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1. Áttekintés 
 
Az Intellio ILD kamerák tulajdonságait teljes körűen az Intellio Menedzsmentszoftveren 
keresztül használhatjuk ki. 
Regisztráljuk a kameránkat a szerveren, tegyük meg a szükséges beállításokat, majd 
figyeljük az élőképet vagy játsszuk vissza a felvételeket a kliensen keresztül. 
Az Intellio termékcsaládról bővebb információt a http://intellio.eu címen talál. 
 
Az Intellio ILD kamerák rendelkeznek egy saját webes felülettel is, melyen keresztül 
elérhetőek a kamera beállításai, az élőkép és a kamera típusának megfelelően “Felvétel” ill. 
„Események” felület, ahol a tárolt felvételeket tudjuk megtekinteni. 
 
Javasolt frissíteni az internetes böngészőt a legújabb verzióra az Intellio ILD kamerák webes 
felületének használatához 
 
A felületet a következőképpen érhetjük el: 
 

1. A böngésző címsorába írjuk be a kamera 

IP-címét. 

 

2. A bejelentkező felületen adjuk meg a 

felhasználónevet és a jelszót 

(alapértelmezett: admin/admin). 

 

3. Bejelentkezés után megjelenik a kamera 

webes felülete, melyen elvégezhetjük a 

szükséges beállításokat. 
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1.1. Alapértelmezett IP cím 
 
A kamerák az IP-címeiket a MAC-címeikből számolják, a következő módon: 169.254.(MAC 
2. bájtja decimális számokkal).(MAC 1. bájtja decimális számokkal). Például, ha a kamera 
MAC-címe 00-19-B4-00-42-7B akkor az IP-címe 169.254.66.123  
 
Az alábbi táblázat segítségével könnyedén átválthatók a hexadecimális számok 
decimálissá. 
 
A táblázat használata: keresett bájt első karakteréhez tartozó sor, illetve a második 
karakteréhez tartozó oszlop metszéspontjában található a keresett hexadecimálisan 
ábrázolt bájt decimális megfelelője. pl: 42 => 66, 7B => 123 
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1.2. Menü áttekintése 
Webes felületen a kamera beállításokhoz - típustól függően - a következő menük állnak 
rendelkezésünkre: 

1. Élőkép   

A kamera élőképét tekinthetjük meg. 

2. Felvétel 

Az SD-kártyán vagy SMB-n tárolt felvételeket játszhatjuk vissza. 

3. Események 

A rögzített események között navigálhatunk. 

4. Beállítások 

 

Rendszer  

Státusz: kamerára vonatkozó információk 

Eszköz: firmware telepítés, konfiguráció export-import 

Hálózat: hálózati beállítások 

Biztonság: biztonsági beállítások kezelő felülete 

Idő: dátum/idő beállítások, NTP 

Tárolás: tárolás engedélyezése/tiltása, SD kártya formázás 

Kapcsolatok: aktív kapcsolatok listája 

Üzenetek: e-mail üzenetek beállításai 

 

Videó  

Szenzor beállítások: szenzorra vonatkozó beállítások 

Optikai beállítások: automatikus fókusz és zoom vezérlés (ILD-4xx-BL,  

 ILD-4xx-VD és ILD-4xx-BX típusú kamerákon érhető el) 

Képbeállítások: képvezérlés beállításai 

Videó enkóder: felbontás és encoder beállítások 

RTSP beállítások: RTSP linkek, egyéb beállítások 

EPTZ: EPTZ vezérlés – csak ILD-5xx és ILD-8xx 

 kamerákon érhető el 

Egyedi OSD: egyedi OSD-k kezelő felülete 

 

Riasztás  

Információ: kamerán található detektorok állapota  

Konfiguráció: detektorok karbantartó felülete 
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2. Élőkép 
 
Belépés után a kamera élőképe jelenik meg, amely az Élőkép fülön található. 
 

 
 
Ezen a felületen a kamera aktuális képe látható.  
 
 

2.1. Teljes képernyő mód  
 

A kép alján látható ikonra  kattintva a kamera élőképét kitehetjük teljes képernyőre. Ha 

ki szeretnénk lépni innen, akkor az ESC gomb lenyomásával vagy a  ikonra kattintva 
tehetjük meg. 
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2.2. Élőkép lementése 
 

A teljes képernyő ikon mellett, szintén a kép alján található a kép lementés ikonja:  
Rákattintva lementhetjük az aktuális élőképet és az élőképen bekapcsolt OSD-t is. 
 
Ugyan ezt a CTRL+S billentyűk lenyomásával is elérhetjük. 
 
 

2.3. OSD menü áttekintése 
 
A kurzort a kép fölé mozgatva, a bal felső sarokban úgynevezett OSD menü jelenik meg.  
 

1. Videó  
Itt tudjuk kiválasztani, mely videó fajtát szeretnénk az élőképen monitorozni. 
 
2. Info 
Az egyes rétegeket bekapcsolva plusz információkat tudhatunk meg a kamera 
működésével kapcsolatban, illetve a detektorokhoz felvitt maszkokat, vonalakat is 
ennek segítségével jeleníthetjük meg. 
MJPEG esetén csak az egyedi OSD érhető el. 

 
3. Segítség:  
A nézet nagyításával, mozgatásával kapcsolatban nyújt segítséget. 
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3. Felvétel 
 
A Felvétel felület a tárolás bekapcsolása esetében érhető el. 
 
Itt találjuk azt a felületet, amelyen keresztül megkereshetjük, majd lejátszhatjuk a 
memóriakártyán vagy SMB-n tárolt felvételeket. 

 
 
Amennyiben a tárolást kikapcsoltuk, de a tároló eszköz egyébként rendelkezésre áll, a 
korábban rögzített felvételeket újra visszanézhetjük a tárolás visszakapcsolásával. 
 

3.1. Keresés a felvételek között 
 
Az idővonal és a naptár segítségével tudunk keresni a felvételek között.  
 
Az idővonal a kamera képe alatt található fekete sáv. A kék részek jelzik azokat az idő 
intervallumokat, ahol van felvétel.  
 
Ez alatt találhatóak az éppen kiválasztott detektorok. A piros részek mutatják, hogy hol 
történt esemény. 
 
Az egér bal gombjának lenyomva tartásával tudjuk az idővonalat balra (időben vissza), 
illetve jobbra (időben előre) mozgatni, kattintással pedig adott időpontra ugorhatunk. 
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A kék idővonal alján megjelenő fehér csík jelzi a lejátszásra kész videó részleteket. 

Az idővonal közepén láthatunk egy lila, függőleges jelölést, mely mutatja, hogy éppen hol 
tartunk a lejátszásban, illetve ez alatt látható a lejátszás aktuális ideje. 

Az idővonal alatt található mínusz , illetve plusz  gombok szolgálnak az idővonalon 
látható időintervallum csökkentésére, növelésére.  
 
