
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

eksploatacja URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 8:

konfiguracja zdarzeń

alarmowych w systemie

monitoringu

analogowego 

Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Biłgoraj 2023





Program ćwiczenia.

U
1. wykonanie Instalacji monitoringu dla Dwóch kamer.

1.1. Podłącz  do  wejść  rejestratora  IPOX  PX-HDR0421H-4A sygnały  video  z  kamery  IPOX
PX-DH2028 oraz kamery obrotowej PH-10H używając dedykowanych zasilaczy.

1.2. Do wyjścia rejestratora podłącz monitor LCD i uruchom podgląd bieżący kamer.
1.3. Do odpowiedniego wejścia rejestratora podłącz zaciski portu RS-485 do sterowania PTZ

kamery.

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

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

2. Konfiguracja zdarzeń alarmowych w rejestratorze IPOX.

2.1. Podłącz  rejestrator  do  sieci  CKZ istniejącej  na  pracowni  wykorzystując  switch  D-Link,
w konfiguracji sieci komputera wpisz odpowiedni dla sieci CKZ adres DNS: 192.168.1.77.

2.2. W menu Start>>Ustawienia>>Sieć>>FTP skonfiguruj parametry serwera FTP do uploadu
nagrań i zdjęć z kamery PH-10H  wykorzystując konto FTP o parametrach:
adres serwera: ftp.ubuntu.P31.local
nazwa użytkownika: eftep
hasło: trewerty
port serwera: 21
katalog: Alarm_IPOX
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
w zależności od sytuacji – wysyłanie inicjowane detekcją lub zdarzeniami alarmowymi.
W ustawieniach wysyłania  zaznacz wysyłanie  nagrań z  analizy  obrazu oraz  wysyłanie
zdjęć.

2.3. W menu  Start>>Ustawienia>>Alarmy analizy obrazu>>Przekroczenie linii skonfiguruj
następujące  akcje  podejmowane  przez  rejestrator  dla  zdarzenia  w  postaci  zasłonięcia
kamery IPOX:
nagranie z kamery PH-10H,
zdjęcie z kamery PH-10H,
sygnał dźwiękowy (brzęczyk).

2.4. Wywołaj alarm poprzez przekroczenie ustawionej linii w kamerze IPOX.
2.5. Zaloguj się do serwera FTP w celu sprawdzenia otrzymanych nagrań i zdjęć.



2.6. Podłącz  wejście  alarmowe  4  do  symulatora  stanu  wejścia  (przełącznik).  W  menu
Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Alarmy  wejścia  alarmowego skonfiguruj  następujące
akcje podejmowane przez rejestrator dla zdarzenia inicjowanego przez wejście 4 typu NC
podłączone do rejestratora:
nagrywanie obrazu z kamery PH-10H, czas nagrania: 20 sekund,
uruchomienie trasy patrolowej w kamerze PH-10H,
sygnał dźwiękowy.

2.7. W  menu  Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia>>Wyjście alarm.  ustaw
aktywację wyjścia 1 na 15 sekund

2.8. Podłącz jedno z wyjść alarmowych rejestratora do dodatkowego przekaźnika sterującego
tak,  aby  w  momencie  aktywacji  wyjścia  alarmowego  uruchamiał  się  sygnalizator
akustyczny i jednocześnie gasła lampka.

UWAGA!  Jeżeli  masz  problem  z  połączeniem,  narysuj  schemat  wykorzystując
rysunek styków przekaźnika na płytce.

2.9. Wywołaj  alarm  za  pomocą  przełącznika  i  sprawdź  wszystkie  akcje  podejmowane  po
wyzwoleniu alarmu.

2.10. Wyszukaj i odtwórz zapisane na dysku nagranie alarmowe z kamery.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Podłącz  do  wejść  rejestratora  IPOX  PX-HDR0421H-4A   sygnały  video  z  kamery  IPOX
PX-DH2028  oraz  kamery  obrotowej  PH-10H.  Do  zasilenia  kamer  napięciem  12 V
wykorzystaj dedykowane zasilacze. Do odpowiedniego wejścia rejestratora podłącz zaciski
portu RS-485 do sterowania PTZ kamery PH-10H.

 Podłącz rejestrator do sieci istniejącej na pracowni wykorzystując switch D-Link i zaloguj się
do rejestratora za pomocą przeglądarki internetowej.

 Skonfiguruj funkcję sterowania PTZ kamery PH-10H i sprawdź działanie obrotnicy.
 Skonfiguruj  dla  rejestratora  dostęp  do  internetu  oraz  parametry  serwera  FTP  zgodnie

z instrukcją.
 Skonfiguruj nowe zdarzenie aktywne w dniu zaliczenia inicjowane przez przekroczenie linii

w  kamerze  IPOX.  Zdarzenie  powinno  wyzwalać  następujące  akcje:  brzęczyk,  zdjęcie
z kamery PH-10H, wysłanie zdjęcia na serwer FTP.

 Zaloguj się do serwera FTP w celu sprawdzenia otrzymanych zdjęć.
 Podłącz wejście alarmowe 4 do symulatora stanu wejścia (przełącznik), a jedno z wyjść

alarmowych rejestratora do dodatkowego przekaźnika sterującego tak,  aby w momencie
aktywacji  wyjścia  alarmowego  zaświecała  się  lampka.  Skonfiguruj  następujące  akcje
podejmowane  przez  rejestrator  dla  zdarzenia  inicjowanego  przez  wejście  4  typu  NC
podłączone do rejestratora:

- aktywacja wyjścia na 15 sekund,

- nagranie z kamery PH-10H.


