
TIOCהגדרת מצלמות 
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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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הגדרות במכשיר ההקלטה

מאפייני שמע 

בעמוד השני של 

ממשק מכשיר 

ההקלטה
1

מאפייני שמע 

של מכשיר 

ההקלטה

2



חיבורי רמקול מוגבר למכשירי ההקלטה

מכשיר הקלטה  
NVR

XVRמכשיר הקלטה 
(היברידי)

רמקול מוגבר

רמקול מוגבר



בוחרים קובץ  

מהתיקייה
1

בוחרים קובץ  

מהתיקייה
2 מעלים את 

הקובץ

3

הקובץ מופיע ברשימת  

קבצי שמע של מכשיר  

ההקלטה 4

הגדרות במכשיר ההקלטה



בוחרים קובץ  

מהתיקייה
4

בוחרים לראות ולעלות  

קבצי שמע להתקן חיצוני

1

מעלים את 

הקובץ

5

ערוץ שעליו יושבת מצלמה  

שתומכת ברמקול מובנה
2

כאן רואים את כל 

הקבצים הקיימים  

במצלמה שנבחרה
3

הגדרות במכשיר ההקלטה

המצלמה מחוברת  

1בערוץ 



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



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 עבור

(לאיזורכניסה /חציית קו)IVSחוקי 1.

ורגיל  ( SMD)גילוי תנועה חכם 2.

של ALARM INומגע יבש שקוצר בכניסה 3.

המצלמה



הפעלת מיקרופון פנימי של המצלמה

בוחרים את  

המיקרופון הפנימי  

במידה ולא מחובר  

מיקרופון חיצוני



הגדרות

נכנסים לאזור 

הגדרת  

אנליטיקה



הגדרות

1

2

3

4

נכנסים לאזור ההגדרות  1.

(PARAMETERS)

SMARTPLANבוחרים בהגדרת 2.
אנליטיקהכדי להגדיר איזה סוג 

.מצופה מהמצלמה

בוחרים בערוץ שאנחנו רוצים  3.

להתראה האנליטיקהלחבר בין 

.בשמע

של  אנליטיקהבמקרה הזה נפעיל 4.

(IVS)או כניסה לאזור /חציית קו

.שומרים5.
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NVR-הגדרות להפעלת התרעה קולית בצד ה

מגדירים חוק  

אנליטיקה

מפעילים  

התראה שמע בוחרים 

מהרשימה

שומרים



תוספת לממשק 

במידה ובוחרים ערוץ  

TIOCשל מצלמת 

ניתן לבחור כמה פעמים  

ואיזה קובץ אודיו ינוגן בכל 

אנליטיקהחוק 

TIOCהגדרות להפעלת התרעה קולית בצד מצלמת 



ניתן להגדיר שמע שונה לכל מכשיר

נכנסת לשטח  : שמע

הניידת בדרך, פרטי

זוהתה תנועת  :שמע

2אנשים באזור 



הגדרות פנסים צהובים בצד המצלמה

ווביממשק 

DMSS' אפ



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 


