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Melding

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik voordat u deze unit
gaat aansluiten of bedienen.

De informatie in deze handleiding was actueel ten tijde van publicatie. De fabrikant behoudt zich het
recht voor zijn producten te herzien en te verbeteren. Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving
worden gewijzigd.

Auteursrecht

© 2021 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.

JOHNSON CONTROLS, TYCO en ILLUSTRA zijn handelsmerken en/of geregistreerde
handelsmerken. Gebruik zonder toestemming is streng verboden.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 Verenigde Staten.

Klantenservice

Dank u voor uw keuze voor producten van Illustra. Wij ondersteunen onze producten door middel van
een uitgebreid wereldwijd dealernetwerk. De dealer bij wie u dit product oorspronkelijk hebt
aangeschaft, is uw contactpunt als u service of ondersteuning nodig hebt. Onze dealers zijn van de
middelen voorzien om de allerbeste klantenservice en ondersteuning te bieden. Dealers kunnen
contact opnemen met American Dynamics op +1-800-507- 6268 of +1-561-912-6259 of op het
internet op www.americandynamics.net.

Opmerking:Neem voor ondersteuning (binnen 6 maanden na de introductie van het product) contact
op met TycoAI-support@jci.com. Documenten voor probleemoplossing zijn verkrijgbaar op het AD-
ondersteuningsportaal - https://support.americandynamics.net/#/product/illustra-cameras.

Handelsmerken

De in dit document opgenomen handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn geregistreerd in de
Verenigde Staten [of andere landen]. Elk misbruik van de handelsmerken is strikt verboden en Tyco
Security Products zal strijdlustige middelen inzetten om zijn intellectuele eigendomsrechten in de
maximale mate die wettelijk mogelijk is, waaronder waar nodig door strafrechtelijke vervolging, te
handhaven. Alle handelsmerken die geen eigendom zijn van Tyco Security Products, zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars, en worden hier met toestemming of toegestaan onder van
toepassing zijnde wetgeving gebruikt.

Productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Feitelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten beschikken over alle functies.
Beschikbaarheid kan per regio verschillen; neem contact op met uw vertegenwoordiger.
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Waarschuwing
• Deze eenheid werkt met PoE IEEE 802.3bt Type 3 Klasse 5.

• De installatie en service mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde en
ervaren technici, en moeten voldoen aan alle plaatselijke regels en codes om de garantie
niet ongeldig te laten worden.

• Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag het product niet
worden blootgesteld aan regen of vocht.

• Veeg de camera af met een droge, zachte doek. Breng voor hardnekkige vlekken verdund,
neutraal schoonmaakmiddel aan en veeg af met een droge, zachte doek.

• Breng geen benzeen of thinner aan op de camera. Dit kan het oppervlak van de unit laten
smelten of de lens vertroebelen.

• Aanbevolen bedrijfstemperatuur:

• Satellietcameramodule: -10°C tot 40°C (14°F tot 104°F).

• Regeleenheid: -10°C tot 40°C (14°F tot 104°F).
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Overzicht
De installatie- en configuratiehandleiding van deze Illustra Insight-camera met gezichtsherkenning is
een gebruikershandleiding met informatie over de fysieke eigenschappen, installatie en configuratie
van de camera’s in Tabel 1 op pagina 6.

Tabel 1 Productcodes

Productcode Naam model Beschrijving

II-AN00INT01 Illustra Insight Illustra Insight 2MP-camera

Het eerste gedeelte van deze handleiding bevat specifieke informatie over de bovengenoemde
camera’s.

• Raadpleeg voor de Illustra Insight 2MP-camera Illustra Insight intelligente camera voor
vlotte toegang op pagina 7.

Het tweede gedeelte van deze handleiding bevat informatie over de Illustra-webgebruikersinterface
en de webconfiguratie van de bovengenoemde camera’s. Raadpleeg voor informatie over de
procedures voor de configuratie van de camera’s Configuratie op pagina 23.
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Illustra Insight intelligente camera voor vlotte
toegang

In dit hoofdstuk worden de producteigenschappen, installatieprocedures en verbindingsinformatie
van de Illustra Insight 2MP-camera met gezichtsherkenning beschreven.

Productoverzicht
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de functies en installatie van de Illustra Insight-camera
voor toegangscontrole met gezichtsherkenning. De productcode en omschrijving van de camera
wordt in onderstaande tabel gegeven.

Tabel 2 Productcode en beschrijving van de Illustra Insight-camera

Productcode Beschrijving

II-AN00INT01 Illustra Insight 2MP-camera met gezichtsherkenning voor
toegangscontrole

Installatie

Inhoud van de doos
Controleer of alles in de doos overeenkomt met het bestelformulier en de pakbon. Naast deze
handleiding moeten de volgende artikelen in de doos zitten:

• 1 Illustra-regeleenheid

• 1 Satellietcameramodule

• 1 Snelstartgids

• 1 Torx-bit

• 1 Boormal

• 1 S/FTP CAT6-kabel van 10 m (nietmodificeren)

• 2 Ferrietkabelklemmen

Neem contact op met uw dealer als er artikelen ontbreken.

Montagegereedschappen
• 1 Boor

Snelle referentie
• Standaard-IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)

• Standaardgebruikersnaam en -wachtwoord: admin / admin
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Afbeelding 3 Onderdelen Illustra-regeleenheid

Tabel 4 Beschrijving onderdelen Illustra-regeleenheid

Onderdeel Beschrijving

A Netwerkverbinding PoE IEEE 802.3bt (minimaal 40 W)

B OSDP-interface

C Wiegand-interface

D Aansluiting satellietcamera
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Afbeelding 5 Illustra Insight-cameraonderdelen

Tabel 6 Beschrijvingen onderdelen Illustra Insight-camera

Onderdeel Beschrijving

E Beugel voor wandmontage

F Locatie voor aansluiting van de satellietkabel

G Satellietcameramodule

H Lenzen

Niet meegeleverde vereiste onderdelen (camera 1 op server)
• 1 IEEE 802.3bt-injector met enkele poort (bijv. PoE60U-1BT) (minimaal 40 W).

• 1 Ethernetkabel CAT5/6 van de injectoruitgang naar de Illustra-regeleenheid.

• 1 Ethernetkabel CAT5/6 van de injectoringang naar de Ethernetpoort van de server voor
gezichtsherkenning.

Niet meegeleverde vereiste onderdelen (extra aantal camera’s op server)
• ‘N’ IEEE 802.3bt-injectors met enkele poort (bijv. PoE60U-1BT) (minimaal 40 W).

• 1 Gigabit Ethernet Schakelaar met poort.

• ‘N’ Ethernetkabel CAT5/6 van de injectoruitgang naar de Illustra-regeleenheid.

• ‘N’ Ethernetkabel CAT5/6 van de injectoringang naar de netwerkschakelaar.

• 1 Ethernetkabel CAT5/6 van de netwerkschakelaar naar de Ethernetpoort van de server
voor gezichtsherkenning.

Cyberbeveiliging
Actualiseringen van de firmware optimaliseren de beveiligings- en operationele prestaties van de
camera. Het is belangrijk dat u de Illustra Insight voor gebruik actualiseert naar de laatste
firmwareversie. Bezoek https://illustracameras.com voor toegang tot firmware en
ondersteuningsdocumenten.
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Procedure 1 Satellietcamera installeren
BELANGRIJK:De maximale afstand tussen de cameramodule en de regeleenheid is 10 meter en
voor de beste kwaliteit en prestaties moet u de meegeleverde CAT6-kabel gebruiken.

Stap Actie

1 Plaats het montagesjabloon, om de satellietcamera aan een oppervlak te bevestigen, op de
aanbevolen hoogte van 1575 mm (1,6 m / 62” / 5,2 ft) op het oppervlak en boor gaten die
overeenkomen met de gaten voor montage en kabelgoten op het sjabloon.

2 Plaats de montagebeugel op het oppervlak en lijn de gaten in de montagebeugel uit met de
gaten in het oppervlak, zorg ervoor dat de beugel waterpas is en schroef de beugel op zijn
plaats vast.

Opmerking:Het camera-uiteinde van de CAT6/FTP-kabel in de wand moet door de montagebeugel
op de wand worden geleid en in de achterkant van de satellietcameramodule (F) worden gestoken
(afbeelding 2).

3 Plaats de camera op de montagebeugel en stel hem af op de gewenste hoek +/- 20 graden;
zet de veiligheidsschroef aan de bovenkant van de montagebeugel stevig vast met de
meegeleverde Torx-bit en zet de camera vast aan de montagebeugel.

