstreeks
3 Normale verbinding - Ga naar
4 Rechtstreekse verbinding
Tijd

t=<n>

Wanneer de actie is ingesteld op 3 (Ga
naar), geeft de tijd, in aantal seconden
sinds 1 januari 1960, het tijdstip aan
waarnaar moet worden gegaan.

t=1361959858

Opmerking: Wanneer een bepaalde optie niet wordt opgegeven, wordt die optie
op 0 (nul) ingesteld.
Wanneer een normale verbinding wordt gevraagd wanneer de StoreSafe-eenheid
al via een normale verbinding is verbonden, moet WaveBrowser een
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rechtstreekse verbinding openen..
De standaardpagina, http://3.18.172.230, accepteert geen optiecodes en zal in niet-verbonden
toestand de webbrowser openen. De eerder vermelde voorbeeld-URL
(http://3.18.172.230/wrcontrollite_c=1s=2a=3t=1361959858.ssi) verzoekt WaveBrowser een normale
verbinding te maken, af te spelen vanaf 27/02/2003 10:53:32 en daarbij camera 1 weer te geven op
mediumformaat.

E-mailkoppelingen
StoreSafe kan een e-mail verzenden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden (bijvoorbeeld
videoverlies, een alarm, enzovoort). In de opnamemode zal StoreSafe software versie 5.00 een
WaveBrowser-koppeling aan de e-mailmelding toevoegen.
Door op die koppeling te klikken, wordt WaveBrowser gestart, wordt een normale verbinding gemaakt
en wordt de opgegeven camera afgespeeld op een videovenster van mediumformaat vanaf het tijdstip
waarop de gebeurtenis plaatsvond.
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7 Technische specificaties
Algemeen
Externe voeding

12 Vdc. 60 W (5 A)

Connector

2,1 mm bus-connector, centrale plus

Stroomverbruik

35 W nominaal (één schijf)

Bereik van bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C. Opslag: -20 tot
+60°C

Bereik van relatieve vochtigheid (nietcondenserend)

Bedrijfstemperatuur: 10% tot 80%.
Opslagtemperatuur: 10% tot 95%

Afmetingen

Inch: 13 x 14 x 3.5 MM: 330 x 355 x 89

Gewicht

4,5 kg (10 lbs)

Aansluitingen
10/100 Ethernet-poort

RJ-45 connector

RS232-poort 1

DB-9 pin-connector

RS232-poort 2

RJ-45 connector

Camera-ingangen

BNC-onnectoren. Zelfafsluitend. Kleur & zwart/wit

Uitgang Monitor A (Composiet)

BNC-connector

Uitgang Monitor B (Composiet)

BNC-connector

RS485-poort

Twee RJ-45 lus-connectoren

I/O-poort alarm

Gebruik meegeleverde DB-25 PCB-connector

Video
Invoer videosignaal

0,5 tot 2,0 V piek-tot-piek met automatische
versterkingsregeling

Uitvoer videosignaal

1 V piek-tot-piek in 75 Ohm

Invoerafsluiting

75 Ohm (Automatisch afsluiten)

Schermgeheugen

4 Megabyte

Resolutie

Horizontaal: 720 Beeldpunten. Verticaal: 484 lijnen (576
voor PAL).

Grijstinten

256 grijswaarden

Kleuren

Y:U:V 4:2:2, 16,8 miljoen kleuren

Compressienorm

Wavelet
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Alarm
Ingangen

1 per camera

Relaisconfiguratie

Normaal open

Opnameprioriteit

Interleaved, Exclusief of Zonder verandering

Alarmstatusindicatoren

Relaisuitgangen, Indicatoren op het scherm. Status
opvraagbaar via RS232-poort

Bewegingsdetectie
Zones per camera

256: 16 x 16-raster

Gevoeligheidsinstellingen

10 grijswaarden

Grijswaarden per zone

256 grijswaarden

Bewegingsdetectiestatusuitgang

Relaisuitgangen, Verbinding met alarm, Verbinding met
Gebeurtenissen, Indicatoren op het scherm. Status opvraagbaar
via RS232-poort

Onderdeelnummers

76

Afstandsbediendeel

CBR-KB3, CBR-KB3/J, KTD405 Met motorgestuurde pan-, tilten zoombediening

HP Printer

HP DeskJet 3820

Hawking Print Server

PN7127P (1-Port Mini-Internet Print Server)
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8 RS232 Gebeurteniscreatie /
Tekstinvoerprotocol
8.1 Berichtstructuur
De Begrenzingsbyte signaleert het begin van een nieuw bericht en heeft de waarde
0xFF.

Begrenzer
Klasse

De velden Klasse en Commando geven het berichttype aan.

Opdracht

De Datalengte is een 16-bits waarde die het aantal bytes in het Data-gedeelte van het
bericht aangeeft. De Datalengte wordt verstuurd door middel van Intel byte ordering
(Little Endian).

