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Modu VIVER umo liwia zdaln , wizualn weryfikacj alarmu w oparciu o sekwencje obrazów
przesy ane z kamer znajduj cych si
w chronionym obiekcie. Jest urz dzeniem
przeznaczonym do wspó pracy ze stacj monitoruj
STAM-2 z aktywn opcj weryfikacji
wideo. Komunikacja mo e odbywa si : tylko przez sie Ethernet, tylko przez modem oraz
zarówno przez sie , jak i modem.

1. W

ciwo ci modu u

4 wej cia wizyjne do pod czania kamer.
4 wej cia wyzwalaj ce transmisj .
4 wej cia odblokowuj ce transmisj .
Buforowanie sekwencji obrazów z kamer.
Mo liwo

podgl du „na ywo” chronionego obiektu.

Wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP.
Wbudowany modem 56k jako rezerwowy kana

czno ci.

Oprogramowanie PC do konfigurowania modu u.

2. Opis dzia ania
Modu VIVER posiada 4 wej cia (VA, VB, VC, VD), do których mo na pod czy znajduj ce
si w chronionym obiekcie kamery. Obrazy z kamer s na bie co przechowywane
w pami ci modu u. W momencie naruszenia którego z wej wyzwalaj cych (INA, INB, INC,
IND) modu wysy a do stacji monitoruj cej zarejestrowan w pami ci sekwencj zdj sprzed
i po alarmie (w obu przypadkach do 255 obrazów). Po odebraniu informacji o zdarzeniu,
obs uga stacji monitoruj cej ma okre lony czas (0–240 sekund) na w czenie podgl du „na
ywo” chronionego obiektu.
W momencie naruszenia którego z wej
wyzwalaj cych (INA, INB, INC, IND) modu
informuje stacj monitoruj
o zdarzeniu i zaczyna wysy
zarejestrowan w pami ci
sekwencj zdj
sprzed naruszenia wej cia. Równocze nie rejestruje odpowiedni
sekwencj zdj po naruszeniu wej cia, która równie zostanie wys ana. Modu mo e wys
maksymalnie do 255 obrazów sprzed oraz do 255 obrazów po zdarzeniu. Po odebraniu
informacji o zdarzeniu, obs uga stacji monitoruj cej ma okre lony czas (0–240 sekund) na
czenie podgl du „na ywo” chronionego obiektu.
Wysy anie sekwencji alarmowych ma priorytet nad podgl dem „na ywo” – je li podczas
podgl du z danej kamery nast pi kolejne naruszenie wej cia wyzwalaj cego, podgl d
zostanie wstrzymany, a do stacji monitoruj cej wys ana zostanie kolejna sekwencja obrazów
i wygenerowane b dzie odpowiednie zdarzenie. W trakcie, gdy modu gromadzi obrazy
z kamery po naruszeniu wej cia wyzwalaj cego, kolejne naruszenie tego samego wej cia
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dzie ignorowane. Dopiero po wys aniu sekwencji obrazów, kolejne naruszenie wej cia
wygeneruje zdarzenie i zainicjuje proces wysy ania sekwencji obrazów.
Wysy anie danych do stacji monitoruj cej odbywa si synchronicznie: modu wysy a po
jednym obrazie z ka dej wyzwolonej kamery, rozpoczynaj c od najstarszego.

3. Opis p ytki elektroniki

Rysunek 1. Widok p ytki elektroniki.
Obja nienia do rysunku 1:
1 – gniazdo RJ-45 s
ce do pod czenia modu u do sieci Ethernet. Nale y u
kabla
zgodnego ze standardem 100Base-TX. Gniazdo ma wbudowane dwie diody LED.
Zielona sygnalizuje pod czenie do sieci i przesy anie danych, a
ta – wynegocjowan
pr dko transmisji ( wieci: 100 Mb; nie wieci: 10 Mb).
2 – dioda LED sygnalizuj ca proces inicjacji urz dzenia po restarcie.
3 – port RS-232 umo liwiaj cy pod czenie do portu szeregowego COM komputera w celu
konfiguracji modu u. Sposób po czenia przedstawia rysunek 2. Kabel taki jest
produkowany przez firm SATEL (symbol katalogowy: DB9F/RJ-KPL).
4 – port RS-232 (niewykorzystywany).
5 – bateria CR2032 3 V podtrzymuj ca prac zegara czasu rzeczywistego.
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6 – diody LED sygnalizuj ce prac wbudowanego modemu analogowego:
TXD – wysy anie danych przez modem,
RXD – odbieranie danych przez modem,
CTS – gotowo modemu do odbierania danych,
DTR – gotowo modu u do wysy ania danych do modemu.
7 – gniazdo PHONE (RJ-11) do pod czenia aparatu telefonicznego (wyj cie linii
telefonicznej).
8 – gniazdo LINE (RJ-11) do pod czenia analogowej linii telefonicznej (wej cie linii
telefonicznej).
9 – VA...VD – gniazda do pod czenia kamer A, B, C, D. Modu wspó pracuje tylko
z kamerami rejestruj cymi obraz w systemie PAL.
Opis zacisków:
+12V
–
COM
–
DTA
–
CLK
–
INA...IND –
INE...INH

–

wej cie zasilania,
masa,
nieu ywane,
nieu ywane,
wej cia (typu NO) uruchamiaj ce wys anie sekwencji obrazów z kamer A, B,
C, D do stacji monitoruj cej,
wej cia (typu NO) odblokowuj ce mo liwo
podgl du obrazów
z odpowiednich kamer (INE – kamera A, INF – kamera B itd.).