A lejátszás aktuális idejére kattintva egy naptár jelenik meg, melynek a segítségével 
kiválaszthatjuk a lejátszandó időszakot év/hónap/nap, óra/perc/másodperc szerint.  

 

A „Most” gombbal a számítógép éppen aktuális idejét állítjuk be, a „Kész” gomb 
megnyomása után a lejátszás a kiválasztott időre ugrik. 
 
A keresett esemény könnyebb megtalálását szolgálja az idővonal fölé helyezett 
egérkurzornál megjelenő kis kép.  
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Ha beállítottuk a lejátszás idejét, használhatjuk az ilyenkor szokásos funkciókat.  
 
A „lejátszás” és „lejátszási sebesség” gombok csak akkor jelennek meg, ha a kurzort a 
videó fölé húzzuk.  
A „szünet” gomb pedig akkor jelenik meg, ha a lejátszás éppen zajlik.  

   

A kurzort a kép fölé mozgatva itt is megjelenik egy OSD menü, melynek funkcionalitása 

megegyezik az élőképen található menüvel. 

Akár élőképen, itt is van lehetőség rá, hogy teljes képernyőre váltsunk, illetve, hogy az 
aktuális képkockát lementsük. 

Ha ki szeretnénk lépni a teljes képernyőből, azt az ESC gomb lenyomásával vagy a  
ikonra kattintva tehetjük meg. 

Az aktuális képkocka kimentését a  ikon vagy a CTRL+S billentyűk együttes 

lenyomásával tehetjük meg. 
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3.2. Detektorok szűrése 
 
 
A lejátszási felület jobb oldalán egy lista látható a konfigurált detektorokról és a hozzájuk 
kapcsolódó eseményekről.  
 
A detektorra kattintva ki/be lehet kapcsolni az események megjelenítését az idővonalon és 
a listában. A listából kiválasztott eseményre kattintva a lejátszás rögtön arra az időre ugrik 
amikor az esemény bekövetkezett.  
 
Ha a listában a kurzort egy esemény fölé mozgatjuk, az eseményhez kapcsolódó detektort 
kéken jelöli meg a lista felett.  Ugyan ez fordítva is működik: ha a detektor fölé visszük az 
egeret, a hozzá kapcsolódó eseményeket ki fogja emelni a lenti listában. 
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3.3. Felvételek kiexportálása 
 

 
 

A fontosabb videó részleteket ki is tudjuk exportálni. 

A kimentett videót mp4 formátumban lehet lementeni a gépre és a legtöbb videó 

lejátszására alkalmas programmal visszanézhető. 

 

A felvétel felület jobb alsó sarkában található egy „Export” gomb. Erre ráklikkelve egy 

párbeszéd panel, az idővonalon pedig két sárga nyíl jelenik meg. A nyilak segítségével be 

tudjuk állítani a kimenteni kívánt videó részlet kezdetét és végét vagy beírhatjuk kézzel is 

az időpontokat a „Kezdete” illetve a „Vége” mezőkbe. 

Az alsó sorban pedig megjelenik a kiexportálni kívánt videó hossza. 

 

A pontos időt az  ikonra kattintva tudjuk a naptár segítségével beállítani, illetve 

manuálisan is átírható. 
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4. Események 
 
Az Események a tárolás bekapcsolása esetében érhetők el. 
 

 

Az Események fülre kattintva megjelenik az a felület amely a kamerán történt összes 

eseményt kilistázza. 

Bal oldalon található az esemény böngésző, ahol a rögzített események kis képek 

formájában jelennek meg. Az egér görgőjével lehet fel vagy le görgetni az eseményeket. A 

legfrissebb események vannak legfelül.  

Ha az egeret egy esemény fölé visszük az ahhoz tartozó detektor kék színnel jelenik meg 

a jobb oldali listában és pár másodperc után egy rövid videó játszódik le az eseményről.  

Ha rákattintunk az eseményre egy felugró panelen tekinthetjük meg az eseményhez 

tartozó video részletet, illetve a hozzá tartozó egyéb adatokat. Innen átnavigálhatunk a 

Felvétel menüpontra vagy kimenthetjük az eseményhez tartozó adatokat egy ZIP fájlba. 
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A jobb oldalon a konfigurált detektorok jelennek meg. Az egeret a detektor fölé mozgatva 

kiemeli a hozzá kapcsolódó eseményeket az esemény böngészőben. A detektorra 

kattintva ki/be tudjuk kapcsolni az eseményei megjelenítését.  

A jobb alsó sarokban található időkijelzésre kattintva megjelenik egy naptár. A naptárban 

az idő kiválasztása után a „Kész” gombra kattintva a böngésző a megadott időre ugrik. 
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5. Beállítások 
 
A Beállítások menüpont alatt tudjuk beállítani a kamera optimális működéséhez szükséges 

paramétereket. 

 

5.1. Rendszer / Státusz 
 
Ezen az oldalon egy összefoglaló található a kamera fontosabb adatairól és a detektorok 
állapotáról. 
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5.2. Rendszer / Eszköz 
 

Az Eszköz oldalon tudjuk  

- módosítani az eszköz nevét és leírását, 

- újraindítani a kamerát távolról is, 

- a gyári beállításokat alaphelyzetbe állítani (hálózati beállítások kivételével minden 

alaphelyzetbe áll a gomb lenyomása után), 

- exportálni és importálni a kamera beállításait, 

- biztonsági mentést visszaállítani 

- firmware-t frissíteni. 
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Beállítások exportálása és importálása 
 
Lehetőség van a kamera összes beállításának kiexportálására és beimportálására is.  
Az exportált adatokat csak ugyan olyan típusú kamerára tudjuk importálni, amilyenről 
lementettük. 
 
Exportálás: 
„Beállítások exportálása” gombra kattintva mentsük el az elkészített fájlt. 
 
Importálás: 
„Fájl kiválasztása” gombra kattintva válasszuk ki a megfelelő fájlt, majd nyomjuk meg a 
„Beállítások importálása” gombot. 
 
Firmware frissítés 
 

A kameraszoftver frissítését szintén az Eszköz menüpont alatt tudjuk elvégezni. 

Kattintsunk az „Fájl kiválasztása” gombra, majd válasszuk ki a feltölteni kívánt .rce fájlt. 

Ezek után kattintsunk a „Feltöltés” gombra. 

 

Amennyiben mégsem szeretnénk firmware-t 

frissíteni, a feltöltés állapotát jelző panelen a 

„Megszakítás” gombra kattintva leállíthatjuk a 

folyamatot.  

 

Ha a feltöltés befejeződött, a kamera feltesz egy 

biztonsági kérdést, hogy valóban szeretnénk-e a 

megadott verzióra frissíteni a kamerát. Ha a 

nemet választjuk, a frissítési folyamat megszakad 

és a kamera a régi firmware-el működik tovább. 