Datalengte
Data

De Controlesom-byte is het resultaat van de logische XOF-schakeling van alle bytes
in het bericht.

Controlesom

8.2 Type bericht
Momenteel wordt één bericht ondersteund om tekst op te slaan bij opgenomen
beelden.

0xFF
0x14

CMD_NEW_ADD_TEXT

0x40

De Klasse-byte is 0x14.

Datalengte [0]

De Commando-byte is 0x40.

Datalengte [1]

De Datalengte is het aantal databytes in het bericht (van 2 tot 502).

Camera

De Camera-byte geeft de camera aan die bij de tekst hoort. De geldige waarden zijn
0 tot 15.

Gebeurtenis
String[0]

Het gebruik van de Alarm/Gebeurtenis-byte wordt beschreven in de volgende
paragraaf.

String[1]

Het String-veld bevat teksttekens. De string kan 0 tot 500 tekens lang zijn.

:
String[n-1]
Controlesom

8.3 Alarm/gebeurtenis-veld
De twee minst significante bits worden momenteel
gebruikt voor de gebeurtenis. Bit 2 en 3 worden
gebruikt voor het alarm.

MSB 7
0

LSB 0
0

0

0

A

A

E

E

A – Alarm/Gebeurtenis 0x00
Als zowel de start- als eindbit leeg zijn, wordt de bijbehorende tekst opgeslagen met het volgende
opgenomen veld voor de betreffende camera. De opnamesnelheid van die camera wordt niet
veranderd.

B – Alarm/Gebeurtenis 0x01
Als alleen de startbit is ingesteld, wordt de bijbehorende tekst opgeslagen met het volgende
opgenomen veld voor de betreffende camera. Dit zorgt ervoor dat de geselecteerde camera alsook
eventuele pre-gebeurtenisvelden worden opgenomen met de Alarm- of Gebeurtenis-opnamesnelheid.
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C – Alarm/Gebeurtenis 0x02
Als alleen de eindbit is ingesteld, wordt de bijbehorende tekst opgeslagen met het volgende
opgenomen veld voor de betreffende camera. Dit stelt de post-gebeurtenistimer in werking**, waarna
de geselecteerde camera opnieuw zal opnemen met de normale opnamesnelheid*.

D – Alarm/Gebeurtenis 0x03
Als zowel de start- als eindbit zijn ingesteld, wordt de bijbehorende tekst opgeslagen met het volgende
opgenomen veld voor de betreffende camera. Dit stelt de post-gebeurtenistimer in werking**, waarna
de geselecteerde camera opnieuw zal opnemen met de normale opnamesnelheid*.
*Als er geen alarmen actief zijn.
**Indien ingeschakeld.
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9 RS232 Afstandsbedienings-protocol
De eenheid ondersteunt twee verschillende communicatietypen:
•

Afstandsemulatie van de frontpaneel toetsen

•

Afstandsconfiguratie en -status

9.1 Emulatie van de frontpaneel toetsen
Datastructuur
Byte 1: 0xFF
Byte 2: 0x55
Byte 3: Frontpaneel toetscode

Beschrijving
Byte 1 en 2 zijn kop-bytes.
Byte 3 bevat de code voor een specifieke
frontpaneel toets.
De verschillende toetsen en hun
overeenkomstige codes zijn als volgt.
Geen toets ingedrukt
0
Opnemen
1
Afspelen
2
Stoppen
3
Alarm
4
Stilstaand beeld
5
Zoomen
6
Weergavereeks
7
Gereserveerd
8
Camera 1
9
Camera 2
10
Camera 3
11
Camera 4
12
Camera 5
13
Camera 6
14
Camera 7
15
Camera 8
16
Camera 9
17
Camera 10
18
Camera 11
19
Camera 12
20
Camera 13
21
Camera 14
22
Camera 15
23
Camera 16
24
Gereserveerd
25 - 40
Menu
41
Enter
42
Gereserveerd
43
Macro
44
Gereserveerd
45-49
Monitor B
50
Gereserveerd
51-63
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Pijl-links
Pijl-rechts
Pijl-omhoog
Pijl-omlaag
Gereserveerd
Alarm en Weergave-reeks
75
*Alarm en Camera 1
*Alarm en Camera 2
*Alarm en Camera 3
*Alarm en Camera 4
*Alarm en Camera 5
*Alarm en Camera 6
*Alarm en Camera 7
*Alarm en Camera 8
*Alarm en Camera 9
*Alarm en Camera 10
*Alarm en Camera 11
*Alarm en Camera 12
*Alarm en Camera 13
*Alarm en Camera 14
*Alarm en Camera 15
*Alarm en Camera 16
Gereserveerd
Zoeken
Beeld achteruit
Beeld vooruit
Achterwaarts afspelen
114
Stop
Afspelen
Monitor A
Mozaïekscherm met 2 velden
Mozaïekscherm met 4 velden
Mozaïekscherm met 6 velden
Mozaïekscherm met 7 velden
Mozaïekscherm met 9 velden
Mozaïekscherm met 10 velden
Mozaïekscherm met 13 velden
Mozaïekscherm met 16 velden
Afdrukken
Archiveren