Rysunek 2. Sposób pod czenia modu u do komputera. Po lewej widok z cza PIN-5 na
ycie elektroniki modu u. Po prawej wtyk
ski DB-9 od strony punktów
lutowniczych.

4. Instalacja
Wszystkie po czenia elektryczne nale y wykonywa przy od czonym zasilaniu.
Modu VIVER powinien by instalowany w pomieszczeniach zamkni tych, o normalnej
wilgotno ci powietrza.
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W zale no ci od kana u transmisji (Ethernet, modem) pod czy : kabel sieci Ethernet (do
gniazda RJ-45) i/lub analogow lini telefoniczn (do gniazda LINE). Do wej INA...IND
pod czy przewody urz dzenia steruj cego (czujki lub odpowiednio zaprogramowanych
wyj
centrali alarmowej), a do wej
VA, VB, VC, VD kamery, z którymi modu ma
wspó pracowa . Pod czy zasilanie do modu u.

5. Konfiguracja modu u
Konfiguracj modu u przeprowadza si z komputera z zainstalowanym programem VIVER.
W celu uzyskania po czenia mi dzy programem konfiguracyjnym a modu em nale y
post powa wed ug nast puj cej procedury:
1. Po czy w ciwy port RS-232 modu u z portem szeregowym COM komputera za
pomoc odpowiedniego kabla (patrz: Rysunek 2).
2. Uruchomi program VIVER.
3. Wybra port COM komputera, do którego pod czony jest modu (klikaj c na przycisk
w oknie programu lub przez menu Konfiguracja RS-232).
4. Skonfigurowa ustawienia modu u zgodnie z wymaganiami.
5. Zapisa dane do modu u klikaj c na przycisk

.

Rysunek 3. Okno programu VIVER.
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Obja nienia do rysunku 3:
1 – Przycisk umo liwiaj cy odczyt danych konfiguracyjnych z pliku.
2 – Przycisk umo liwiaj cy zapis danych konfiguracyjnych do pliku.
3 – Przycisk umo liwiaj cy odczyt ustawie zapisanych w pami ci modu u.
4 – Przycisk umo liwiaj cy zapis ustawie do pami ci modu u.
5 – Przycisk umo liwiaj cy zapisanie w pami ci modu u czasu systemowego z komputera.
6 – Przycisk umo liwiaj cy otwarcie okna podgl du lokalnego (patrz: Rysunek 4), gdzie
mo na zobaczy aktualne sygna y wizyjne z pod czonych do urz dzenia kamer
(np. w celu ustawienia ostro ci obrazu czy w ciwego nakierowania kamer w obiekcie).
Podgl d jest mo liwy ze wszystkich pod czonych kamer, dla których aktualnie jest
zezwolenie na podgl d (nie maj ustawionej blokady – zwartego do masy wej cia: INE,
INF, ING, INH).

Rysunek 4. Okno podgl du sygna u wideo.
W oknie tym istnieje mo liwo
C, D). Przycisk