 

Amennyiben az igent választjuk, a firmware 

frissítés folytatódik. 

 

 

 

Néhány percig eltart, amíg a frissítés befejeződik 

és a kamera újraindul. 

 

Ez után újra üzemképes állapotba kerül, immár 

az új firmware-el. Ez idő alatt ne áramtalanítsuk 

a kamerát! 

 

  

mailto:sales@intellio.eu


 

 
 

H-1123 Budapest, Alkotás utca 41., HUNGARY 
email: sales@intellio.eu 
tel.: +36 1 201 9650 
fax: +36 1 201 9651 

 

Biztonsági másolat 
 

Előfordulhat, hogy a kamera biztonsági okokból alaphelyzetbe állítja magát, így – a hálózati 

beállítások kivételével – minden felhasználói beállítás érvényét veszti. 

 

Azonban, minden esetben készül biztonsági mentés.  

A Rendszer/Eszközök menüpont alatt megjelenik egy piros keret, mely figyelmeztet arra, 

hogy a kamera visszaállította a gyári beállításokat és tájékoztat arról, hogy mikor készült a 

biztonsági másolat. 

 
 

Lehetőségünk van az eredeti beállításokat helyreállítani, vagy véglegesen törölni. 

Bármely lehetőséget választjuk, a gomb lenyomása után a piros keret eltűnik. 
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5.3. Rendszer / Hálózat 

 
A Hálózat menüpontban a hálózati beállítások érhetőek el. Beállíthatunk statikus vagy 

dinamikus IP-címet a kamerához.  

 

Alapértelmezett DNS: 8.8.8.8 
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5.4. Rendszer / Biztonság 
 

Alapértelmezett esetben a kamera 3 sikertelen bejelentkezési próbálkozás után 1 percre 

blokkolja a bejelentkező klienst. 

 

A hálózati biztonság megerősítése érdekében lehetőség van e paraméterek 

módosítására. 

 

A maximális próbálkozások számát 1-től 10 lehetőségig állíthatjuk, míg a tiltás hossza fél 

perctől akár 7 napig is terjedhet. 

 

 
 

 

A Felhasználói adatbázisban a felhasználók adatainak karbantartását végezhetjük el. 

Alapértelmezett felhasználó az admin. 

 

 

• Új felhasználó: felhasználót adhatunk hozzá. 

• Törlés: adott felhasználó törlése. 

• Módosítás: a felhasználó adatainak 

módosítása. 
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Új felhasználó felvitelénél háromféle jogosultságot állíthatunk be: 

 

Adminisztrátor: a felhasználó az élőképet és a visszajátszást is megtekintheti, minden 

funkciót állíthat. 

Felhasználó: a felhasználó csak az Élőkép és Felvétel funkciókhoz fér hozzá, a 

kamera beállításait nem tudja módosítani, de valamennyit láthatja. 

Operátor: a felhasználó csak az Élőkép és Felvétel funkciókhoz fér hozzá, a 

kamera beállításait nem tudja módosítani, de valamennyit láthatja. 
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5.5. Rendszer / Idő 
Ez a menüpont a kamera idejének beállítására szolgál.  

 

A Kamera oldali idő felirat mellett találhatjuk a kamera éppen aktuális idejét (nap-hó-év 
óra:perc:másodperc). 
A jobb oldalon található ikonra ( )  kattintva tudjuk manuálisan állítani a dátumot és az 
órát. 
A Böngésző idő jelzi a számítógépünkön beállított időt. 

Lehetőség van NTP szerverek használatára is, ezt a „Beállítások módosítása” gomb 
lenyomása után megjelenő párbeszédablakban tudjuk engedélyezni/tiltani. 

 

Ezt a lehetőséget csak abban az esetben használjuk, ha a kamera nincs regisztrálva 
Intellio szerverre! 

Alapértelmezett értékek a következők: 
NTP:  Letiltva 
Szerverek: pool.ntp.org  
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5.6. Rendszer / Tárolás 
 
A Tárolás résznél tudjuk elvégezni a tárolással kapcsolatos beállításokat. 
 
A tárolás engedélyezése után válasszunk ki egy háttértárat, hogy milyen eszközre 
szeretnénk menteni a képeket. 
 

 
 
 
 

mailto:sales@intellio.eu


 

 
 

H-1123 Budapest, Alkotás utca 41., HUNGARY 
email: sales@intellio.eu 
tel.: +36 1 201 9650 
fax: +36 1 201 9651 

 

Eszköz helyreállítás:  
Az SD kártya esetleges meghibásodására vonatkozik.  

Javítással:  a rendszer megpróbálja helyreállítani a hibákat 
adatvesztés nélkül.  

Javítással és Formázással:  ha nem sikerül a helyreállítás, engedélyt adunk a 
rendszernek, hogy végső esetben megformázza az SD 
kártyát, ami adatvesztéssel jár. 

 
Üzemmód:  
 
Itt tudjuk beállítani, hogy a képsorok rögzítése mi alapján történjen. 

Figyelem! Ezek a beállítások csak a háttértárakra vonatkoznak! Az IVS-ben történő tárolást 
nem befolyásolják!  
 

 
 
Tárolást kiváltó művelet:  
 

Esemény:  Csak azokat a képsorokat rögzíti, melyek valamely 
detektor jelzés állapotában történtek.  

 Figyelem! Ez alól egyedül az ARH ANPR detektor 
kivétel, mivel ennek a detektornak a jelzésekor nem 
történik valós esemény, ezért ehhez a detektorhoz a 
mozgás alapú vagy a folyamatos rögzítést javasoljuk. 

Mozgás:  Amikor mozgást észlel a kamera, a tárolás elindul és a 
mozgás végeztével leáll. 

 
Esemény+Mozgás: Mind esemény, mind pedig mozgás esetén történik 

tárolás. 
 
Folyamatos: A tárolás eseménytől és mozgástól függetlenül minden 

képkockát rögzít. 
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Kiváltás előtti és utáni videó (mp):  
 
A csúszkák segítségével tudjuk szabályozni, hogy hány másodpercnyi felvételünk legyen 
az események előtt és után. 
 
 
 
Kiválasztott detektorok:  

Előfordulhat, hogy nem szükséges rögzíteni felvételt minden egyes detektor jelzésekor, 
ezért kiválaszthatjuk, hogy mely detektor jelzésire történjen tárolás. 
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Háttértárak konfigurációja  
 
Az eszköz fülre átkattintva láthatjuk, hogy milyen háttértárak tartoznak a kamerához. 
 
Az ILD-425T-BX-IRW típusú kamerák esetében összesen 3 db SD kártyát (bővebb 
információ: Telepítési útmutató) és 1 db SMB tárhelyet csatlakoztathatunk: 
 

 
Tárolás egyszerre csak egy háttértárra történik! 
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Egyéb, tárolást támogató kamera típusokhoz pedig 1 db SD kártya és 1 db SMB tárhely 
csatlakoztatható: 
 

 
Tárolás ez esetben is egyszerre csak egy háttértárra történik! 
 
