
Kaip sukonfigūruoti ACUSENSE kameras? 
1. Kamerų konfigūravimas vyksta prisijungus prie pačių kamerų, o NE per įrašymo įrenginį! 
2. Sukonfigūravus kamerą/kameras reikia perkrauti arba kamerą/kameras, arba įrašymo 

įrenginį! 
3. G1 kartos kameroms (pvz. 2346G1, 2T46G1) vienu metu gali veikti linijos kirtimas/zonos 

kirtimas arba judesio aptikimas 
4. G1 kartos kameroms (pvz. 2346G1, 2T46G1)  naudojant linijos, zonos kirtimus negalima 

jungti H265+ vaizdo kodavimo. Naudoti H265! 
5. G2 kartos kameroms (pvz. 2346G2, 2T46G2)  3. ir 4. punktai negalioja! 
6. Acusense funkciją atlieka ARBA Acusense kamera, ARBA Acusnense įrašymo įrenginys! 

Apjungti Acusense kameros ir Acusense įrašymo įrenginio išmanių funkcijų į vieną 
NEGALIMA!  

Kamerų instaliavimo niuansai: 
1) Vengti montuoti kamerą per arti. Rekomenduojama, kad taikinys būtų nutolęs daugiau kaip 
3 metrus nuo kameros. Pvz., Venkite scenos, kurioje yra daug medžių; 
2） Jei aplinkoje yra veidrodis, veidrodinis vaizdas arba šešėlis tai gali lengvai sukelti klaidingą 
aliarmo suveikimą; 
3) Įrengimo metu sureguliuokite kameros matymo kampą, kad išvengtumėte didelių šviesos 
atspindžių, kaip pavyzdžiui priekinių žibintų trikdžių. Tokie atspindžiai gali sukelti netikrus 
aliarmus. 
4） Kupolai nerekomenduojami lauko scenoms, IR atspindžiai gali rimtai paveikti aliarmo 
tikslumą: 
5) Nerekomenduojama naudoti Acusense kamerų ten kur dideli žmonių srautai: oro uostai, 
autobusų ir traukinių stotys ir t.t.: 
6) Acusense technologija gali analizuoti tikslinį dydį nuo 1/16 iki 1/2 vaizdo vertikaliojo dydžio. 
Pvz., kameros rezoliucija 1080p, o objekto vertikalus dydis turėtų būti nuo 64 iki 540 pikselių. 
 

 
 
  



Trumpai: Kaip prisijungti? 

1. Įjunkite kamerą į tinklą. Suraskite ją SADP programoje. Ir aktyvuokite ją: 
 

 
 

 
2. Aktyvavę galite įjungti DHCP: 

 

 
3. Prisijungimui rekomenduojama naudoti Internet Explorer programą. 
4. Į naršyklę įrašykite IP adresą, atsisiųskite ir leiskite prieigą WebVideoAcitveX plugin‘ui. Suveskite 

prisijungimo vardą: admin ir slaptažodį, kurį sugalvojote, kai aktyvavote kamerą: 

 



 

AcuSense konfigūravimas 
 

5. Nueikite į nustatymus, kairėje pasirinkite įvykis -> Išmanusis įvykio fiksavimas. Viršuje pasirinkite 
Įsibrovimo aptikimas arba Linijos kirtimo aptikimas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Po vaizdu paspauskite Išvalyti ir kai atsiras lentelė spauskite Taip. Tada paspauskite Detection 
Area ir nusibrėžkite teritoriją, kurioje norite fiksuoti žmones ir mašinas. Paspauskite Maks. dydis 
ir nubrėžkite į kokį didžiausią objektą turi reaguoti kamera. Atitinkamai tą patį padarykite ir su 
Min. dydis. Aptikimo taikinys – pasirinkite ką norite fiksuoti, žmogų, transporto priemonę ar 
abu. Slenkstis tai užlaikymo laikas sekundėmis. Per šį laikotarpį kirtus liniją nebus išduodamas 
aliarmas. Jautrumas priklauso nuo objekto dydžio. Kuo jautrumas didesnis, tuo mažesnis 
objektas suveikdins  aliarmą.  Kai viską nureguliuojate paspauskite Išsaugoti (rekomenduojame 
atlikti korekcijas, padidinti, pamažinti jautrumą, bandymų metodu): 

 



7. Su linijos kirtimu reikia atlikti visiškai tokius pačius veiksmus. Tik reikėtų dar nurodyti kryptį. 
8. Jei įrašą darys kamera, toliau pateikiami žingsniai daromi kameroje. Jei įrašą darys NVRas, 

konfigūruojams NVRas. Paspauskite ant Siejimo būdas palikite varnelę ant Informuoti stebėjimo 
centrą ir uždėkite varnelę ant Sužadinti įrašymą, jeigu norite įrašinėti nuo Įvykių. Jeigu 
įrašinėjate į microSD kortelę uždėkite varnelę ir ant Įkelti į FTP / atminties kortelę/ ... Jeigu 
norite, kad siųstų el. laišką užfiksavus žmogų ar mašiną galite uždėti varnelę ant Siųsti e-laišką 
(tačiau nepamirškite, kad reikia sukonfigūruoti el. laišku siuntimą prie Nustatymai -> Tinklas -> 
Išplėstiniai nustatymai -> Email). 

 

 

9. Jeigu norite įrašyti tik tuos vaizdus, kuriuos sukelia linijos kirtimas ar zonos pažeidimas reikia tai 
pasirinkti prie Nustatymai -> Saugykla -> Tvarkaraščio nustatymai. Paspauskite du kartus ant 
juostos ir nustatykite ar jūs norite įrašinėti nuo įvykio ar nuolatos. Nustatykite laiką, kuriuo 
norite fiksuoti ir paspaudus ant žalio ženkliuko nukopijuokite per visą savaitę. 
PASTAB: Įrašas bus padaromas nuo bet ko kas pažeidžia apibrėžtą zoną. Tik nuo  aliarmo 
žmogaus arba transporto priemonės suveiks Įprasta sąsaja ir Suveikdinti Aliarminį išėjimą 
pasirinkimai: 

 
 

 
 
 
 



 

 

10. Po visų pakeitimų būtinai perkraukite visą įrangą! Viskas AcuSense kamera yra sukonfigūruota! 