64
65
66
67
68-74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92-110
111
112
113
115
116
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

*Moet onmiddellijk na een van deze
commando's ook een “Geen toets ingedrukt”commando verzenden.
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9.2 Configuratie en status
i) Datastructuur

iii) Data opvragen uit de DVMRe

Byte 1: 0xFF
Byte 2: Commandotype
0xAA: (SET) Update DVMRe met data.
0xBB: (GET) Data verwijderen uit DVMRe
Byte 3: Datalengte (n)
Byte 4: Datatype
0x61: Herstart DVMRe
0xFE: Stuur configuratiedata naar DVMRe
0x09: Lees Alarmhistoriek uit DVMRe
0xFF: Lees configuratie- en statusdata uit
DVMRe
Byte 5: Databyte 1
Byte 6: Databyte 2
:
:
Byte x: Databyte n

Wanneer een bericht van type 0xBB naar de
StoreSafe wordt gestuurd, antwoordt deze met het
versturen van 16 bytes van de gevraagde data.
a) Alarmhistoriek-lijst uitlezen
Byte 1: 0xFF
Byte 2: 0xBB
Byte 3: 0
Byte 4: 0x09
Wanneer de StoreSafe het bericht “Alarmhistorieklijst uitlezen” ontvangt, reageert deze met het
versturen van een startbyte 0xFF, gevolgd door
ASCII-strings voor elke alarmgebeurtenis in zijn
alarmhistoriek-lijst, en een stopbyte 0xFF. Elke
string is als volgt opgemaakt:

ii) Data versturen naar de DVMRe
a)

dd.bmm/ddbhh:mm:ssbaa<CR><LF>

De StoreSafe opnieuw starten
Dit commando zal de StoreSafe opnieuw
opstarten.

dd:
b:
mm:
dd:
hh:
mm:
ss:
aa:
<CR>
<LF>

Byte 1: 0xFF
Byte 2: 0xAA
Byte 3: 0
Byte 4: 0x61
b)

Data naar de StoreSafe versturen
Er kunnen configuratiedata naar de StoreSafe
worden verstuurd om de werkwijze ervan te
veranderen. Deze data worden geschikt in de
vorm van blokken van 16 bytes, genummerd
van 1 tot 213. Blokken 182, 183 en 185 zijn
statusblokken en kunnen bijgevolg niet worden
beschreven. Voor meer informatie over de
inhoud van elk blok kunt u contact opnemen
met GE-Interlogix en de Blok-datastructuur
voor de StoreSafe opvragen.
Byte 1: 0xFF
Byte 2: 0xAA
Byte 3: 17
Byte 4: 0xFE
Byte 5: Bloknummer
(1-181, 184, 186-200)
Byte 6: data[0]
:
:
:
:
Byte 21:data[15]

Na het versturen van een blok of een reeks
blokken, moet blok nr. 255 worden bijgewerkt om
het einde van de configuratiesessie te melden.
Alle databytes voor blok 255 moeten op 0 worden
gezet.
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indexnummer (00 – 99)
spatie
maand (01-12)
dag (01-31)
uur (00-23)
minuten (00-59)
seconden (00-59)
alarmnummer (01-16)
Harde return (0x0D)
Regelopschuiving (0x0A)

Voorbeeld: 03. 11/27 22:48:58 15
b)

Gegevens uit de StoreSafe uitlezen
Het is mogelijk om configuratie- en statusdata uit
te lezen uit de StoreSafe. Deze data worden
geschikt in de vorm van blokken van 16 bytes,
genummerd van 1 tot 213. Voor meer informatie
over de inhoud van elk blok kunt u contact
opnemen met GE-Interlogix en de
Blokdatastructuur voor de StoreSafe opvragen.
Byte 1: 0xFF
Byte 2: 0xBB
Byte 3: 1
Byte 4: 0xFF
Byte 5: Bloknummer 1-213 of 255 als alle
blokken worden opgevraagd.
De StoreSafe reageert op de vraag “Data uitlezen”
door alle gevraagde databytes achter elkaar te
versturen, zonder start- of stopbytes.
In totaal worden 16 bytes of 3408 bytes verstuurd,
naargelang één blok of alle blokken werden
gevraagd.
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10 Macrotabellen
Maak een fotokopie van dit blad en gebruik die kopie om de geprogrammeerde macrofuncties erop bij
te houden.

10.1 Tabel van macrofuncties
Macronummer

Beschrijving

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Functie +
Volgorde

Zomertijd: Zet de klok één uur vooruit in april en één uur terug in oktober.
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10.2 Tabel van geplande macro’s
Gebeurtenis

Dag

Tijd

Uit te voeren macro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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