Az egyes háttértárakhoz az alábbi információk tartoznak: 
 

• tárolóeszköz neve 

• tárolóeszköz teljes mérete 

• tárolóeszköz összes használt területe 

• írás/olvasás sebesség 

• tárolási arány 

• tárhelyre vonatkozó jogosultságok 

• a kiválasztott tárhely esetén aktív-e a tárolás 

• a tároláshoz használható teljes méret 

• a tároláshoz már elhasznált terület mérete 
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SD kártya formázása:  
A „Formázás” gomb a tároló egység azonnali formázását indítja el. 
 

 
 
Az „Igen” gombra kattintva elkezdődik a művelet. A kapacitást jelző csíkon lehet nyomon 
követni, hogy mikor végzett a formázással: 
 

 
 

Figyelem! A formázás minden adatot töröl az SD-kártyáról! 
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Hálózati megosztás hozzáadása  

 

Kattintsunk a Tárolás/Eszköz oldal alján található „Hálózati megosztás hozzáadása” 

gombra és töltsük ki a felugró párbeszédablakot. 

 

 
 

Megosztás: a megosztott mappa elérési útvonala 

Kvóta (GB): tárolásra szánt terület mérete gigabyte-ban 

Azonosítás: az eléréshez szükséges-e azonosítás 

Domain: ha az azonosításhoz nem szükséges domain 

név megadása, akkor üresen hagyható 

Felhasználói név: azonosításhoz szükséges felhasználónév 

Jelszó: felhasználónévhez tartozó jelszó 

 

Ha kitöltöttük a megfelelő mezőket, kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. 

Amíg a kapcsolat kiépül, az állapotjelző sávon a „Csatlakozás” felirat látható. Amikor sikerült 

elérni a tárhelyet, megjelennek a tárhelyhez kapcsolódó információk. 

 

Ezután vissza kell menni a Beállítások fülre, kiválasztani az SMB tárhelyet és engedélyezni 

a tárolást.  

 

A tárolásra vonatkozó beállításokat a Tárolás/Beállítások oldalon található  „Mentés” gomb 

lenyomásával rögzíthetjük. 
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Esemény feltöltés  

 

4.3-as firmware-től lehetőség van az eltárolt eseményeket feltölteni FTP-n keresztül egy 

erre alkalmas tárhelyre. 4.4-es firmware-től lehetőség van az eseményeket GDS rendszerbe 

feltölteni. 

GDS feltöltés esetén, valamint SpeedCam és SmartCam integrációnál a megfelelő működés 

érdekében válasszuk az Esemény+Mozgás alapú tárolást a Tárolás/Beállítások menüpont 

alatt (alapértelmezett).  

Az eseményhez tartozó videó hosszát a Tárolás/Beállítások fül alatt a Kiváltás előtti és utáni 

csúszkákkal lehet konfigurálni.  

A feltöltendő eseményeket a Tárolás/Beállítások fül alatt a Kiválasztott detektorok 

engedélyezésével, tiltásával lehet szabályozni.  

 

Az Esemény feltöltő beállításait a Tárolás menüpont Feltöltés fülén végezhetjük el. 

A két alfülön választhatjuk ki az FTP vagy GDS feltöltést. 
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FTP feltöltés beállítása 

 

Hálózati megosztásra történő tárolás esetén, az FTP feltöltés nem támogatott! 

Az FTP és a GDS feltöltő nem működhet egyszerre! 

Engedélyezzük az FTP-t, majd adjuk meg az FTP tárhelyünk elérhetőségét. 

Három fajta protokoll közül választhatunk: 

• ftp(es):// (alapértelmezett) 
• ftps:// 
• sftp:// 

Hostnév: Az FTP szerver elérési címe (IPv4) 
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Port: Az FTP szerver elérési portja, alapértelmezetten a következők: 

• ftp(es):// esetén 21 
• ftps:// esetén 990 
• sftp:// esetén 22 

Felhasználói név: Az azonosításhoz szükséges felhasználónév 

Jelszó: A felhasználóhoz tartozó jelszó 

Távoli elérés: Az az útvonal ahová az eseményeket menteni szeretnénk 

A beállítások elmentése után nyomjunk rá a Tesztelés gombra. Csak az elmentett 

beállítások kerülnek tesztelésre! 

A teszt kimeneteléről tájékoztatást kapunk a képernyő tetején megjelenő szöveges üzenet 

formájában. 

Ha jól írtuk be az adatokat és a kamera eléri az FTP szerverünket, a teszt sikeres lesz.  
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GDS feltöltés beállítása 

Hálózati megosztásra történő tárolás esetén, az FTP feltöltés nem támogatott! 

Az FTP és a GDS feltöltő nem működhet egyszerre! 

 

Engedélyezzük a GDS-re való feltöltést, majd adjuk meg a GDS szerver elérhetőségét. 

Hostnév: A GDS szerver elérési címe (IPv4) 

Port: A GDS szerver elérési portja 

Útvonal: A szerveren belüli elérés 

Tábla neve: A GDS tábla neve, ahova fel szeretnénk tölteni 

Felhasználó név: azonosításhoz szükséges felhasználó név  

A beállítások elmentése után a tesztelés gombbal lehet ellenőrizni a kapcsolatot a GDS 

szerverrel. Csak az elmentett beállítások kerülnek tesztelésre! 
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GDS feltöltés integrálása ARH-s eszközzel 

A Visus kamera képes rendszámokat átvenni SmartCam-ről vagy SpeedCamről. Ehhez 

szükséges felvenni a Detektorok/Konfiguráció menüpont alatt egy Arh anpr detektort. 

 

Név: A detektor megjelenési neve 

Leírás: A detektor bővebb leírása 

ARH eszköz címe: Az ARH-s eszköz IPv4 címe 

ARH eszköz HTTP portja: Az ARH-s eszköz portja 

Minimum konfidencia: A beérkező eseményeknek minimum ezt a konfidencia szintet 

kell teljesíteniük. Magasabb érték megbízhatóbb leolvasást, de 

kevesebb eseményt jelent. Javasolt minden helyszínre egyénileg 

konfigurálni 

Autentikáció:  Az ARH-s eszközön engedélyezve van-e az autentikáció 

Felhasználói név: Az ARH-s eszközre való belépéhez szükséges felhasználó név 

Jelszó: Az ARH-s eszközre való belépéshez szükséges jelszó 

Kapcsolódó detektor: A detektorhoz hozzá lehet társítani már létrehozott Visus-os 

detektort. Ebben az esetben a rendszám képek hozzá lesznek társítva a 

kiválasztott detektorhoz is. 

