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Bezpečnostní video ProfiCAM II 

Instalační příručka 

 
Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je 

vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým 

interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače a myši. Dle typu videa 

lze připojit 4 nebo 8 kamer současně. 
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Instalace  
Následující text popisuje instalaci video systému. Veškeré potřebné 

komponenty a příslušenství k instalaci jsou obsaženy v dodaném balení (jen 

přednastavené sety). Pro instalaci je nutné vlastnit základní nářadí pro 

elektroniku (šroubovák, vrtačku, kleště, vruty).  

Vysvětlení pojmů 
Níže naleznete vysvětlení některých pojmů používaných v bezpečnostní 

technice a v tomto manuálu.  

 Video jednotka: Elektronické zařízení přijímající a vyhodnocující 

obrazové informace od jednotlivých kamer. Na základě pohybu v 

obraze nebo nastavení videojednotky se provede záznam video 

sekvence. 

 BNC a CINCH: V tomto systému se používají komponenty s video 

formátem Composite. Kabel komponenty může být zakončen 

konektorem BNC nebo CINCH. Pro přechod mezi nimi je dostupná 

redukce. 

 Bezpečnostní kamera: V tomto systému se používají bezpečnostní 

kamery. Kamera může být určena do vnitřních prostor nebo 

venkovních prostor. Kamera do vnitřních prostor nesmí přijít do 

venkovních prostor. 

 Video HDD disk: Video jednotka je běžně dodávána odděleně od 

záznamového HDD disku. Pro záznam je vhodné používat HDD disky 

určené pro videozáznamy, běžné HDD disky nemusejí vydržet 

nepřetržitý běh. 

Popis video jednotky 
Video jednotku doporučujeme umístit do míst s přístupem ale na utajené místo 

(jednotka by neměla být viděna hned při vstupu do objektu). Umístění pro 

jednotku hledáme i podle snadného přístupu k zásuvce s 220 V a přívodu 

kabelů od jednotlivých kamer. Jednotka je určena pouze do vnitřních prostor s 

pokojovou teplotou. Každodenní přístup k jednotce není důležitý. 
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Obrázek 1: Připojení jednotlivých komponent k bezpečnostnímu videu. 

Zapojení video jednotky 
Po vybrání vhodného místa k umístění video jednotky je nutno přivést 

napájení a přívod od jednotlivých kamer a kabel k monitoru nebo televizi. 

Centrální jednotku nikdy nezapínejte bez zapojeného pevného disku, 

mohlo by dojít k zničení video jednotky. Připojte napájení do konektoru na 

zadní straně. 

Popis konektoru video jednotky 
Na zadní straně video jednotky se nachází konektory pro připojení kamer a 

monitoru. Význam jednotlivých zdířek konektoru naleznete v tabulce. 

 

Obrázek 2: Připojovací panel bezpečnostního videa. 
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Konektor Význam 

DC 12V Připojení napájecího adaptéru 

RJ45 Připojení do počítačové sítě 

VGA Připojeni PC monitoru 

AUDIO IN Připojení zvuku kamer 

VIDEO OUT Připojení monitoru s Composite vstupem 

VIDEO IN Připojení bezpečnostních kamer 

 

Připojení video HDD disku 
Video HDD disk se připojuje do video jednotky.  

Povolte šrouby na zadní straně a na obou bočních stranách video jednotky a 

sejměte horní kryt. Disk připojte k datovému a napájecímu kabelu. Pevně jej 

přišroubujte do video jednotky, aby nedocházelo k jeho pohybu, viz ilustraci 

3. Opět zakryjte video jednotku. Tím je video HD disk namontován. 

 

Obrázek 3: Připojení video HDD disku do video jednotky. 
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Připojení bezpečnostní kamery 
Bezpečnostní kamera se připojuje k video jednotce koaxiálním kabelem s 

BNC koncovkami. Pokud má kamera koncovku CINCH, je nutno vložit 

redukci. Nasuňte konektory na sebe a otočením je zajistěte proti rozpojení. 

Stejným způsobem postupujte i na straně video jednotky. Kameru lze připojit 

do jakéhokoliv vstupu VIDEO IN. Dále je nutno ke kameře připojit napájení 

12V. Nejjednodušší způsob je použití adaptéru do 220V. Adaptér připojte do 

konektoru napájení kamery. Tím je kamera spojena s video jednotkou a 

připravena k použití. 

 

Obrázek 4: Zapojení redukce konektoru CINCH na BNC. 