Opmerking:Om volledig te voldoen aan EMC/EMI moet de installateur/gebruiker de meegeleverde
ferrieten op de kabels van de satellietcamera en het gebouw klemmen, nadat deze door het gat in de
kabelbuis in de behuizing van de Illustra-regeleenheid zijn geleid; de afstand van de huls van de
RJ45-connector is ongeveer 155 mm (6”), om een lus in de behuizing mogelijk te maken en zodat de
ferrieten vrij naast de PCB’s aanwezig kunnen zijn.

- Einde -

Procedure 2 Regeleenheid installeren
Ga als volgt te werk om uw Illustra Insight-regeleenheid op te stellen:

1 Houd de regeleenheid tegen het montageoppervlak en markeer de vier (schroef)gaten van de
regeleenheid op het montageoppervlak.

2 Evalueer het montageoppervlak en selecteer de geschikte bevestigingen; boor, indien nodig,
vier gaten voor de vier kunststof slagankers.

3 Houd de regeleenheid tegen het montageoppervlak en lijn de vier gaten van de regeleenheid
uit met de vier gaten in het montageoppervlak.

4 Introduceer vier schroeven met een minimale diameter van 4,2 mm in de vier gaten en zet de
regeleenheid stevig vast aan het montageoppervlak.

Opmerking:Om volledig aan EMC/EMI te voldoen moet de installateur/gebruiker een elektrische
aardverbinding op de geaarde bevestigingsstift in de metalen kast van de regeleenheid aansluiten.

Procedure 3 Hardware-instelling
Stap Actie

1 Sluit de satellietcameramodule, voor de opstelling van uw Illustra Insight-hardware, met de
connector (F) (afbeelding 5) en de meegeleverde S/FTP CAT6-kabel van 10 m aan op de
satellietcamera-aansluiting (D) (afbeelding 3) op de ICU.
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Opmerking:Gebruik voor een correcte werking van de camera geen alternatieve S/FTP CAT6-
kabels.

2 Sluit de Illustra-regeleenheid aan op een IEEE 802.3bt-stroomvoorziening (A). (Minimaal 40
W).

3 Optioneel: Sluit een Wiegand-interface (C) (afbeelding 3) of OSDP-interface (B) (afbeelding
3) aan voor integratie van toegangscontrole.

Afbeelding 7 Schema regelpaneel deur
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Afbeelding 8 Beschrijvingen Wiegand-poort

Afbeelding 9 Beschrijvingen RS485-/OSDP-poorten

Afbeelding 10 Beschrijvingen anti-sabotageschakelaars

Procedure 4 Netwerkconfiguratie
Stap Actie

1 Open de webgebruikersinterface van de camera via http://<ipaddress> om uw Illustra
Insight-cameranetwerk te configureren

Opmerking:De camera stuurt gebruikers automatisch door naar gebruik van HTTPS-communicatie.

2 Selecteer Instellingen onder Weergave.

3 Selecteer Netwerk in het menu Instellingen en configureer de netwerkparameters zoals
vereist.

4 Klik op Toepassen om de nieuwe netwerkinstellingen toe te passen.

Opmerking:De camera wordt vervolgens opnieuw opgestart.
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Livevideo streamen
De Illustra Insight-camera ondersteunt RTSP-streaming van H.264-gecodeerde livevideo. Voor
gebruik van deze functie kan een videostreaming client worden gebruikt. Gebruik de volgende URL
voor toegang tot livevideo: rtsp://<ipaddress>/live_video

Opmerking:<ipaddress> is het IP-adres van de Illustra Insight-camera.

Procedure 5 Een RAW-momentopname vastleggen
Met de downloadknop van de RAW-momentopname kunt u een momentopname van de FoV opslaan
als een bestand in RAW-formaat. Wanneer u de instellingen van de camera hebt geconfigureerd,
kunt u een RAW-momentopname vastleggen in UYVY-formaat.

Stap Actie

1 Open de webgebruikersinterface van de camera via http://<ipaddress>

2 Selecteer Instellingen onder Weergave.

3 Selecteer Systeem in het menu Instellingen en selecteer vervolgens RAW-momentopname.

4 Klik op de knop Downloaden om een momentopname vast te leggen. De momentopname
wordt na ca. 3 seconden automatisch gedownload.

- Einde -

Interface toegangscontrolesysteem
Optie 1: Wiegand

De regeleenheid gebruikt een standaard Wiegand-interface om verbinding te maken met een
toegangscontrolesysteem. De camera wordt standaard geconfigureerd naar een 32-bits signaal dat
compatibel is met MIFARE, om via Wiegand een kaartnummer door te geven.

Procedure 6 Wiegand-interface configureren
Stap Actie

1 Sluit een standaard Wiegand-interfacekabel aan op de Wiegand-interface (C)

Opmerking:De hardware en firmware gebruiken de D0/D1 en RODE, GELE, GROENE signalen.

Opmerking:Het toegangscontrolesysteem vereist een 5 V-pull-up weerstand op elk van de twee
Wiegand-gegevenssignalen (D0 en D1) om met de Insight-camera te werken. De weerstanden
moeten binnen het bereik van 470 en 6000 Ohm liggen.

2 Open de webgebruikersinterface van de camera via http://<ipaddress>.

3 Selecteer Instellingen onder Weergave.

4 Selecteer Vlotte toegang in het menu Instellingen en selecteer vervolgens Test.

5 Voer een voorbeeld van een kaartnummer in als een grondtal 10 (bijv. 65005).

6 Klik op de knop Verzenden om het kaart-ID via Wiegand te verzenden.

- Einde -
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Als het beoogde toegangscontrolesysteem is ingesteld met de kaartnummers die worden verzonden,
geeft de LED-ring op de camerakop de status Toegang verleend/Toegang geweigerd weer, zoals
aangegeven via de RODE en GROENE Wiegand-statusregels.

Optie 2: OSDP

Opmerking:Voor ondersteuning van de OSDP-communicatie is een firmware-upgrade vereist

De RS485-connector / OSDP-interface (B) is voor OSDP-communicatie. Volg dezelfde stappen als
op de vorige pagina voor integratie van de OSDP-interface.

Licenties
Zie www.illustracameras.com/insight voor meer informatie.

Firmware camera
Er kan een upgrade van de camera worden uitgevoerd met behulp van de firmware die door Illustra
wordt geleverd.

Alle bestaande camera-instellingen worden behouden als er een upgrade van de firmware wordt
uitgevoerd. U mag uitsluitend firmware gebruiken die door Illustra wordt geleverd. Het gebruik van
andere firmware kan een storing veroorzaken en kan de camera beschadigen.

Procedure 7 Firmware van de camera upgraden
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

3 Selecteer Browsen.

4 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

5 Selecteer Onderhoud in het Systeemmenu.

6 Selecteer Browsen.

7 Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

8 Navigeer naar de locatie waar het firmwarebestand is opgeslagen.

9 Selecteer het firmwarebestand en klik vervolgens op de knop Openen.

10 Selecteer Uploaden.

Sluit de voeding naar de camera niet af tijdens het upgradeproces. De camera start automatisch
opnieuw op als de updates zijn afgerond. Dit kan één tot tien minuten duren. De pagina Inloggen
wordt weergegeven.

- Einde -
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Camera’s beheren met de Illustra Connect-tool
Om toegang te krijgen tot uw camera kunt u de IE-browser gebruiken, maar ook het meegeleverde
tool Illustra Connect. Illustra Connect is een beheerhulpmiddel om uw netwerkcamera’s op het LAN
te beheren.

Bij gebruik met Insight-camera’s kan het:

• u helpen meerdere netwerkcamera's te vinden;

• de IP-adressen instellen;

• de verbindingsstatus weergeven;

• firmware-upgrades beheren;

• bulkconfiguratie van netwerken, in beeldinstellingen, partner-ID’s en configuratie-
uploads.

Extra hulpmiddelen
Technische ondersteuning

Regio E-mail Nummer

NA/SA (North-/South America) video-support@jci.com 1-800-507-6268 / 1-800-392-2873

EMEA video-support@jci.com +800-2255-8926 / +31-475-352-722

APAC (Asia Pacific) video-support@jci.com +800-2255-8926 / +31-475-352-722

Licenties

Regio E-mail Nummer

NA/SA (North-/South America) licenses@tycoint.com 1-978-577-4000

EMEA video-support@jci.com +31 475-352-722

APAC (Asia Pacific) video-support@jci.com +31 475-352-722

SSA Sales Wereldwijd: tspssa@tycoint.com
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Netwerktopologie
De Illustra Insight-camera levert real-time videobeelden en audio met behulp van internet en intranet.
De camera is voorzien van een ethernet-RJ-45-netwerkinterface.