A detektor hibajelzéssel jelzi, ha valami probléma van a beállításokkal. 
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Következő lépés az ARH-s eszközt és a Visus kamerát időszinkronba hozni. A Visus kamera 
NTP szerverként is üzemel, így a Visus kamerát kell beállítani lokális NTP szervernek az 
ARH-s eszközön. Így biztosítva lesz, hogy a két kamerán keletkező események nincsenek 
időben elcsúszva.  

A beállítást a BASIC SETUP/DATE AND TIME menüpontban végezhetjük el. 

 

Time zone:  Idő zóna kiválasztása 

NTP client: NTP kliens kiválasztása, válasszuk a “Local network NTP client” 

lehetőséget  

NTP server hostname/IP: NTP szerver elérhetősége, állítsuk be a Visus camera 

elérhetőségét (IPv4) 

Log: A logokban megtalálhatóak lesznek az idő szinkronizációra vonatkozó sorok. 

A beállítások mentése után az ARH-s eszköz újraindul. A beállítás után az ARH-s eszköz 

és a Visus kamera idejének meg kell egyeznie (A két eszköz szinkronizációja időt vehet 

igénybe, attól függően, hogy mekkora volt az eredeti eltérés.)! 

Amennyiben a két kamera beállítása megtörtént, akkor az eseményeket a GDS szerverben 

lehet megtekinteni, a feltöltésről pedig a Visus kamera Tárolás/Feltöltés menü pontja ad 

visszajelzést. 
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Esemény feltöltés állapota 

Az aktív FTP vagy GDS feltöltésről a beállítások alatt látható információ  

 

Feltöltő ideje: Jelzi, hogy a feltöltő hol tart a kereséssel a tárolásban. Ez lehet az 

utolsó talált esemény vagy az utolsó sikertelen keresés. 

Aktuális feladat: A feltöltő állapotát jelzi, ami lehet: 

Inaktív:  Letiltott állapotban van 

Feltöltés:  Éppen zajlik a feltöltés 

Keresés:  Jelenleg nincs feltöltendő adat 

Folyamat: Feltöltés állapotnál a feltöltés állapotát jelzi százalékosan. Minden más 

esetben 0. 
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5.7. Rendszer / Kapcsolatok 
 

Ennek a menüpontnak a segítségével megtekinthetjük, hogy az adott kamerát milyen IP-

címekről monitorozzák, mely szerverekre van beregisztrálva, illetve tájékozódhatunk a 

képátvitellel kapcsolatos adatokról. 

 

 
 

A táblázat oszlopainak értelmezése: 

 

Típus: Milyen a kapcsolat típusa 

IP: A szerver IP-címe, amely kiépítette a kapcsolatot a kamerával 

Várakozik: Csomagok száma jelenleg a bufferben és a méretük összesen 

Sávszélesség: Az adatátvitel sebessége 

Összes elküldve: A TCP-kapcsolat működési ideje alatt összesen hány csomagot  

 küldött ki 

Összes eldobva A TCP-kapcsolat működési ideje alatt hány csomagot dobtunk  

 el 

Uptime: Adott TCP-kapcsolat mennyi ideje él (nap:óra:perc:másodperc) 
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5.8. Rendszer / IO portok 
 
Az IO portok lehetőséget biztosítanak kommunikációra az információ-feldolgozó rendszer 
(ez esetben a kamera) és a külvilág (egy személy, számítógépek, riasztók, sorompók stb.) 
között. 
 

 
 
A kezelő felületen input portok (bemeneti jelek) a külvilág felől a kamerába érkező 
információkra vonatkozó feltételek állíthatók a „Módosítás” gombra kattintva: 
 

 
 
Alacsonyra állítva akkor kapunk jelzést egy IO detektortól, ha a kamerához csatlakoztatott 
eszköz zárja az áramkört; Magasra állítva pedig, ha megszakítja. 
 
 

 
 
A kezelő felületen a Kimeneti portok is állíthatók.  
 
Három paraméter állítható: 
 
Inaktív állapot a port nyugalmi állapota. Nyitva esetén a port nyitva van. Zárt esetén a port 
záródik. 
 
Mód: az output port aktiválás esetén a nyugalmiból az aktív állapotba kerül, tehát az 
állapot az ellenkezőjére változik. (Nyitva→Zárva; Zárva→Nyitva.) Bistabil esetén aktív 
állapotban marad mindaddig, míg nem deaktiváljuk. Monostabil módban viszont a 
megadott idő után magától nyugalmi állapotba áll vissza. 
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Késleltetés Monostabil beállítás esetén azt az időt adja meg, amennyi után a port aktív 
állapotból inaktívba kerül. Bistabil mód esetén nem értelmezett ez a beállítás. 
 

 
 
Mindegyik esetben a „Mentés” gombra kattintva menthetjük el a beállításainkat. 
 
ILD-425T-BX-IRW típusú kamerán 2 db IO port található, melyeket szintén a fent leírtak 
alapján tudjuk módosítani.  
 
Az IO portok üzembe helyezéséről bővebb információ a kamerák telepítési útmutatójában 
található. 
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5.9. Rendszer / Üzenetek 
 
Amennyiben szeretnénk, értesítéseket kaphatunk a kamerától e-mailek formájában.  
 
Alapértelmezetten ez a funkció le van tiltva. Ha alkalmazni szeretnénk, engedélyezzük a 
funkciót, és állítsuk be a megfelelő paramétereket! 
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Az üzenetküldési korlátnál legördülő lista segítségével beállíthatjuk, milyen időközönként 
szeretnénk értesítést kapni. Ez azt jelenti, ha valamilyen probléma adódik, akkor a kamera 
maximálisan mennyi ideig várakozzon két üzenet küldés között. 
 
Az elérhető értesítések fajtái kamera-típusonként változó. 
 
Értesítést kérhetünk arról, hogy: 

• a kamera hőmérséklete túl magas 

• a feszültség nem megfelelő (VD, BL típusokon) 

• a tárolóeszköz hibás, vagy nem működik (SD-kártya és SMB támogatás esetén) 

• a web felületre történő belépés sikertelen 
 
Ahhoz, hogy e-maileket kapjunk be kell állítanunk a küldéshez szükséges paramétereket: 

• kommunikációs protokollt, a megfelelő porttal 

• a titkosítás módját 

• a küldő e-mail fiókhoz tartozó felhasználó nevet és jelszót. 
 
Előre konfigurált gyakori kiszolgálók közül is  választhatunk a legördülő lista segítségével.  

 
Figyelem! Ha Gmail fiókot használunk SMTP kiszolgálóként akkor a “Kevésbé 
biztonságos alkalmazások” opciót engedélyezni kell. További információ itt található: 
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=hu. 
 
A kommunikációs protokoll-beállításokat követően már csak az e-mail egyéb paramétereit 
szükséges meghatározni: 

• a küldő kamera neve 

• küldő e-mail címe 

• címzettek e-mail címei (enterrel elválasztva több címet is megadhatunk). 
 
A „Mentés” gomb lenyomásával véglegesítjük a beállításainkat. A „Tesztelés” gombra 
kattintva ellenőrizhetjük, hogy mindent jól állítottunk-e be. Ha minden rendben van, akkor 
egy teszt e-mail érkezik a beállított cím(ek)re. 
 
A „Napló” fülön láthatjuk a listázott e-mail értesítéseket. 
 
Beüzemelést követően alapértelmezetten ilyen felületet kell látnunk: 
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5.10. Videó / Szenzor beállítások 
 
A videó beállításoknál a beállító felület felett megjelenik az élőkép is, melynek 
segítségével nyomon tudjuk követni a beállítások következményeit. 
Az élőképen itt is megjelenik az OSD menü, ha a kurzort a kép fölé visszük. 
 

 
 
A szenzor beállításainál három paramétert tudunk állítani. 
 
 

Képarány  

A képarányt állítjuk. 

 

4:3 – normál képarány 
16:9 – „szélesvásznú” képarány 

 

Képsebesség limitálás  

Engedélyezésével, meghatározhatjuk, hogy maximum mekkora fps-el küldjön képeket a 

kamera. Tiltás esetén a felbontástól függő legmagasabb fps-el fog működni. 

 

Economy mód  

Az economy mód állítására 4xx-as kamerák esetén van lehetőség. 

Bekapcsolásával csökkenthetjük a kamera fogyasztás-igényét: kisebb lesz az FPS, ezzel 

csökken a hőtermelés, és megnő az a hőmérséklet tartomány, melyben a kamerát 

működtetni lehet.  

Erre vonatkozóan a kamera adatlapján részletes információ olvasható.  
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5.11. Videó / Optikai beállítások 
 
Ebben a menüben a beépített, táv vezérelhető objektívet tartalmazó kamerák optikáit lehet 

vezérelni.  

 

 
Írisz vezérlés  

• Auto: automatikusan nyitja-zárja az íriszt, 

• Nyitva: nyitva tartja. 
 
 
Zoom  

 

 gombot folyamatosan nyomva tartva  növelhető, 

 gombot használva csökkenthető a zoom. 
 
A zoom állításának befejeztével a kamera automatikusan keresi meg az optimális fókuszt. 
 
 
Fókusz  

 

 jelre kattintva távolra, 

 jel segítségével közelre fókuszálhatunk. 
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Autó-fókusz  

Automatikusan keresi meg az optimális képélességet. 
 
A fókusz és zoom állítása során lehetőség van rá, hogy figyelemmel kísérjük a folyamat 
sebességét.  
Amennyiben manuálisan szeretnék befolyásolni a keresés sebességét, tetszés szerint 

kattinthatunk a skálán megadott gombokra. Amennyiben a -ra kattintunk,úgy 100 

egységnyit zoomol vagy fókuszál a kamera,  gombra kattintva a kamera az ellenkező 
irányba keres 100 egységnyit, és így tovább. 
 
Amikor a kamera automatikusan keresi az optimális képélességet, a következő felirat 
jelenik meg: 
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5.12. Videó / Képbeállítások 
 
Ezen a beállító felületen a képminőséget tudjuk optimalizálni. 
 

 
 
 
Általános fül  
 

Maximális erősítés: a beállított értéknél nem lehet nagyobb a digitális erősítés 
 
Maximális expozíció: a beállított értéknél nem exponálhat hosszabban a kamera 
 
Képvezérlés sebesség: gyorsítani vagy lassítani tudjuk a képvezérlés reakció idejét  
 

Üzemmód: 

Min erősítés:  a képvezérlés a lehető legalacsonyabb értéken tartja a gaint, így 
az expozíciós idő hosszú lesz, a kép pedig kevésbé zajos 
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Min expozíció: a képvezérlés a lehető legrövidebb expozíciós időt állítja be, a 
gain értékét viszont megemeli, a gyors mozgások nem lesznek 
elmosódottak 

Villogásmentesítés: az expozíciós időt csak azokra az értékekre állítja be, ahol 
mesterséges fény esetén nem hullámzik a kamera képe, beltérre 
ajánlott ezt használni 

 
Infravörös LED: az infra LEDek automatikusan kapcsoljanak ki/be vagy 

folyamatosan kikapcsolt állapotban legyenek. 
Infravörös LED szint: az infra fény erejét tudjuk szabályozni 
Írisz vezérlés: az írisz automatikusan működjön vagy mindig nyitva legyen 

Vízszintes tükrözés: vízszintes tükrözés tiltása vagy engedélyezése 

Függőleges tükrözés: függőleges tükrözés tiltása vagy engedélyezése 

Színhőmérséklet: beállíthatjuk, hogy a kép színei melegebbek vagy inkább 
hidegebbek legyenek 

 
Intelligens képvezérlés  
 

Fehéregyensúly mód: 

Alap:  a teljes kép alapján szabályozza a fehéregyensúlyt 

Szelektív:  intelligensen eldönti, hogy a kép melyik részletei alapján kell 
szabályozni a fehéregyensúlyt a jobb eredmény érdekében 

Elosztott: egy hálózaton belüli, elosztott módra állított kamerák megosztják 
egymás között a fehéregyensúlyra vonatkozó információkat - 
Kültéri, hasonló területet figyelő kamerák esetén javasoljuk. 

Képvezérlési mód:  

Standard:  manuálisan beállítható a képminőség a Nappal/éjjel profil fül alatt 
szereplő csúszkák segítségével. 

Intelligens:  a kamera automatikusan kalkulálja ki, azokat az értékeket, 
melyek alkalmazásával a legmegfelelőbb a képminőség.  

Tracker alapú: Engedélyezés esetén a nyomon követett objektum körül úgy 
alakítja a képet a kamera, hogy az minél jobban láthatóvá váljon. 
Világos objektum esetén sötétíti a közvetlen hátterét, sötét színű 
objektum esetén világosítja. 
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Nappal/Éjjel profil fül  

 

 

Nappali/Éjjeli beállítások: 

 

Nappal/éjjel mód: nappali és éjszakai üzemmód között válthatunk manuálisan 
vagy automatikusan is. 

Preferált nappal/éjjel: meg tudjuk adni a kamerának, hogy a nappali vagy az 
éjszakai módot részesítse előnyben automatikus váltás 
esetén. 

Nap/éj váltás késleltetés: a beállított másodperccel tudjuk késleltetni a nap/éj váltást 
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Nappali profil: 

Fényerősség: a kép fényerejét szabályozza 

Kontraszt: a világos és sötét részek közötti fényesség aránya  

Gamma: a kép sötét és világos részeinek átmenetén állíthatunk 

Szaturáció: színesebbé vagy fakóbbá teszi a képet 

Élesség: élesebbé vagy elmosottabbá teszi a részleteket 

Zajszűrés: a zajszűrés általános mértékét állítja 

3D zajcsökkentés: engedélyezésével a környezettől függően egy hatékonyabb 
zajszűrés lép életbe 

 

Éjjeli profil: 

Engedélyezés esetén a nappali beállításoktól függetlenül állíthatjuk be az értékeket, tiltás 
esetén pedig a nappali beállítások maradnak érvényben éjjeli üzemmódban is. 

Ezek a beállítások a szaturációt leszámítva ugyan azok, mint a nappali profilon. 
 
WDR  

Wide Dynamic Range funkció bekapcsolásával különösen akkor érünk el jobb 
képminőséget, ha a kamera képe tartalmaz erősen beégett és túl sötét részeket egyaránt. 
 
5xx-as és 8xx-as típusú kamerákon szoftveresen, míg 4xx-as típusú kamerákon hardware-
esen is elérhető ez a funkció. 
 
A Software WDR annyit tesz, hogy a gamma aktuálisan beállított értékét feltekeri 1-el (1x-
es faktor esetén) vagy 2-vel (2x-es faktor esetén). 
 
A Valódi WDR két képet illeszt össze. A két kép egyike a világos részhez igazítja az 
expozíciós időt, míg a másik a sötét részekhez. Így a két kép összefésülése azt 
eredményezi, hogy a világos részek kevésbé lesznek beégve, míg a sötét részek 
láthatóvá válnak. 
A Valódi WDR faktor a két összefésült kép közötti különbséget jelöli. 
 
Valódi WDR kezelő felülete: 
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Software WDR kezelő felülete: 
 

 
 
 
Exponálási terület  

Az Exponálási területet, más néven Backlight Compensation-t akkor érdemes használni, ha 
a kamera képen vannak fontos és kevésbé fontos részletek. 
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Engedélyezzük az Exponálási területet, váltsunk át „Szerkesztés módra”, majd az élőképen 
maszkoljuk ki a számunkra fontos képrészletet. A „Mentés” gomb lenyomása után a 
kimaszkolt területre optimalizálódik a képvezérlés, így azt tökéletesen fogjuk látni. A 
maszkon kívül eső területek beéghetnek vagy befagyhatnak.  
 
Több maszkot is felvehetünk egy képre. Az egyes maszkokat a „Törlés” gombbal tudjuk 
törölni. 
 
Ha a beállításokat vissza akarjuk állítani alapértékekre, használjuk az oldal alján található 
„Alaphelyzetbe” gombot. 
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5.13. Videó / Videó enkóder 
 
A Videó enkóder menüpont választásakor megjelennek a videó enkóderrel kapcsolatos 
funkciók, ezek felett továbbra is látható az élő kamerakép. 
 
Elsődleges és Másodlagos enkóder beállításai annyiban különböznek egymástól, hogy a 
másodlagos felbontása fix, ill. a Bitráta maximális értéke 5000 kbps. 
 

 

 

 

Felbontás: Felbontások között tudunk váltani. 

 

Pre-/Post-alarm buffer: Itt tudjuk engedélyezni vagy tiltani a pre/post alarm 
buffereket.  

Pre-alarm képek: Az esemény előtt letárolt képek mennyiségét tudjuk állítani.  

Post-alarm képek: Az esemény után letárolt képek számát adhatjuk meg. 
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H.264  

 

Kulcskép távolság: az I frame-ek sűrűségét állítjuk be. 

Bitráta (kbps): a sávszélesség nagyságát határozzuk meg. 

 

Képsebesség vezérlés: Engedélyezhetjük  és tilthatjuk. Tiltás esetén függetlenül az 
itt található egyéb beállításoktól mindig teljes fps-el megy a 
kamera. Engedélyezés után a következő funkciókat 
állíthatjuk be: 

 

Üzemmód:  Be tudjuk állítani azt is, hogy az fps csak mozgásra, 
csak riasztásra, vagy mozgásra és riasztásra 
egyaránt megváltozzon. 

Riasztási képsebesség:  A beállított fps-t kell elérnie mozgás vagy riasztás 
esetén.  

Csökkentett képsebesség:  Ha nincs mozgás vagy riasztás, ezzel az fps-el küld 
képeket a kamera. 

 

A teljes fps a Szenzor beállítás menüpontnál beállított értéknek felel meg, ha nincs 
beállítva semmi, akkor az aktuális felbontás maximális fps értéke számít. 

 

RTSP elérés:  Kamerán elérhető H.264 RTSP stream. Megnyithatjuk 
RTSP klienssel (pl.: VLC). 
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MJPEG  
 

 

 

Minőség: A képminőséget állíthatjuk be a csúszka segítségével. 

RTSP elérés:  Kamerán elérhető MJPEG RTSP stream. Megnyithatjuk 
RTSP klienssel (pl.: VLC). 

 

A módosítások érvénybe léptetéséhez kattintsunk az „Mentés” gombra. 
Az „Alaphelyzetbe” gomb lenyomásával visszaállíthatjuk az alapértelmezett beállításokat. 
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5.14. Videó / RTSP beállítások 
 

 
 
 
RTSP sztream  
Itt találhatóak a kamerán elérhető RTSP streamek. Megnyithatjuk őket RTSP klienssel (pl.: 
VLC). 
 

H.264 

Elsődleges: rtsp://kamera_ip:554/primary/H.264 

Másodlagos: rtsp://kamera_ip:554/secondary/H.264 

 

MJPEG 

Elsődleges: rtsp://kamera_ip:554/primary/mjpeg 

Másodlagos: rtsp://kamera_ip:554/secondary/mjpeg 
 

 
RTSP beállítások  

 
Authentikáció:  Engedélyezés esetén bármely RTSP stream megnyitása 

esetén felhasználót és jelszót kér a kamera. Ezek 
megegyeznek a Felhasználók menüpontban beállított 
felhasználói adatokkal. 
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5.15. Videó / EPTZ 
 
A „Beállítások” fülön engedélyezzük az EPTZ-t és mentsük el a változtatásokat a „Mentés” 
gombbal. 
Maximális felbontásban az EPTZ funkció nem működik! Használatához csökkentsük a 
felbontást a „Videó enkóder” menüpontban.  
 

 
 

 
Vezérlés  
 
Itt találjuk az EPTZ irányító felületét: bal oldalon a nyilakat, jobb oldalon egy pointer pad-ot. 

 
 

Először a  gombbal nagyítsunk bele a képbe, majd a nyilak vagy a pointer pad 
segítségével mozogjunk a képen belül.  
 

Ha a teljes képet szeretnénk látni, a  gombbal szüntessük meg a nagyítást. 
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Automatikus home pozíció: A kép egy bizonyos pontjára automatikusan 
visszaállíthatjuk az EPTZ ablakot a beállított idő letelte 
után. Ezt hívjuk Automatikus home pozíciónak. 