Umístění bezpečnostní kamery 
Bezpečnostní kamera se umisťuje nejlépe mimo dosah osob. Zejména to platí 

o venkovních kamerách. Abyste docílili nejlepšího záběru, je vhodné umístit 

kameru do rohu místnosti a natočit ji požadovaným směrem. Kamery není 

vhodné umisťovat přímo proti světlu nebo prosklené jižní stěně. Docházelo by 

k oslnění kamery. Nejvhodnější je světlo, které jde ze stejného směru, odkud 

kouká kamera. Scéna bude tak velmi dobře osvětlena. Některé kamery mají 

vlastní přisvícení. U venkovních kamer lze použít kombinaci kamery a 

halogenového světla s detektorem pohybu. Dosáhne se tak výborných 

podmínek pro noční scénu a záznam bude velmi kvalitní. 
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U skrytých kamer doporučujeme, aby předmět skrývající kameru poutal 

pozornost, jako například cedule nebo směrovník. Dosáhnete tak přímého 

záznamu obličeje osoby, která vstoupí a bude se nejprve rozhlížet. 

Připojení monitoru nebo televize 
Pro zobrazení jednotlivých kamer a přehrávání video záznamů je nutné k 

video jednotce připojit PC monitor do konektoru VGA nebo televizi s 

Composite video vstupem do jednoho z konektorů VIDEO OUT. Propojte 

video jednotku VIDEO OUT a video vstup monitoru běžně značený jako 

VIDEO IN nebo COMPOSITE IN.  Konektor bude stejný jako na video 

jednotce. Podle manuálu k monitoru bude nutné přepnout zobrazování na tento 

video vstup. 

První zapnutí video jednotky 
Po připojení všech kamer, monitoru a video HD disku zapojte napájecí 

adaptéry kamer a video jednotky do 220V. Na monitoru se zobrazí jednotlivé 

kamery.  

Jednotlivá nastavení video jednotky a nastavení detekce pohybu u 

jednotlivých kamer naleznete v přiloženém návodu k video jednotce.  

Připojení externích zařízení 
Video-systém umožňuje připojit několik různých externích zařízení k periferní 

svorkovnici. Lze tak ovládat jak externí zařízení například při poplachu tak 

video-systém například při události od zabezpečovacího systému.  

 

Obrázek 5: svorkovnice vstupů a vstupů pro ovládání externích zařízení. 
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Svorka Význam 

+12V Napájení externího zařízení (max 500mA) 

GND Záporný pól napájení 

485B Komunikační sběrnice pro PTZ kamery 

485B Komunikační sběrnice pro PTZ kamery 

GND Záporný pól napájení 

NO Spínání externího zařízení (max 24V/1A) 

COM Spínání externího zařízení (max 24V/1A) 

GND Záporný pól napájení 

ALM IN 1 Vstup alarmu 1 

ALM IN2 Vstup alarmu 2 

ALM IN 3 Vstup alarmu 3 

ALM IN 4 Vstup alarmu 4 

Připojení PTZ kamer 
Pokud je k video-systému připojena PTZ kamera, lze její pohyb ovládat přes 

sběrnici 485. Tuto sběrnici připojte do svorek 485A a 485B. 

Spínání externího zařízení 
V nastavení video-systému lze aktivovat volbu spínání externího zařízení při 

detekci pohybu. Externí zařízení se připojuje do svorek NO a COM. Při 

detekci pohybu dojde k propojení těchto svorek na nastavenou dobu. 

Nepřipojujte do svorek větší zátěž než 24V/1A. Mohlo by dojít k poškození 

video-systému. 

Vyvolání externí události 
Video-systém umožňuje pořizování záznamů nejen při detekci pohybu ale také 

při události od externího zařízení. V případě aktivace svorky ALM IN x dojde 

k pořízení záznamu. Svorku lze nastavit na typ NO (aktivace sepnutím proti 

svorce GND) nebo na NC (aktivace rozpojením svorky ALM IN x a GND). 

Externí událost lze aktivovat například pohybovým čidlem nebo 

zabezpečovacím systémem.  
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Nikdy na svorku nepřipojujte žádný jiný potenciál nebo externí napětí. Svorka 

může být propojována pouze se svorkou GND, jinak dojde k poškození video-

systému. 

Řešení problémů a závad 

Na monitoru se nezobrazuje některá z kamer 
V případě, že se na monitoru nezobrazuje připojená kamera, zkontrolujte 

napájení ke kameře. Správné propojení mezi kamerou a video jednotkou. 

Pokud máte k dispozici jiný propojovací kabel, vyzkoušejte tento.  

Při pohybu před kamerou se neprovede záznam 
Ujistěte se, že jste nastavili dostatečnou citlivost pro detekci pohybu, a že 

máte nastavenou správně oblast pro detekci pohybu. Toto se nastavuje pro 

každou kameru zvlášť. U některé video jednotky lze nastavit, v kterých 

časových intervalech má nahrávat. Zde je nutno nastavit nahrávání při detekci 

pohybu na požadovanou hodinu. 

Na monitoru se nic nezobrazuje  
Zkontrolujte, zdali je správně propojen monitor a video jednotka. Musí být 

propojen výstup VIDEO OUT video jednotky a vhodný video vstup televize 

nebo konektor VGA a PC monitor. V případě TV monitoru použijte 

COMPOSITE VIDEO vstup dle manuálu k monitoru. Zkontrolujte, zdali máte 

nastaven správný vstup k zobrazování na TV monitoru. 

 

 