In de volgende afbeeldingen wordt de netwerktopologie van de camera weergegeven.

Topologie Illustra Insight-camera
Afbeelding 11 Netwerktopologie Illustra Insight-camera type I.

Afbeelding 12 Netwerktopologie Illustra Insight-camera’s type II

Opmerking:Controleer uw serverspecificatie voor de beperkingen van de camera-
aansluiting.
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Topologie Illustra Insight-camera
De regeleenheid van de Illustra Insight-camera levert real-time videobeelden en audio met behulp van
een netwerkverbinding. De camera is voorzien van een ethernet-RJ-45-netwerkinterface.
Afbeelding 13 Integratie van Illustra Insight-camera’s in een toegangscontrolesysteem.

Illustra Insight kan in Tyco AI-oplossingen en oplossingen voor toegangscontrole worden
geïntegreerd voor een intelligente, vlotte toegang.

Tyco AI is een denktank die verder gaat dan bewaking en toegang om een beveiligingsecosysteem te
verbeteren. Voor een veilige communicatie tussen de Insight-camera en de Insight-regeleenheid
worden eigen protocollen gebruikt.

Illustra Insight is ontworpen voor een naadloze integratie met Johnson Controls-toegangsmerken,
CEM Systems, Software House en Kantech. Het is ook agnostisch voor toegangscontrole en kan
via conventionele en moderne bedradingsprotocollen op ieder willekeurig paneel voor
toegangssystemen worden aangesloten dat een ingebouwde Wiegand of OSDP heeft.
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Netwerkverbinding

Standaard-IP-adres
Omdat dit een op een netwerk gebaseerde unit is, moet er bij de eerste keer opstarten een IP-adres
worden toegewezen. Het standaard-IP-adres van de unit is 192.168.1.168 en het submasker is
255.255.255.0.

Als u echter een DHCP-server in uw netwerk hebt, krijgt de unit automatisch een IP-adres van de
DHCP-server, zodat u het IP-adres van de camera niet hoeft te veranderen.

Opmerking:Als u een statisch IP-adres aan de camera toewijst voordat DHCP is ingeschakeld,
start de camera eerst gedurende ongeveer 30 seconden opnieuw op en blijft vervolgens toegankelijk
op het statische IP-adres totdat verbinding wordt gemaakt met een DHCP-server.

• Rechtstreeks verbinding maken met een pc: Verbind de camera rechtstreeks met een pc
met behulp van een standaard Ethernet-kabel. Hiervoor is een POE-switch of -injector
vereist.

• Een camera verbinden met een Local Area Network (LAN): Om de camera toe te voegen
aan een bestaand LAN, sluit u de camera aan op de POE-hub of -switch van het netwerk.

Afbeelding 14 Netwerkverbindingsschema

Standaard camera-instellingen

In de volgende tabel worden de standaard camera-instellingen beschreven.

Netwerkinstellingen Standaards

DHCP Ingeschakeld

Statisch IP-adres 192.168.1.168

Standaard gebruikersnaam admin

Standaard wachtwoord admin
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Procedure 8 Verbinding maken met een computer
Stap Actie

1 Zorg ervoor dat de camera en uw computer in hetzelfde subnet zitten.

2 Controleer of het netwerk beschikbaar is tussen de unit en de computer door het standaard-
IP-adres te pingen.

a Start een opdrachtprompt.

b Typ “Ping 192.168.1.168”. Als het bericht 'Antwoord van...' wordt weergegeven, is de
verbinding tot stand gebracht.

3 Start Internet Explorer op en voer het IP-adres in: 192.168.1.168. Er verschijnt een
inlogvenster. Voer in het venster de standaardgebruikersnaam in: admin en wachtwoord:
admin om in te loggen.

- Einde -

DHCP
Wanneer de camera voor het eerst wordt opgestart en nadat de hardware is teruggezet naar de
fabrieksinstellingen, is het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) standaard ingeschakeld en
blijft ingeschakeld totdat de camera een DHCP-adres ontvangt of een statisch IP-adres krijgt
toegewezen.

Procedure 9 DHCP inschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad TCP/IP in het menuBasisconfiguratie.

3 Selecteer het selectievakjeDHCP inschakelen om DHCP in te schakelen en de
handmatige invoer van instellingen uit te schakelen.

4 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

De camera zoekt een DHCP-server. Als er één is gevonden, maakt de camera verbinding met die
server. Als er binnen twee minuten geen verbinding met een DHCP-server wordt gemaakt, gaat de
camera naar het standaard-IP-adres 192.168.1.168, maar blijft naar een DHCP-adres zoeken.

Opmerking:Als u een statisch IP-adres aan de camera toewijst voordat DHCP is ingeschakeld,
start de camera eerst gedurende ongeveer 30 seconden opnieuw op en blijft vervolgens toegankelijk
op het statische IP-adres totdat verbinding wordt gemaakt met een DHCP-server.

- Einde -

Procedure 10 DHCP uitschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad TCP/IP in het menuBasisconfiguratie.
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3 Deselecteer het vakjeDHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige
instellingen te kunnen invoeren.
De standaardinstelling is ‘Ingeschakeld’.

4 Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

a Voer in het tekstvak IPv4-adres het IPv4-adres in, in de vorm xxx.xxx.xxx.xxx. De
standaardinstelling is ‘192.168.1.168’

b Voer in het tekstvak Netwerkmasker xxx.xxx.xxx.xxx het Netwerkmasker in. De
standaardinstelling is '255.255.255.0

c Voer in het tekstvak Gateway xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van de Gateway in.

d Voer in het tekstvak Primaire DNS-server xxx.xxx.xxx.xxx de Primaire DNS-server
in.

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Camera’s beheren met de Illustra Connect-tool
Om toegang te krijgen tot uw camera kunt u de IE-browser gebruiken, maar ook het meegeleverde
tool Illustra Connect.

Illustra Connect is een beheerhulpmiddel om uw netwerkcamera’s op het LAN te beheren. Met deze
tool kunt u:

• meerdere netwerkcamera's vinden

• de IP-adressen instellen

• de verbindingsstatus weergeven

• firmware-upgrades beheren

• bulkconfiguratie

Raadpleeg Configuration on page 1 voor nadere informatie over het gebruik van de Illustra Connect-
tool voor het configureren van de camera’s.

Procedure 11 De camera verbinden met behulp van Illustra Connect

Opmerking:Illustra Connect zoekt alleen naar apparaten op hetzelfde subnet als zijn hostcomputer.
Daarom dienen de camera en de computer die gebruikt worden om deze te configureren, zich in
hetzelfde subnet te bevinden.

Stap Actie

1 Installeer de Illustra Connect-software op een computer die op hetzelfde netwerk en subnet
is aangesloten.

De Illustra Connect-software en de Illustra Connect-handleiding kunnen worden gedownload
op www.illustracameras.com

2 Activeer Illustra Connect, wanneer de installatie voltooid is.

Het programma doorzoekt het netwerk en toont alle overeenkomende apparaten.

3 Selecteer de camera die u wilt configureren, door deze te zoeken met behulp van het unieke
MAC-adres van de camera.
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4 Klik met de rechtermuisknop op de camera en selecteer Configuratie
webgebruikersinterface starten. De webgebruikersinterface van de camera wordt
weergegeven.

- Einde -

Procedure 12 De camera verbinden met het statische IP-adres
Stap Actie

1 De camera probeert een IP-adres te verkrijgen van de DHCP-server. Wanneer er geen
DHCP-server beschikbaar is, krijgt de camera een statisch IP-adres 192.168.1.168
toegewezen.

2 Open Microsoft Internet Explorer en vul de URL van de camera in als 192.168.1.168. Het
camerasymbool wordt op de pagina weergegeven.

Opmerking:De computer die u gebruikt voor het configureren van de camera, moet een IP-adres op
hetzelfde subnet hebben.

- Einde -

Procedure 13 Aanmelden bij de webgebruikersinterface van de camera
Stap Actie

1 Wanneer de camera wordt geselecteerd, wordt de pagina voor het aanmelden getoond.
Selecteer in het keuzemenu uw voorkeurstaal.

2 Voer de gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikersnaam in. De standaard gebruikersnaam
is admin.

3 Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in. Het standaard wachtwoord is admin.

4 Selecteer Inloggen.

Opmerking:De eerste keer dat u de camera opent of nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld,
wordt het volgende pop-upvenster weergegeven: Een pop-upvenster waarvoor de gebruiker een
Host-ID moet definiëren. Raadpleeg de release-info voor nadere informatie. Host-ID definiëren:
De beheerder moet bij de host-ID een alfanumerieke code van 6 tekens invullen. Dit unieke
wachtwoord kan worden gebruikt om de bestanden van het besturingssysteem te openen. De host-
ID wordt uit veiligheidsoverwegingen niet op de camera opgeslagen en moet aan de Technische
Ondersteuning van Illustra worden opgegeven om vanop afstand toegang te verkrijgen tot het
besturingssysteem.

5 Standaardgegevens wijzigen. Het wijzigen van de gebruikersnaam en het wachtwoord is
verplicht.

Wachtwoordvereisten:
• Minimaal acht tekens.

• Minimaal één teken uit alle volgende tekengroepen:

• Hoofdletters - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Kleine letters - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Cijfers - 0123456789

• Speciale tekens - @%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`
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6 De pagina Live weergave wordt weergegeven. Hier wordt de huidige weergave van de
camera weergegeven.

- Einde -

Procedure 14 De juiste video-oriëntatie inschakelen voor een camera
gemonteerd aan de wand
Stap Actie

1 Meldt u aan bij de webgebruikersinterface van de camera.

2 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface van de camera om de
instellingenmenu's weer te geven.

3 Selecteer het tabblad Foto basis in het menuBasisconfiguratie.

4 Selecteer de gewensteOriëntatie-instelling:

• Spiegelen
• Kantelen

5 Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.

- Einde -
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Configuratie
In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u Illustra Insight-camera’s kunt configureren met de
webgebruikersinterface.

De webgebruikersinterface van een camera van de Illustra Insight-serie
openen
Gebruik de volgende procedure om de grafische webgebruikersinterface van de camera te openen.

Procedure 15 Inloggen op de camera
Stap Actie

1 Raadpleeg Netwerkverbinding op pagina 18 voor informatie over het aansluiten van de cam-
era op uw netwerk of computer.

2 Wanneer de camera wordt geselecteerd, wordt de pagina voor het aanmelden getoond.

3 Selecteer in het keuzemenu uw voorkeurstaal. De standaardtaal is Engels.

4 Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de standaard gebruikersnaam en het wachtwoord
in. Gebruikersnaam: admin, Wachtwoord: admin.

5 Klik op Inloggen. De webgebruikersinterface van de camera wordt weergegeven. De eerste
keer dat u de camera opent of nadat de fabriekswaarden zijn hersteld, krijgt u de meldingen
Host-ID definiëren.
• Host-ID definiëren: De beheerder moet bij de host-ID een alfa-

numerieke code van 6 tekens invullen. Dit unieke wachtwoord kan
worden gebruikt om de bestanden van het besturingssysteem te
openen. De host-ID wordt uit veiligheidsoverwegingen niet op de cam-
era opgeslagen en moet aan de Technische Ondersteuning van Illustra
worden opgegeven om vanop afstand toegang te verkrijgen tot het
besturingssysteem.

6 Standaardgegevens wijzigen. Het wijzigen van de gebruikersnaam en het wachtwoord is
verplicht.

Wachtwoordvereisten:
• Minimaal acht tekens.

• Minimaal één teken uit alle volgende tekengroepen:

• Hoofdletters - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Kleine letters - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Cijfers - 0123456789

• Speciale tekens - @%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

7 Zodra de bovengenoemde stappen zijn voltooid, wordt de pagina Live weergave
weergegeven. Hier wordt de huidige weergave van de camera weergegeven.

- Einde -
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De taal van de webgebruikersinterface van de camera wijzigen
Gebruik de volgende procedure om de taal te wijzigen die wordt gebruikt in de webgebruikersinterface
van de camera.

Procedure 16 De taal van de webgebruikersinterface van de camera
wijzigen
Stap Actie

1 Open de aanmeldpagina van de camera. Als u zich al hebt aangemeld bij de
webgebruikersinterface, selecteert u Uitloggen om de aanmeldpagina weer te geven.

2 Selecteer in het keuzemenu uw voorkeurstaal:

• Engels

• Arabisch

• Tsjechisch

• Deens

• Duits

• Spaans

• Frans

• Hongaars

• Italiaans

• Japans

• Koreaans

• Nederlands

• Pools

• Portugees

• Zweeds

• Turks

• Chinees vereenvoudigd

• Chinees (Traditioneel)

• Russisch

• Hindi

De standaardtaal is Engels.

3 Voer de Gebruikersnaam in.

4 Voer het Wachtwoord in.

5 Selecteer Inloggen.

De webgebruikersinterface van de camera geeft de geselecteerde taal weer.

- Einde -



25 8200-1923-0207 D0

Live-menu
Wanneer u zich aanmeldt bij de Illustra-webgebruikersinterface, wordt het menu Liveweergegeven,
zoals te zien in Afbeelding 15 op pagina 25.

Afbeelding 15 Pagina Live-menu

De pagina Liveweergave weergeven
De pagina Livecameraweergave weergeven.

Procedure 17 Weergeven van de pagina Liveweergave
Stap Actie

1 Selecteer Live in de balk van de webgebruikersinterface. De pagina Live weergave wordt
weergegeven.

2 Selecteer een percentage inSchaal om de weergavegrootte van het videodeelvenster te
wijzigen:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

De standaardinstelling is 50%.

- Einde -

Openen van de instellingenmenu's vanuit de Liveweergave
Instellingenmenu's binnen de webgebruikersinterface zijn beperkt op de toegangsniveaus van de
gebruikersaccounts. Raadpleeg Appendix A: User Account Access on page 1 voor bijzonderheden
over de functies die voor elke rol beschikbaar zijn.
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Procedure 18 Openen van instellingenmenu's vanuit de Liveweergave
Stap Actie

1 Klik in het menu Live op het tabblad Instelling.

Opmerking:Wanneer een beheerder zich voor het eerst aanmeldt, wordt het menu Live
weergegeven. Daarna wordt bij elke aanmelding de pagina Stream in het menu Video weergegeven.

- Einde -
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Videomenu
Wanneer u het menuVideo selecteert, wordt de pagina Foto-instellingen weergegeven, zoals te
zien in Afbeelding 16 op pagina 27.

Afbeelding 16 Videomenu

Het menuVideo biedt toegang tot de volgende informatie over en functies van de camera:

• Foto-instellingen

• IR-controle

Foto-instellingen

Foto basis
Pas de foto aan: sensor, draaiing, fotoaanpassing en belichting.

Sensor
Kies de sensormodus om de bijbehorende foto-instellingen weer te geven en te configureren.

Procedure 19 Sensorinstellingen selecteren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad Foto basis in het menuVideo.

3 Selecteer eenSensor in het keuzemenu:
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• RGB
• IR

- Einde -

Rotatie van het beeld
De oriëntatie en de corridormodus-instellingen configureren. Beide instellingen zijn optioneel.

Procedure 20 Beeldoriëntatie configureren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad Foto basis in het menuVideo.

3 Selecteer de gewensteOriëntatie-instelling:

• Spiegelen
• Kantelen

Spiegel- of kantelinstellingen zijn niet standaard geselecteerd. Het videodeelvenster wordt
bijgewerkt om de nieuwe instellingen weer te geven.

Opmerking:Als u de Illustra Insight aan de wand bevestigt, selecteer dan Kantelen
om de lensoriëntatie te corrigeren.

- Einde -

Beeldaanpassing
Pas helderheid, contrast en verzadiging, scherpte, gamma en ontruizen van het in het
videodeelvenster weergegeven beeld aan.

Procedure 21 Beeldinstellingen aanpassen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad Foto basis in het menuVideo.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 Gebruik de schuifbalken om de volgende eigenschappen aan te passen:

• Helderheid
• Contrast
• Verzadiging
• Scherpte
• Gamma
• Ontruizen
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De waarden variëren van 1% tot 100%. Het videodeelvenster wordt bijgewerkt om de
nieuwe instellingen weer te geven.

- Einde -

Belichting
U kunt de belichting instellen op 50 Hz of 60 Hz of Auto.

Procedure 22 Belichtingsinstellingen configureren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad Foto basis in het menuVideo.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
4 Selecteer het keuzerondje Frequentie voor ofwel Auto, 50 Hz of 60 Hz.

De standaardinstelling is 60 Hz.

5 Selecteer deMax. belichting (sec) uit het keuzemenu.

6 Selecteer deMin. belichting (sec) uit het keuzemenu.

- Einde -

IR-controle
U kunt de IR-regeling inschakelen en de helderheid aanpassen.

IR-straler

Wanneer de camera zich in de B/W-modus bevindt, kan hij verlichting in het IR-spectrum gebruiken
of "zien", iets wat het menselijk oog niet kan. Dit kan bijzonder krachtig zijn wanneer de camera
gekoppeld wordt aan 850~950nm IR-verlichting. Met deze combinatie kan een scène goed verlicht
worden met infraroodlicht, dat de camera kan zien en mensen niet. Dit is geweldig voor gebieden
waar externe verlichting niet is toegestaan of waar onzichtbare beveiliging vereist is.

Procedure 23 IR-regeling in-/uitschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad IR-regeling in het menuVideo.

3 Selecteer het vakje Inschakelen om IR-regeling in te schakelen.

OF

Deselecteer het vakje Inschakelen om IR-regeling uit te schakelen. De standaardinstelling
is 'Uitgeschakeld'.

- Einde -
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Procedure 24 Helderheid IR-regeling aanpassen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer het tabblad IR-regeling in het menuVideo.

3 Gebruik de schuifbalken om de helderheid aan te passen.

De waarden variëren van 1% tot 100%.

- Einde -

Privacyzones
Privacyzones zijn 'gemaskeerde' delen in het gezichtsveld van de camera. Deze maskers
voorkomen dat operators van het surveillancesysteem die geen wachtwoord voor de camera
bezitten, deze speciale zones kunnen bekijken. Elke zone bevat vier zijden en de zones kunnen
elkaar overlappen om onregelmatige vormen te vormen.

De weergegeven omvang van de Privacyzone wordt automatisch aangepast naarmate het
zoomniveau wordt gewijzigd. Privacyzones zijn nuttig in hogeveiligheidsgebieden. U kunt
bijvoorbeeld een Privacyzone rond de toegangscode voor een kluis instellen, maar wel de personen
weergeven die de kluis naderen of openen.

Er kunnen voor de camera maximaal 12 rechthoekige privacyzones gebruikt worden.

Een privacyzone definiëren

Een privacyzone voor de camera maken.

Procedure 25 Definiëren van een privacyzone
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerPrivacyzones in het menuVideo.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

Opmerking:Navigeer voor de PTZ-camera naar het midden van het gezichtsveld
van de camera om een privacyzone te creëren.

4 Klik op de potloodknop. Klik en sleep de afbeelding van de camera om een gebied voor de
privacyzone te definiëren. Voor de PTZ-camera moet u vanuit het midden van het
gezichtsveld van de camera klikken en slepen.

Opmerking:Voor de PTZ-camera wordt aanbevolen uw privacyzones groter te
maken dan vereist, voor een betere dekking tijdens PTZ-activiteiten. Dit
compenseert voor een vertekende privacyzone en positiewijzigingen tijdens
pannen, kantelen en zoomen.

5 Laat de muisknop los.
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Het geselecteerde privacygebied wordt geel.

6 Selecteer Toevoegen om de huidige privacyzone op te slaan.

7 Om een ander gebied voor de privacyzone te selecteren, selecteert uAnnuleren en herhaalt
u vanaf stap 4.

Opmerking:Als er een nieuwe privacyzone wordt gemaakt, wordt deze
automatisch ingeschakeld.

- Einde -

Een privacyzone in- of uitschakelen

Selecteer een privacyzone die op de camera weergegeven of verborgen moet worden. Privacyzones
kunnen op de PTZ-camera niet worden in- of uitgeschakeld, waardoor zones, indien nodig, moeten
worden verwijderd en opnieuw moeten worden aangemaakt.

Procedure 26 Een privacyzone in-/uitschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerPrivacyzones in het menuVideo.

Het tabbladPrivacyzoneswordt weergegeven.

3 Selecteer om de videostream te starten als deze nog niet actief is.
Het videodeelvenster geeft de actuele cameraweergave weer.

4 Selecteer het bijbehorende selectievakje Ingeschakeld om de privacyzone in te schakelen.

OF
Deselecteer het bijbehorende selectievakje Ingeschakeld om de privacyzone uit te
schakelen.

- Einde -

Een privacyzone verwijderen

Een privacyzone van de camera verwijderen.

Procedure 27 Een privacyzone verwijderen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerPrivacyzones in het menuVideo.

Het tabblad Privacyzones wordt weergegeven.

3 Selecteer het bijbehorende selectievakjeVerwijderen om de te verwijderen privacyzone te
markeren.

4 SelecteerVerwijderen om de geselecteerde privacyzones te verwijderen.

5 U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

6 SelecteerOK om het verwijderen te bevestigen.
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OF

SelecteerAnnuleren.

- Einde -
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Vlotte toegang
Wanneer u het menuVlotte toegang selecteert, wordt de paginaGezichtsherkenning
weergegeven, zoals te zien in Afbeelding 17 op pagina 33.

Afbeelding 17 Vlotte toegang

Het menuVlotte toegang biedt toegang tot de volgende instellingen en functies van de camera:

• Gezichtsherkenning

• Toegangscontrole

• QR-code

Vlotte toegang

Gezichtsherkenning
U kunt het IP-adres van de TycoAI-server voor gezichtsherkenning, de 4001-poort, de instellingen
van REST API en de instellingen voor gezichtsherkenning weergeven en bewerken.

Serverinstellingen
U kunt het IP-adres van de TycoAI-server voor gezichtsherkenning en de 4001-poort weergeven en
bewerken.
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Procedure 28 Instellingen TycoAI-server voor gezichtsherkenning
weergeven of bekijken
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor
gezichtsherkenning worden weergegeven.

Het IP-adres van de server en de poortnummers zijn nu zichtbaar.

2 Selecteer het tekstvak van het IP-adres om een IP-adres in te voeren.

3 Selecteer het tekstvak van dePoort om het poortnummer in te voeren.

- Einde -

Instellingen van REST API
REST API zijn de gegevens die de gebruiker heeft geconfigureerd tijdens de eerste configuratie van
de TycoAI-server. Deze zijn vereist om de gebeurteniscommunicatie tussen TycoAI en de camera
mogelijk te maken.

Procedure 29 Instellingen van REST API configureren
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor
gezichtsherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het tekstvak van deGebruikersnaam voor REST API om een gebruikersnaam
in te voeren.

3 Selecteer het tekstvak van het Wachtwoord voor REST API om een wachtwoord in te
voeren.

Wachtwoordvereisten:
• Alle alfanumerieke waarden.

• Speciale tekens - ! $ % ' ( ) + , - . / : ; = ? @ [ ] _ { }

4 Selecteer de knop Toepassen en vervolgens OK om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Instellingen voor gezichtsherkenning
U kunt de serverinstellingen en de instellingen van REST API weergeven en bewerken. U kunt ook
de instellingen van de actieve tijd van gezichtsherkenning selecteren.

Procedure 30 Instellingen voor gezichtsherkenning configureren
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor
gezichtsherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het keuzemenuActieve tijd om een waarde te selecteren.
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Opmerking:Actieve tijd is de afvlakkingstijd voor een actieve persoon. Wanneer
een persoon is geïdentificeerd, is dit het aantal seconden voordat die persoon weer
wordt opgezocht.

De waarden variëren van 3 tot 10 seconden.

- Einde -

Toegangscontrole
U kunt de toegangscontrole in- of uitschakelen en een Wiegand- of OSDP-interface selecteren.

Procedure 31 Toegangscontrole in-/uitschakelen
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor
gezichtsherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het tabblad Toegangscontrole in het menuVlotte toegang.

3 Selecteer het vakje Ingeschakeld om de toegangscontrole in of uit te schakelen.

Opmerking:Wanneer u de toegangscontrole uitschakelt, kunt u de Wiegand- en
OSDP-instellingen niet configureren.

- Einde -

Procedure 32 Interface voor toegangscontrole instellen op Wiegand of
OSDP
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor gezicht-
sherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het tabblad Toegangscontrole in het menuVlotte toegang.

3 Selecteer het vakje Ingeschakeld om de toegangscontrole in of uit te schakelen.

4 Selecteer een optie in het keuzemenu Interface.

• Wiegand
• OSDP

- Einde -

Procedure 33 Instellingen voor Wiegand-toegangscontrole configureren
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor gezicht-
sherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het tabblad Toegangscontrole in het menuVlotte toegang en selecteer
vervolgens het tabbladWiegand om de Wiegand-opties te bekijken.

3 Selecteer het keuzemenu Lengte kaartnummer en selecteer een optie.
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4 Selecteer het keuzemenuBasisomvormer uitgang en selecteer een optie. Dit wordt
ingesteld op hexadecimaal of decimaal, zodat de camera kan overwegen welk formaat van
het kaart-ID wordt aanvaard.

5 Selecteer het vakjeOmgekeerd om het afspelen van de binaire bitstroom in of uit te
schakelen, als het toegangscontrolesysteem dit vereist.

- Einde -

Procedure 34 OSDP-instellingen configureren
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor gezicht-
sherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het tabblad Toegangscontrole in het menuVlotte toegang en selecteer
vervolgens het tabbladOSDP om de OSDP-opties te bekijken.

3 Selecteer het keuzemenuAdres [2 hexadecimale tekens] en selecteer een optie.

4 Selecteer het keuzemenuModus en selecteer een optie.

5 Selecteer deVeilige sleutel [32 hexadecimale tekens] en voer de veilige sleutel in.

- Einde -

QR-code
Realtime extractie van QR-codes uit livevideobeelden. U kunt QR-codes gebruiken om bezoekers te
herkennen en automatisch in te schrijven.

Procedure 35 QR-code inschakelen / uitschakelen
Stap Actie

1 SelecteerVlotte toegang op de balk van de webgebruikersinterface. De opties voor
gezichtsherkenning worden weergegeven.

2 Selecteer het tabbladQR-code in het menuVlotte toegang.

3 Selecteer het vakje Ingeschakeld om de QR-code in of uit te schakelen.

- Einde -
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Beveiliging
Wanneer u het menuBeveiliging selecteert, wordt de paginaSessietime-outweergegeven, zoals
te zien in Afbeelding 18 op pagina 37.

Afbeelding 18 Menu Beveiliging

Het menu Gebeurtenissen biedt toegang tot de volgende informatie over en functies van de
camera:

• Sessietime-out

• Gebruikers

• Toegang op afstand

Sessietime-out
Sessietime-out geeft het aantal minuten aan dat een websessie inactief kan zijn voordat de sessie
automatisch wordt beëindigd.

Procedure 36 Een tijd voor de sessietime-out instellen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerSessietime-out in het menuBeveiliging. Het tabblad Sessietime-out wordt
weergegeven.
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3 Gebruik de schuifbalk om de tijd voor deSessietime-out (in minuten) te selecteren. De
standaardinstelling is 15 minuten.

- Einde -

Gebruikers
In dit gedeelte kunt u een gebruiker toevoegen, een wachtwoord van een gebruiker wijzigen en een
gebruikersaccount verwijderen.

Opmerking:De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is admin. Om de
veiligheid te handhaven, dient het wachtwoord van de beheerdersaccount gewijzigd te worden.

Wanneer u voor het eerst in de camera inlogt, moet u het standaard wachtwoord wijzigen. Zie de
onderstaande wachtwoordvereisten:

• Minimaal 8 tekens

• Maximaal 64 tekens

• Moet ten minste drie van de volgende bevatten: kleine letters, hoofdletters, cijfers en
leestekens. De volgende tekens zijn niet toegestaan bij het selecteren van een
wachtwoord: een spatie tussen letters/tekens, |,<,>, ;, komma, *, &, "

• De gebruikersnaam mag geen substring van het wachtwoord zijn.

Bijvoorbeeld: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord van ‘voorbeeld’ en
‘voorbeeld123’ is niet toegestaan.

• Wachtwoorden worden vergeleken met een korte lijst bekende, algemene
wachtwoorden, die worden geweigerd als ze worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld: ‘Wachtwoord1’ wordt geweigerd, ondanks dat het aan de bovengenoemde
eisen voldoet.

Huidige gebruikersaccounts bekijken

Bekijk een lijst met de huidige gebruikersaccounts die zijn toegewezen aan de camera.

Procedure 37 Gebruikersaccounts bekijken
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

De huidige gebruikersaccounts die zijn toegewezen aan de camera, worden weergegeven.

- Einde -

Gebruiker toevoegen

Voeg een nieuwe gebruikersaccount toe om toegang tot de camera toe te staan.

Procedure 38 Een gebruiker toevoegen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.
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2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladGebruiker toevoegen.

4 Voer een gebruikersnaam in het tekstvak Naam in.

De gebruikersnaam moet 5 tot 32 tekens bevatten.

5 Voer een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.

6 Voer hetzelfde wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord bevestigen in.

7 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

De nieuwe gebruikersaccount wordt weergegeven in de Gebruikerslijst op het tabblad
Gebruikers.

- Einde -

Het wachtwoord van een gebruikersaccount wijzigen
Wijzig het wachtwoord van een bestaande gebruikersaccount.

Procedure 39 Het gebruikerswachtwoord wijzigen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het tabbladWachtwoord wijzigen.

4 Selecteer de gebruikersaccount in het keuzemenuNaam.

5 Voer in het tekstvak Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord voor de
gebruikersaccount in.

6 Voer in het tekstvak Nieuw wachtwoord het nieuwe wachtwoord voor de
gebruikersaccount in.

Wanneer u voor het eerst in de camera inlogt, moet u het standaard wachtwoord wijzigen.
Zie de onderstaande wachtwoordvereisten:

• Minimaal 8 tekens

• Maximaal 64 tekens

• Moet ten minste drie van de volgende bevatten: kleine letters, hoof-
dletters, cijfers en leestekens. De volgende tekens zijn niet toegestaan
bij het selecteren van een wachtwoord: een spatie tussen let-
ters/tekens, |,<,>, ;, komma, *, &, "

• De gebruikersnaam mag geen substring van het wachtwoord zijn.

Bijvoorbeeld: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord van ‘voorbeeld’
en ‘voorbeeld123’ is niet toegestaan.

• Wachtwoorden worden vergeleken met een korte lijst bekende, alge-
mene wachtwoorden, die worden geweigerd als ze worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld: ‘Wachtwoord1’ wordt geweigerd, ondanks dat het aan de
bovengenoemde eisen voldoet.

7 Voer hetzelfde nieuwe wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord bevestigen in.
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8 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

Een gebruikersaccount verwijderen
Een gebruikersaccount van de camera verwijderen.

Opmerking:De standaardaccount 'admin' kan niet verwijderd worden.

Procedure 40 Een gebruikersaccount verwijderen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerGebruikers in het menuBeveiliging.

Het tabblad Gebruikers wordt weergegeven.

3 Selecteer om de bijbehorende gebruikersaccount te verwijderen.
U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

4 SelecteerOK om te verwijderen.

OF

SelecteerAnnuleren.

- Einde -

Toegang op afstand
In dit gedeelte kunt u SSH in- of uitschakelen.

Procedure 41 SSH in- of uitschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer Toegang op afstand in het menuBeveiliging.

3 Selecteer het vakje Ingeschakeld om SSH in of uit te schakelen.

- Einde -
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Netwerkmenu
Wanneer u het menuNetwerk selecteert, wordt de pagina TCP/IP weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 19 op pagina 41.

Afbeelding 19 Netwerkmenu

Het menu Netwerk biedt toegang tot de volgende informatie over instellingen en functies van de
camera:

• TCP/IP

TCP/IP
De IPv4- en IPv6-instellingen van de camera configureren.

IPv4

De IPv4-instellingen van de camera configureren.

Opmerking:Wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet of opnieuw opstart, zoekt de unit het laatste
IP-adres. Als dat niet beschikbaar is, herstelt hij het standaard-IP-adres 192.168.1.168. Dit zou
kunnen leiden tot dubbele IP-adressen.
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Procedure 42 De IPv4-instellingen configureren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer TCP/IP in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakjeDHCP inschakelen om DHCP in te schakelen en de
handmatige invoer van instellingen uit te schakelen.

OF

DeselecteerDHCP inschakelen om DHCP uit te schakelen en handmatige instellingen
mogelijk te maken.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4 Indien DHCP inschakelen is uitgeschakeld:

a Voer in het tekstvak IPv4-adres het IPv4-adres in, in de vorm xxx.xxx.xxx.xxx.
De standaardinstelling is ‘192.168.1.168’

b Voer in het tekstvak Netwerkmasker het Netwerkmasker in, in de vorm
xxx.xxx.xxx.xxx.
De standaardinstelling is ‘255.255.255.0’

c Voer in het tekstvak Gateway xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van de Gateway in.

d Voer in het tekstvak Primaire DNS-server xxx.xxx.xxx.xxx de Primaire DNS-server
in.

5 Selecteer Toepassen om de instellingen op te slaan.

- Einde -

IPv6

Schakel IPv6 voor de camera in.

Procedure 43 IPv6 inschakelen/uitschakelen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer TCP/IP in het menuNetwerk.

3 Selecteer het selectievakje IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera in te schakelen.

OF

Deselecteer het selectievakje IPv6 inschakelen om IPv6 op de camera uit te schakelen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

Als IPv6 is ingeschakeld, worden de lokale koppeling en het DHCP-adres weergegeven
naast 'Huidige IPv6-adressen' indien beschikbaar.

- Einde -
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Systeem
Wanneer u het Systeemmenu opent, wordt de paginaOnderhoud weergegeven, zoals te zien in
Afbeelding 20 op pagina 43.

Afbeelding 20 Systeemmenu

Het Systeemmenu biedt toegang tot de volgende instellingen en functies van de camera:

• Onderhoud

• Datum/Tijd

• Audio

• RAW-momentopname

• Logboeken

• Test

• Info

Onderhoud
Het menu Onderhoud stelt u in staat om de camera-instellingen terug te zetten naar de standaard
fabrieksinstellingen, de camera opnieuw te starten en een firmware-upgrade uit te voeren. U kunt ook
het JCI-partner-ID gebruiken.

Reset
Raadpleeg het hoofdstuk over uw cameramodel in deze handleiding, om de camera fysiek te
resetten.
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Opmerking:Indien nodig, kunnen netwerkinstellingen behouden blijven.

Procedure 44 De camera resetten
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 Selecteer het selectievakje IP-adres behouden om de huidige netwerkinstellingen tijdens
het resetten van de camera te behouden.

OF

Deselecteer het selectievakje IP-adres behouden om de camera te resetten naar de
standaardnetwerkinstellingen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

4 Selecteer het vakjeSteminstellingen behouden om de audioinstellingen, inclusief
audiolicentie en stemmenpakketten, te behouden.

OF

Deselecteer het vakjeSteminstellingen behouden om de standaard audioinstellingen,
inclusief audiolicentie en stemmenpakketten, te herstellen.

De standaardinstelling is 'Ingeschakeld'.

5 SelecteerResetten.

U moet bevestigen dat de camera gereset wordt.

• SelecteerOK om te bevestigen. De webgebruikersinterface geeft een
pagina 'Opnieuw opstarten van de camera' weer met een voort-
gangsbalk die de voortgang van het opnieuw opstarten weergeeft.

• Als de camera opnieuw wordt opgestart, duurt het twee tot drie minuten
tot de camera weer online is en klaar is om geopend en bediend te
worden.

OF

SelecteerAnnuleren.

6 De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -

Herstarten
U kunt de camera fysiek resetten.

Procedure 45 De camera opnieuw opstarten
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 SelecteerOpnieuw opstarten.
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U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de camera opnieuw wilt opstarten.

4 SelecteerOK om te bevestigen.

De webgebruikersinterface geeft een pagina 'Opnieuw opstarten van de camera' weer met
een voortgangsbalk die de voortgang van het opnieuw opstarten weergeeft.

Als de camera opnieuw wordt opgestart, duurt het twee tot drie minuten tot de camera weer
online is en klaar is om geopend en bediend te worden.

OF

SelecteerAnnuleren.

5 De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -

Upgrade uitvoeren van de firmware van de camera
Er kan een upgrade van de camera worden uitgevoerd met behulp van de firmware die door Illustra
wordt geleverd.

Opmerking:Alle bestaande camera-instellingen worden behouden als er een upgrade van de
firmware wordt uitgevoerd.

Voorzichtig
U mag uitsluitend firmware gebruiken die door Illustra wordt geleverd. Het gebruik van andere
firmware kan een storing veroorzaken en kan de camera beschadigen.

Procedure 46 Upgrade uitvoeren van de firmware van de camera
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerOnderhoud in het Systeemmenu.

3 SelecteerBrowsen.

Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

4 Navigeer naar de locatie waar het firmwarebestand is opgeslagen.

5 Selecteer het firmwarebestand en klik vervolgens op de knopOpenen.

6 SelecteerUploaden.

De bestandsoverdracht gaat beginnen. Sluit de voeding naar de camera niet af tijdens het
upgradeproces. De camera start automatisch opnieuw op als de updates zijn afgerond. Dit
kan één tot tien minuten duren. De pagina Inloggen wordt weergegeven.

- Einde -

Procedure 47 JCI-partner-ID toepassen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.
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2 SelecteerOnderhoud uit het Systeemmenu en selecteer het JCI-partner-ID.

3 Selecteer de knop Toepassen om het partner-ID toe te passen.

- Einde -

Datum/Tijd
De datum en tijd voor de camera instellen.

Opmerking:Wanneer de camera voor het eerst wordt opgestart, worden de datum en tijd
gesynchroniseerd met die van de pc die wordt gebruikt om de gebruikersinterface te openen.

Procedure 48 De datum en tijd configureren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer de Datum - Tijd van het Systeemmenu.

3 Selecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 24-uursweergave in te schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakje Tijd 24 uur om de 12-uursweergave in te schakelen.

De standaardinstelling is '24 uur'.

4 Selecteer deOpmaak datumweergave uit het keuzemenu:

• DD/MM/JJJJ
• MM/DD/JJJJ
• JJJJ/MM/DD

De standaardinstelling is 'JJJJ/MM/DD'.

5 Selecteer Tijdzone uit het keuzemenu.

De standaardinstelling is '(GMT-05:00) Eastern Time' (VS & Canada)

6 Selecteer de instelling Tijd instellen door de keuzerondjes te selecteren:

• Handmatig
• via NTP

De standaardinstelling is 'Handmatig'.

7 Wanneer u bij stap 5 Handmatig selecteert:

a Selecteer in het keuzemenu de datum (DD/MM/JJJJ).
b Selecteer in het keuzemenu de tijd (UU:MM:SS).

8 Wanneer u bij stap 5 Via NTP selecteert:

a Voer deNTP-servernaam in het tekstvak in.

- Einde -
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Audio
Hier kunt u de audio-uitgang configureren, audio en opgeslagen audioclips uploaden en de audio-
videosynchronisatie configureren. Audiopakketten worden apart verkocht en moeten worden gekocht
voordat de audio wordt geconfigureerd.

Procedure 49 Audio configureren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerAudio in het Systeemmenu.

3 Selecteer het selectievakjeAudio inschakelen om de audio-ingangsinstellingen in te
schakelen.

Of

Deselecteer het selectievakjeAudio inschakelen om de audio-ingangsinstellingen uit te
schakelen.

De standaardinstelling is 'Uitgeschakeld'.

4 Gebruik de schuifbalk om het Volume te selecteren.

De waarden variëren tussen 1 en 100.

De standaardinstelling is 72.

- Einde -

Procedure 50 Stemlicenties configureren
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerAudio uit het Systeemmenu en selecteer het tabbladAudiolicentie.

3 Selecteer de gewenste stem uit het keuzemenuStemmen.

- Einde -

Procedure 51 Stemmenpakket uploaden
Er zijn verschillende stemmenpakketten verkrijgbaar voor de eenheid. Deze stemmenpakketten zijn
onderverdeeld in geografische gebieden, om een optimale set te bieden.

Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerAudio uit het Systeemmenu en selecteer het tabbladAudiolicentie.

3 SelecteerBrowsen onder de kop Stemmenpakket uploaden.

Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

4 Navigeer naar de locatie waar het audiobestand is opgeslagen.

Selecteer het audiobestand en klik vervolgens op de knopOpenen.
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5 SelecteerUploaden.

6 U wordt gevraagd om te bevestigen dat u het audiobestand wilt uploaden.

SelecteerOK om het uploaden te bevestigen.

Of

SelecteerAnnuleren.

- Einde -

Procedure 52 Stemlicentie uploaden
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerAudio uit het Systeemmenu en selecteer het tabbladAudiolicentie.

3 SelecteerBrowsen onder de kop Stemlicentie uploaden.

Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

4 Navigeer naar de locatie waar het audiobestand is opgeslagen.

Selecteer het audiobestand en klik vervolgens op de knopOpenen.

5 SelecteerUploaden.

6 U wordt gevraagd om te bevestigen dat u het audiobestand wilt uploaden.

SelecteerOK om het uploaden te bevestigen.

Of

SelecteerAnnuleren.

- Einde -

RAW-momentopname
Procedure 53 Stemlicentie uploaden
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 SelecteerRAW-momentopname in het Systeemmenu.

3 Klik op de knop Downloaden om een momentopname vast te leggen.

De momentopname wordt automatisch gedownload.

