
הדרכה על הפעלה או תגובה  
לשינוי מצב של מגיעים יבשים



ALARM IN-OUT

XVR NVR

ALARM IN

ALARM OUT

מכלול אפשרויות להפעיל התקנים חיצוניים 

.י שינוי בסטטוס במגע יבש הנכנס"או לקבל חיווי על מצב התקנים חיצוניים ע

IPCמצלמת רשת



XVR-שהשמע יוצא מהרמקול של הוידוא

XVR-כדי לראות את המצלמות של הDMSS-נכנסים לאפליקציית ה•

צריכה להיות מחוברת לפחות מצלמה אחת•

עד שהוא יפעיל ערוץ השמעה דרך רמקול המוגבר  אייקון של מיקרופון לוחצים ארוכות על •

"(STORAGE DEVICE TALK"חייבים לראות הודעה מעל המיקרופון )XVR-המחובר ל

.מדברים דרך הטלפון ושומעים שמע דרך הרמקול•

.יכול להוציא שמע בצורה תקינהXVR-זה אומר שהרמקול עובד וה

מכשיר הקלטה  

XVR(היברידי)

רמקול מוגבר



INבשינוי מצב מגיעים XVRשמע שנפעיל דרך הכנסת קבצי

מסך השני בממשק  

XVRשל 



INבשינוי מצב מגיעים XVRשמע שנפעיל דרך הכנסת קבצי

פה מעלים את קובץ 

לזיכרון של 3MPהשמע

מהמחשבXVR-ה
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ALARM IN-OUT

ALARM IN
תגובה לשינוי מצב צמד מגעים ביחס לאדמה משותפת

ALARM OUT
כיבוי של התקן חיצוני/הפעלה



ALARM IN-OUT

בקרה על מגיעים יבשים  

וגילוי תנועה רגיל



ALARM IN
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שליטה על מגיעים יבשים הנכנסים–1

מגע יבשמספר -2

שליטה על מצב הסטטי של המגע האם הוא  –3

.כ פתוח או סגור"בד

NO–NORMALLY OPEN

NC–NORMALLY CLOSED( מגנט דלת

ונקבל התראה כשהדלת NC–כ סגור לכן "בד

(.נפתחת

לפריסטושליחתה PTZהפעלת מצלמת –4

המצלמה  -דלת נפתחה –דוגמה . )מסוים

(.מסתובבת לכיוון הדלת
.צליל שישמע במידע ויש שינוי מצב מגע יבש-5



ALARM OUT
:XVR-בקרה ובדיקת סטטוס המגעים של ה

.המגע של פורט ייסגר אם הגדרנו את זה כתגובה לאירוע כגון גילוי תנועה או אנליטיקה–אוטומטימצב 

.בכוח( ניתוק המגע)כיבוי –כבוימצב . הפעלה בכוח–ידנימצב 

.נמצא עכשיו במצב סגורV-מה שמסומן ב–מצב

.למטה כדי לוודא שאנחנו רואים מצב מעודכן של הפורטיםרענוןניתן ללחוץ על כפתור *



הפעלה של ממסרים

ו /ים שייסגר/בחירת ממסר

ALARM OUT



ALARM IN-OUT
דרך  XVR-הפעלה או קבלת התראה על שינוי של מגעים יבשים בצד ה

שאנחנו רוצים XVR-מגיעים ל:DMSS-אפליקציית ה

DMSS-להגדיר ב

שליטה על מצב מגיעים  

OUT-יבשים 

רישום לקבלת התראה  

על אירוע



1

2

ALARM IN-OUT

3

4
להירשם  –בחרנו בדוגמה זו 

של מגעים 1-לזוג ה

-נקבל התראה ב–היבשים 

DMSSבמידה ויהיה קצר



-+

התקן חשמלי  

(נצנץ, סירנה)

כיבוי  , הפעלה ידנית של מגע יבש

כלומר ייסגר אם –או מצב אוטומטי 

יש אירוע שבו הוא אמור להיסגר  
כמו גילוי תנועה

ALARM IN-OUT



ALARM IN

ALARM OUT

TIOCהפעלת מגעים במצלמת רשת מסוג 

הפעלת רגישות  

ALARM IN-ל

תגובה למצב שיש  

ALARM IN-שינוי ב



TIOCהפעלת מגעים במצלמת רשת מסוג 

ALARM OUTדוגמה של חיבור בין 

לבין אירוע של גילוי תנועה רגיל

2
1