 
 
Beállítások  
 
Engedélyezzük az Automatikus home pozíciót , majd a Tétlenségi idő csúszka segítségével 
határozzuk meg, hogy mennyi idő elteltével ugorjon vissza a home pozícióra a kép. 
 
Lehetőségünk van rá, hogy ezt a pozíciót mi magunk határozzuk meg: A „Vezérlés” fülön 
irányítsuk a képet a megfigyelni kívánt területre, majd nyomjuk le az „Aktuális mentése” 
gombot. 
 
Amennyiben nem használjuk az EPTZ-t, a beállított idő leteltével erre a pozícióra fog 
visszaállni a kép, és a rögzítés is erről a területről történik. 
 

A  ikon lenyomásával bármikor visszaállhatunk a home pozícióra várakozás nélkül. 
 
A „Pozíció alaphelyzetbe” gombbal visszaállíthatjuk az alapértelmezett home pozíciót, mely 
a teljes képet mutatja, nagyítás nélkül. 
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5.16. Videó / Egyedi OSD 
 
Az Egyedi OSD menüpontban felvehetünk alakzatokat, amelyek segítenek az objektumok 
és referenciapontok megjelölésében. Ezek a kamera működését nem befolyásolják és a 
változások csak a weben jelennek meg. 

 
Új alakzat felvételéhez kattintsunk az „Új” gombra, ezután válasszuk ki hogy vonalat, 
sokszöget vagy szöveget akarunk felvenni.  
 

A nyilak segítségével tudjuk az alakzatok megjelenítési sorrendjét állítani, a  gombbal 

tudjuk szerkeszteni a nevét és színét (ahol elérhető), a  gombbal tudjuk törölni. A 
beállítás érvénybe léptetéséhez kattintsunk az „Mentés” gombra. 

mailto:sales@intellio.eu


 

 
 

H-1123 Budapest, Alkotás utca 41., HUNGARY 
email: sales@intellio.eu 
tel.: +36 1 201 9650 
fax: +36 1 201 9651 

 

 

5.17. Detektor / Konfiguráció / Mozgásérzékelő 
 
A mozgásérzékelő megfelelő beállítása igen fontos lépés az események hiánytalan 
rögzítése és a tárhely-takarékosság szempontjából. 
 
A mozgásérzékelők a kamerában találhatóak és ezek vezérlik a képküldést.  
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Először is váltsunk „Szekesztési módra” ezután fedjük le a számunkra fontos területet a 

zöld sokszög maszkkal.  

Több ilyen sokszöget is készíthetünk, ezek együttesen alkotják a Maszk csoport 1-et. 

Ezután ne felejtsük el megnyomni a „Mentés” gombot. 
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Az „Új Csoport” gomb segítségével annyi maszk csoport készíthető ahány szükséges. 

Több maszk csoport megadásával különböző érzékenység és  mozgás mérték adható 

meg.  

 

Érzékenység  

A színárnyalatok közötti eltéréseket, ezek változásait érzékeli, így a csökkentésével az 
ebben fellépő változások iránti tolerancia növelhető, illetve növelésével csökkenthető. 

Mozgás mértéke  

A mozgó képpontok aránya a mozdulatlanokhoz viszonyítva. Ez a beállított százalék a teljes 
képmérethez értendő, a látható terület ekkora százalékának kell mozgásban lennie, hogy a 
detektor jelezzen. 

 
A „Törlés” gombbal egy egész maszk csoportot törlünk, míg a „Kijelölés törlése” gombbal az 
aktuálisan kijelölt zöld sokszöget lehet törölni a maszkon belül.  
 
Az „Alaphelyzetbe” gomb lenyomásával visszaállíthatók az alapértelmezett beállítások. 
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5.18. Detektor / Információ 
 
A kamerán elhelyezett detektorok listáját tekinthetjük meg. 
Itt egy lista szerepel arról, milyen detektorokat vehetünk fel a kamerára, melyik típusúból 
mennyit, ill. ezek a detektorok milyen állapotúak. 
 

 
 
Az első oszlopban láthatjuk a detektor nevét, a második oszlop a detektor típusát mutatja, 
a harmadik oszlop mutatja a detektor állapotát: 

-  A detektor engedélyezve van és működik. 

-  A detektor nincs konfigurálva. 

-  A detektor le van tiltva. 

 
A detektorok kalibrálását a menedzsmentszoftveren keresztül is megtehetjük. 
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6. RTSP 
 
Az Intellio kamerák videó stream-jét lehetőség van elérni szabványos RTSP felületen 
keresztül is. Ehhez a VLC lejátszó program használatát javasoljuk. 
A program ingyenesen letölthető innen: 
https://www.videólan.org/vlc/  
 
A program elindítása után válasszuk a Media/Open Network Stream menüpontot, majd a 
felugró párbeszédablakba írjuk be az RTSP URL-ek egyikét. 
 

 
 
 

Majd kattitntsunk a Play gombra. Kis idő elteltével létrejön a kapcsolat és betölt a kamera 
élőképe. 
 
 
RTSP URL címek:  

 
H.264 

Elsődleges: rtsp://kamera_ip:554/primary/H.264 
Másodlagos: rtsp://kamera_ip:554/secondary/H.264 

 
MJPEG 

Elsődleges: rtsp://kamera_ip:554/primary/mjpeg 
Másodlagos: rtsp://kamera_ip:554/secondary/mjpeg 
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Az alábbi beállításokat javasoljuk a VLC program optimális működéséhez: 

• RTP/RTSP/SDP (Live555 demuxer) 
• H.264 level: 4-5 
• H.264 profile: high 
• Using RTSP over RTP (TCP) 
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7. Hővédelem 
 
A kamerák belső hőmérséklete nagyban függ a környezeti változásoktól, valamint a 
kameraház tulajdonságaitól is. Éppen ezért javasoljuk, hogy kültérre a kamerákat hűthető 
(ventilátorral szerelt) kameraházba helyezzék el. 
Az Intellio Visus kamerákat azonban úgy alakították ki, hogy sem az extrém hőség, sem 
az extrém hideg ne tegyen bennük kárt. 
 
A kamerák hővédelme öt lépcsős: 

• első lépésben - amennyiben rendelkezésre áll - bekapcsol a ventilátor  

• második lépésben felbontás felezés történik 

• harmadik lépésben a képsebesség korlátozódik 1 képkockára másodpercenként  

• végső esetben a kamera szoftver ideiglenesen leáll  

• extrém hideg esetén pedig, bekapcsol a fűtés (csak VD típusoknál)  
 

A kamerák belső hőmérsékletét az élőképen és a felvételen is megjelenő OSD menü 
segítségével tudjuk nyomon követni. Ehhez válasszuk az Info/OSD/Camera monitoring 
menüpontot. 

 
A kép bal felső sarkában meg fog jelenni egy kis kijelző az aktuális hőmérséklettel és az 
esetleges hővédelmi szintek bekapcsolásáról is itt tájékozódhatunk. 
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