
TIOCהגדרת מצלמות 

לחץ לפתוח סרטון  

YouTube-וידאו ב

https://www.youtube.com/watch?v=Ah1ajbcS4RQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ah1ajbcS4RQ


רשתTIOCחיבורי מצלמת 

רמקול

מיקרופון  

חיצוני

ALARM OUT
סירנה או נצנץ

ALARM IN
מגנט/אזעקה



יצירת קובץ שמע מהקלטה של רובוט

כותבים את המלל 

שהרובוט צריך להשמיע  
לפעמים צריך להוסיף אותיות  )

(כדי שיגיד מילים נכון

השמעה

מקליטים את היציאה של  

כרטיס קול בזמן שהרובוט 

מקריא את המלל

שומרים כקובץ  
MP3
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קישור לאתר

https://context.reverso.net/translation/hebrew-english/


הגדרות בצד המצלמה

השמע לאיזורמגיעים 

2

הגדרות

1

מעלים קובץ  

3MP אוWAV
4

משמיעים דרך 

המצלמה
5

עורכים את שם 

הצליל
6

מוחקים לפי 

הצורך
7

בוחרים את 

אזור ההתרעות
3



הפעלת יכולות מצלמה בגילוי תנועה רגילה
הגדרה זו רלוונטית במידה ורוצים שמצלמה תגיב לכל 

רגישות  , (ריבועים אדומים)דבר שזז לפי אזור מוגדר 
וסף להפעלת תגובה



הפעלת יכולות מצלמה בגילוי תנועה חכמה

(  2)אפשר להפעיל גילוי תנועה החכם , (1)רק אם גילוי תנועה הרגיל מופעל 

רכב או אדםשמאפשר להתריע ולהגיב על אובייקטים מסוג 
(  SMD)גילוי זה נקבעת בממשק של גילוי החכם  (3)רגישות

Smart Motion Detection - SMD
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הגדרות בצד המצלמה

כאן מגדירים ברמת  

איזה צליל שמע : המצלמה

האם  , כמה פעמים, יופעל

באיזה  , יופעלו פנסי משטרה

.תדירות ולכמה זמן

זה אותם הפרמטרים שניתן לקבוע  , מה שסומן באדום

:עבור

(לאיזורכניסה /חציית קו)IVSחוקי 1.

ורגיל  ( SMD)גילוי תנועה רגיל וחכם 2.

של המצלמהALARM INומגע יבש שקוצר בכניסה 3.
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הפעלת מיקרופון פנימי של המצלמה

את  בוחרים

המיקרופון הפנימי  

במידה ולא מחובר  

מיקרופון חיצוני

RCA



ניתן להגדיר שמע שונה לכל מכשיר

נכנסת לשטח  : נשמע

הניידת בדרך, פרטי

זוהתה תנועת  :נשמע

2אנשים באזור 

NVR



הגדרות פנסים צהובים בצד המצלמה

ווביממשק 

DMSS' אפ

1

2

3



WDR off

WDR on

חיישןקרובותלעיתיםמשלבותWDR(Wide Dynamic Range)מצלמות

לאזוריםקצרהחשיפהלמשל)סצנהשלשונותחשיפותשלוקחתמונה

לתמונהאותםומשלבות (כהיםלאזוריםארוכהוחשיפהמאודבהירים

להיותכדיסצנהשלאזוריםוחשוכיםבהיריםלעצמיםומאפשרת ,אחת

.גלויים

WDRאזורים בהם יש דינמיקה מהירהעלחלאינו

WDR



Smart Scene Adaptive (SSA) 

SSAהגדרות 

מה ,שונותסצנותביןאוטומטיבמעברתומכתהתכונה

שלהמצויניםם ביצועיאתלחוותלמשתמשיםשמאפשר

י שינוי  "זה נעשה ע. בתאורה חזקה ונמוכה מאודהמצלמות

.WDRאוטומטי של פתיחת הצמצם וכיבוי והדלקה של 

סרטון להדגמה

https://www.youtube.com/watch?v=XDhGk55xnWQ


פרופיל יום ולילה

בוחרים באיזה שעות  

ישתנה הפרופיל מיום 

ללילה
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מגדירים הגדרות 

לכל פרופיל 

בנפרד
5



DMSS' מהאפהפעלת התרעה ופנסי משטרה 

הפעלת פנסי משטרה 

('אפ)מרחוק 
הפעלת התרעה קולית  

שתופעל דרך רמקול של 

המצלמה וגם רמקול 

(אם מחובר)חיצוני 
ההתרעה שתופעל היא זו  * 

שמסומנת ברשימת התרעות

לחיצה על כפתור  

מיקרופון יוציא קול 

מהמיקרופון של הטלפון  

הנייד דרך רמקול  

הפנימי והחיצוני של  
המצלמה  

לחיצה על כפתור רמקול  

יאפשר לנו לשמוע את  

מה ששומע המיקרופון  

חיצוני או  )של המצלמה 
(פנימי



נתק במגעים/הפעלת התרעות במידה ויש קצר
ניתן לשלוט באיזה מצב מגעי כניסה אמור להיות  

במצב הרגיל

נתק או קצר

במידה והמצב הזה משתנה כמו כתוצאה של 

נוכל להפעיל תגובה–פתיחת דלת 



הפעלת התקן חיצוני דרך המצלמה

-12V

+12V

Alarm_Out_GND

Alarm_Out



DMSSי "הפעלת התקן חיצוני דרך המצלמה ע

הפעלת  

ידנית

הפעלה  

תלויה  

באנליטיקה



הפעלת גילוי רעש מהמיקרופון המובנה

ניתן להשתמש במיקרופון הפנימי או  

החיצוני לגילוי רעש ותגובה לכך