prze czenia ród a sygna u wizyjnego (kamera: A, B,

w cza podgl d obrazu „na ywo” z wybranej kamery. Przycisk

zatrzymuje przekaz na ostatniej klatce. Opcja dopasuj rozmiar dostosowuje
rozmiar wy wietlanego sygna u wideo do wielko ci okna obrazu. Pojawienie si zielonej
ramki wewn trz okna podgl du sygnalizuje nadej cie nowego obrazu z danej kamery.
7 – Przycisk umo liwiaj cy wybór portu COM komputera, za po rednictwem którego
odbywa ma si komunikacja z modu em.
8 – Przycisk umo liwiaj cy wyj cie z programu.
9 – Aktualna data i czas wewn trznego zegara modu u.
10 – Kamery. W polu okre la si , z których kamer (A, B, C, D) ma by rejestrowany obraz.
Ustala si tak e ilo
obrazów, które maj by rejestrowane przed i po zdarzeniu
(w obu przypadkach zakres od 1 do 255). Minimalna d ugo sekwencji to 3 obrazy
(1 sprzed, 1 z chwili wyzwolenia i 1 po).
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11 – Informacja na temat statusu kamer i wej . W przypadku kamer kolory maj
nast puj ce znaczenie:
– zielony: modu ma rejestrowa obraz z kamery, sygna z kamery poprawny,
– czerwony: modu ma rejestrowa obraz z kamery jednak brak sygna u z kamery,
– szary: modu nie ma rejestrowa obrazu z kamery.
W przypadku wej kolory maj nast puj ce znaczenie:
– zielony: wej cie nienaruszone,
– czerwony: wej cie naruszone.
12 – VIVER. Konfiguracja parametrów sieciowych modu u:
Identyfikator – w polu nale y wpisa ci g od 1 do 8 znaków alfanumerycznych
identyfikuj cych modu .
Has o – has o umo liwiaj ce zalogowanie modu u do stacji monitoruj cej (od 1 do 18
znaków alfanumerycznych).
DHCP – pole nale y zaznaczy , je eli dane dotycz ce adresu IP, maski podsieci
i bramy maj by pobierane automatycznie z serwera DHCP.
Adres IP – adres IP modu u.
Maska podsieci – maska podsieci, w której pracuje modu .
Brama – brama sieciowa, czyli adres IP urz dzenia sieciowego, za po rednictwem
którego pozosta e urz dzenia z danej sieci lokalnej komunikuj si z urz dzeniami
w innych sieciach.
13 – Status modu u. Pasek wskazuje stan komunikacji pomi dzy urz dzeniem
a komputerem: kolor zielony – po czone; kolor szary – niepo czone.
14 – Obraz. Rozmiar rejestrowanego obrazu – 1/1, 1/2, 1/4; oraz rodzaj zapisu – kolorowy
lub czarno-bia y.
15 – Stacja monitoruj ca. Konfiguracja
monitoruj
STAM-2:

parametrów komunikacji

modu u

ze

stacj

Ethernet – pole nale y zaznaczy , je eli komunikacja ze stacj monitoruj
ma si
odbywa przez sie Ethernet.
Adres IP – adres IP stacji monitoruj cej.
Port – w polu nale y wpisa numer portu TCP, na którym b dzie odbywa a si
komunikacja ze stacj monitoruj
. Wprowadzi mo na warto ci od 1 do 65535.
Fabrycznie: 3010.
Czas podtrzymania po czenia – czas oczekiwania na reakcj obs ugi stacji
monitoruj cej na w czenie podgl du „na ywo” z danej kamery (0–240 sekund, dla 0
czenie podgl du b dzie mog o nast pi tylko w czasie przesy ania obrazów
sprzed i po zdarzeniu). Czas programuje si oddzielnie dla komunikacji przez sie
Ethernet i komunikacji modemowej.
Maksymalny czas podgl du – parametr okre laj cy jak d ugo mo e trwa podgl d „na
ywo” (0–20 minut, dla 0 podgl d „na ywo” nie b dzie mo liwy). Czas programuje
si oddzielnie dla komunikacji przez sie Ethernet i komunikacji modemowej.
Transmisja testowa co – parametr okre la, co jaki czas (0–20 minut) urz dzenie
dzie wysy
do stacji monitoruj cej informacj o swojej sprawno ci (dla 0 modu
nie b dzie realizowa transmisji testowej).
Modem 1/Modem 2 – pole nale y zaznaczy , je eli komunikacja ze stacj monitoruj
ma si odbywa przez modem. Modu mo e komunikowa si z dwoma modemami
(2 ró ne numery telefonów).
Nr tel. – numer telefonu stacji monitoruj cej (maksymalnie 24 cyfry).
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Liczba powtórze – ilo
prób nawi zania po czenia modemowego ze stacj
monitoruj
celem przekazania zapisanych w pami ci modu u obrazów (0–20, dla 0
modu nie b dzie podejmowa kolejnych prób po czenia).
Okres zawieszenia – czas odst pu pomi dzy kolejnymi próbami nawi zania
po czenia modemowego ze stacj monitoruj
(0–240 minut, dla 0 modu podejmie
kolejn prób po czenia niezw ocznie po zerwaniu poprzedniego).
Uwaga! Je li modu VIVER pracuje w konfiguracji „Ethernet i modem”, to w przypadku
zaniku czno ci z sieci urz dzenie b dzie realizowa o komunikacj poprzez
modem. Jednak w momencie przywrócenia
czno ci z sieci
transmisja
modemowa zostanie wstrzymana i reszta danych zostanie wys ana po sieci. Daje to
wi ksz gwarancj dostarczenia wiadomo ci o zdarzeniu.
16 – Okno komunikatów systemowych. Otwierane/zamykane
wska nika myszki na dolnej belce okna programu.

podwójnym

klikni ciem

6. Dane techniczne
Znamionowe napi cie zasilania ......................................................................... 12 V DC ±15%
Pobór pr du w stanie gotowo ci .................................................................................... 160 mA
Maksymalny pobór pr du............................................................................................... 200 mA
Zakres temperatur pracy ......................................................................................... +5…+40 °C
Wymiary p ytki elektroniki........................................................................................ 69x139 mm
Masa ................................................................................................................................. 125 g

Aktualn tre

deklaracji zgodno ci EC i certyfikatów mo na pobra ze strony
internetowej www.satel.pl

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gda sk
POLSKA
tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl

