
MONTAŻ 4 

 Wykonaj instalację monitoringu analogowego składającą się z rejestratora DVR i dwóch kamer analogowych. 

 Montaż wykonaj na płycie montażowej zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. 

 Instalację elektryczną wykonaj przewodem koncentrycznym z żyłą zasilającą YAP 75+2x0,5 poprowadzonym w korytkach kablowych. Połączenia 

elektryczne od strony kamer wykonaj w puszkach elektroinstalacyjnych. 

 Po wykonaniu montażu instalacji uporządkuj stanowisko pracy. 

 Za pomocą omomierza sprawdź poprawność wykonanej instalacji. Wyniki pomiarów zapisz w poniższej tabeli: 

Ścieżka połączenia Rezystancja przejścia Sprawny/niesprawny 

ZASILANIE 
KAMERY 1 

kostka „+” zasilania – wtyk zasilania„+” w puszce 
  

kostka „-” zasilania – wtyk zasilania„-” w puszce 
  

ZASILANIE 
KAMERY 2 

kostka „+” zasilania – wtyk zasilania„+” w puszce 
  

kostka „-” zasilania – wtyk zasilania„-” w puszce 
  

SYGNAŁ 
WIDEO 

KAMERY 1 

pin sygnału przy kamerze – pin sygnału przy rejestratorze 
  

masa BNC przy kamerze – masa BNC przy rejestratorze 
  

SYGNAŁ 
WIDEO 

KAMERY 2 

pin sygnału przy kamerze – pin sygnału przy rejestratorze 
  

masa BNC przy kamerze – masa BNC przy rejestratorze 
  

 Sprawdź przewody zasilające i sygnałowe za pomocą testera przewodów. 

 Po wykonaniu instalacji elektrycznej kamer: 

1. Podłącz żyły zasilające kamery do kostki elektrycznej, a żyły sygnału wideo do wejść rejestratora. 

2. Połącz monitor z rejestratorem kablem sygnałowym HDMI lub VGA. 

3. Włącz zasilacz laboratoryjny i ustaw na nim napięcie zasilania kamer zgodnie z ich dokumentacją techniczną. 

 Zgłoś gotowość do uruchomienia systemu i po uzyskaniu zgody od prowadzącego: 

1. Podłącz zasilacz do kostki elektrycznej za pomocą dostępnego przewodu. 

2. Uruchom monitor i rejestrator. 



3. Ustaw aktualny czas w rejestratorze. 

4. Ustaw hasło konta administratora 888888 na „proba”. 

5. Nagraj obraz w najlepszej jakości o czasie trwania około 1 minuty z kamery podłączonej na wejściu 1. 

6. Nagraj obraz w standardowej jakości o czasie trwania około 1 minuty z kamery podłączonej na wejściu 2. 

Wartości bitrate'ów dla wybranej rozdzielczości i prędkości kratkowania ustal na podstawie poniższej tabeli: 

 
7. Zarchiwizuj oba nagrania na dostępnej pamięci USB. 

8. Ustaw harmonogram nagrywania obu kamer codziennie od 23:00 do 7:00. 

9. Skieruj kamerę 1 do góry, tak aby nie obejmowała ruchu odbywającego się w sali i skonfiguruj zdarzenie detekcji ruchu dla kamery 1, które wywoła 

akcje w postaci brzęczyka i nagrywania z kamery 2. 

10. Podłącz rejestrator do sieci istniejącej na pracowni wykorzystując switch D-Link, uruchom w komputerze program ConfigTool i za jego pomocą określ 

adres IP rejestratora. Zaloguj się do rejestratora za pomocą przeglądarki internetowej Firefox używając loginu: admin i hasła: admin. 

11. W menu Sieć>TCP/IP wpisz odpowiedni dla sieci w budynku CKP adres bramy oraz adres DNS (np. DNS Google) tak, aby zapewnić rejestratorowi 

dostęp do Internetu. 

12. W menu Sieć>SMTP(E-mail) (str. 115 instrukcji) skonfiguruj parametry niezbędne do powiadomień przez e-mail wykorzystując skrzynkę pocztową 

o parametrach: 

e-mail: monitoring.rcez@interia.pl 

nazwa użytkownika: monitoring.rcez@interia.pl 

hasło: 7Trewerty 

nazwa serwera SMTP: poczta.interia.pl 

port serwera SMTP: 465 

szyfrowanie: SSL 

oraz odbiorców wiadomości wpisując adres własnej skrzynki poczty elektronicznej. 



13. W menu Magazyn>FTP (str. 117) skonfiguruj parametry serwera FTP do uploadu nagrań wykorzystując konto FTP o parametrach: 

adres serwera: monitoring-rcez.cba.pl 

nazwa użytkownika: admin@monitoring-rcez.cba.pl 

hasło: trewerty 

port serwera: 21 

katalog: Alarm_BCS 

Ponieważ w ustawieniach rejestratora należy podać adres IP serwera FTP (a nie jego nazwę domenową), określ ten adres za pomocą polecenia ping.  

Określ również okres działania uploadu na dzień wykonywania ćwiczenia oraz wysyłanie inicjowane detekcją (MD). 

14. W menu Zdarzenia>DETEKCJA (str 124) skonfiguruj następujące akcje podejmowane przez rejestrator dla zdarzeń w postaci zaniku sygnału kamery 1 

oraz zasłonięcia kamery 1: 

wysłanie na serwer FTP zdjęć i nagrań z kamery 2, 

wysłanie e-maila z informacją o alarmie do Waszych skrzynek poczty elektronicznej, 

wyświetlanie komunikatu o aktywnych zdarzeniach alarmowych, 

nagranie z kamery 2, 

zdjęcie z kamery 2, 

sygnał dźwiękowy (brzęczyk). 

15. Aby zadziałał upload zdjęć na serwer FTP wystarczy skonfigurować serwer FTP i zaznaczyć w menu /DETEKCJA opcję Zdjęcia. 

16. Konfiguracja uploadu nagrań jest bardziej skomplikowana. Należy: 

W menu /Magazyn/FTP ustawić aktywność na detekcję kanału, z którego będą dokonywane nagrania. 

W terminarzu nagrań należy dla wybranego kanału ustawić nagrywanie aktywne w dniu wykonywania ćwiczenia aktywowane przez detekcję (MD). 

W menu /Magazyn/Nagraj należy ustawić nagrywanie odpowiedniego kanału z terminarza. 

W menu /DETEKCJA zaznaczamy opcję Nagraj kanał i odpowiedni numer kanału. 

17. Wywołaj alarmy poprzez odłączenie sygnału wideo kamery 1, a następnie zasłonięcie kamery 1 i sprawdź na monitorze lokalnym działanie informacji 

o alarmie. 

18. Zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej i serwera FTP w celu sprawdzenia otrzymanych powiadomień. 

Zadanie zaliczeniowe 

 Na płycie montażowej wykonaj instalację monitoringu analogowego składającą się z rejestratora DVR i kamery analogowej. Montaż wykonaj zgodnie ze 

schematem przedstawionym na rysunku. 

 Instalację elektryczną wykonaj przewodem koncentrycznym z żyłą zasilającą YAP 75+2x0,5 poprowadzonym w korytkach kablowych. Połączenia 

elektryczne od strony kamer wykonaj w puszkach elektroinstalacyjnych. 



 Za pomocą omomierza sprawdź poprawność wykonanej instalacji. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli. Sprawdź przewody sygnałowe za pomocą testera 

przewodów. 

 Nagraj obraz w najlepszej jakości o czasie trwania około 1 minuty. 

 Zarchiwizuj nagranie na dostępnej pamięci USB. 

 Ustaw harmonogram nagrywania kamery codziennie od 20:00 do 6:00. 

 

 