- Einde -

Logboeken
Er wordt informatie gegeven in systeem- en opstartlogboeken die door de camera worden opgesteld.
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Systeemlogboek
Het systeemlogboek vermeldt de meest recente berichten van het unix/var/log/berichtenbestand. De
informatie bestaat onder andere uit het volgende:

• Berichten over systeemgedrag zoals het opstarten/afsluiten van processen.

• Waarschuwingen over herstelbare problemen die processen ervaren.

• Foutberichten over problemen die processen ervaren die niet door de processen kunnen
worden opgelost. Merk op dat dit niet inhoudt dat het proces niet verder kan werken, maar
alleen dat het proces een probleem tegenkwam waar het niets mee kon doen.

Procedure 54 Systeemlogboek downloaden
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

3 Selecteer de knopSysteemlogboek downloaden om de logboeken te bekijken.

4 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -

Toepassingslog
Een toepassingslog biedt belangrijke informatie voor ons ondersteuningsteam om eventuele
problemen te onderzoeken.

Procedure 55 Toepassingslog downloaden
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

3 Selecteer de knop Toepassingslog downloaden om de logboeken te bekijken.

4 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -

Supervisorlog
Een supervisorlog biedt belangrijke informatie over de processen die onder supervisorctl worden
uitgevoerd.

Procedure 56 Supervisorlog downloaden
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.
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2 Selecteer Logboeken in het Systeemmenu.

3 Selecteer de knopSupervisorlog downloaden om de logboeken te bekijken.

4 SelecteerVernieuwen om het logboek te vernieuwen zodat de meest recente informatie
wordt weergegeven.

- Einde -

Test
Procedure 57 LED testen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer Testen uit het Systeemmenu om het testtabblad te bekijken.

3 Selecteer de knop Testen om de LED te testen.

Opmerking:De camera speelt een lichtsequentie af om te controleren of de LED’s
werken.

- Einde -

Procedure 58 Audio testen
Stap Actie

1 Selecteer Instelling op de balk van de webgebruikersinterface om de instellingenmenu's
weer te geven.

2 Selecteer Testen uit het Systeemmenu om het testtabblad te bekijken.

3 Selecteer de knopAudio om de Audio te testen.

Opmerking:De camera speelt een testaudiobestand af om te controleren of het
geluid werkt.

- Einde -

Info
Het menu Over geeft de volgende informatie over het cameramodel:

• MAC-adres

• Firmwareversie
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Bijlage A: Media Player gebruiken voor het
weergeven van RTSP-streaming

Opmerking:Deze bijlage is alleen bedoeld voor gebruikersinstructies. Tyco Security Products biedt
geen ondersteuning en is niet verantwoordelijk voor fouten die worden veroorzaakt tijdens het gebruik
van externe software voor RTSP-streaming.

Procedure 59 RTSP-streamen via Media Player
Stap Actie

U kunt Media Player gebruiken om livevideo van de camera in realtime weer te geven.

1 SelecteerMedia en daarnaNetwerkstream openen.

2 Voer het IP-adres van de camerastream in de volgende opmaak in het tekstvak Netwerk-
URL in om Stream 1 weer te geven.

• Stream 1: rtsp://IP_Address/live_video

Bijvoorbeeld: rtsp://192.168.1.168:554/live_video

3 SelecteerAfspelen. De livevideostream wordt weergegeven.

- Einde -
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Bijlage B: Standaardinstellingen van de camera
In de onderstaande tabellen worden de standaardwaarden van de webgebruikersinterface
uiteengezet.

Tabel 21 Standaardinstellingen van de camera

Tabblad Item Standaard

Foto basis

Plaatsing UIT

Helderheid 50%

Contrast 50%

Verzadiging 50%

Scherpte 50%

Gamma 50%

Ontruizen 50%

Belichting 60Hz

IR-controle

Ingeschakeld Uit

Helderheid 100%

Gezichtsherkenning

IP-adres -

Poort -

Gebruikersnaam Rest
API -

Wachtwoord Rest API -

Toegangscontrole

Ingeschakeld Geselecteerd

Interface Wiegand

Lengte kaartnummer
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Tabblad Item Standaard

Basisomvormer uitgang

Omgekeerd

QR-code

Ingeschakeld Geselecteerd

Sessietime-out

Sessietime-out
(minuten) 15

Gebruikers

Gebruikers toevoegen

Naam Ongespecificeerd

Rol admin

Wachtwoord Ongespecificeerd

Bevestig wachtwoord Ongespecificeerd

Wachtwoord veranderen

Naam admin

Huidig wachtwoord Ongespecificeerd

Nieuw wachtwoord Ongespecificeerd

Bevestig nieuw wacht-
woord Ongespecificeerd

TCP/IP

DHCP inschakelen AAN

IPv4-adres 192.168.1.168

Netwerkmasker 255.255.255.0

Gateway Ongespecificeerd

Primaire DNS Ongespecificeerd

Onderhoud

Reserve-IP-adres

Herstarten Ongespecificeerd
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Tabblad Item Standaard

Afbeelding firm-
warebestand selecteren Ongespecificeerd

Datum/Tijd

Cameratijd NVT

Tijd 24 uur Geselecteerd

Opmaak datum-
weergave JJJJ/MM/DD

Tijdzone GMT-05:00) Eastern
Time VS en Canada)

Tijd instellen via NTP

Naam NTP-server Ongespecificeerd

Audio

Audio inschakelen Uitgeschakeld (vereist
licentie)

Volume 50%

Audiolicentie

Stemmen -

Stemmenpakket
uploaden Ongespecificeerd

Stemlicentie uploaden Ongespecificeerd

Link

Databits 8

Stopbits 1

Parity Geen

Baud 9600

OSDP

OSDP-adres 0

Veilige sleutel insch-
akelen Geselecteerd

Veilige sleutel

RAW-momen-
topname
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Tabblad Item Standaard

Downloaden NVT

Logboeken

Systeemlogboek NVT

Toepassingslog NVT

Test

Led

Audio

Model
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Bijlage C: Technische specificaties
In de onderstaande tabel worden de technische specificaties van de 2MP Illustra Insight-camera
weergegeven.

Algemene functies

Modeltype Illustra Insight intelligente camera voor vlotte toegang

Modelnr. II-AN00INT01

Kleur behuizing Satellietcameramodule: Zwart
Regeleenheid: Beige

Vermogen
Power over Ethernet: IEEE 802.bt Type 3 Klasse 5 (Max. afname: 40
W)

Power over Ethernet: 42,5-57,0 VDC, Imax = 950 mA

Fysieke kenmerken

Afmetingen (h x b x d) Satellietcameramodule: 104 x 104 x 56 mm (4,1 x 4,1 x 2,2 in)
Regeleenheid: 260 x 187 x 109 cm (10,2 x 7,3 x 4,3 in)

Gewicht Satellietcameramodule: 0,37 kg
Regeleenheid: 2,2 kg

Bedrijfstemperatuur Satellietcameramodule: -20°C tot 40°C (-4°F tot 104°F)
Regeleenheid: - 31,8°C tot 40°C (- 25°F tot 104°F)

Vochtigheid 0 tot 90% niet-condenserend

Brandwerend - Regeleenheid Ja

IP-beoordeling Satellietcameramodule: IP40
Regeleenheid: IP40

Configuratiebeheer

Webbrowsers IE9 & hoger, Firefox, Safari, Chrome

Beveiliging Veilige opstartmodus; TLS 1,2 (minimale sleutel van 256 bit); op
rollen gebaseerde toegangscontrole

Voorschriften

Veiligheid EN62368-1

Emissies FCC CFR 47, deel 15, klasse A; EN55032, klasse A; ICES-003

Brandwerend UL-2043; CAN / ULC S142

Immuniteit EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Omgeving RoHS, WEEE

Netwerk

Ethernetverbinding 10/100/1000 Mbps (Base T), RJ45, Autonegotiation

Ondersteunde protocollen TCP/IP. IPV4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS,
RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FTSP, UPnP, SIP
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Satellietcamera-aansluiting Cat6 afgeschermde patchkabel, max. afstand 10 m, met eigen
protocollen

Interface toegangscontrole 1 Wiegand (D0, D1, led rood, geel, groen) kabeltype - Belden 6543PA
of equivalent

Interface toegangscontrole 2 OSDP V2 (RS485 Half Duplex) kabeltype - Belden 82723 of
equivalent

Operationeel

Videocompressie H.264 en MJPEG

Max. framesnelheid 2 MP @ 20 fps

Resolutie & beeldverhouding 1920x1080 (1080p) 16:9 Stereo of 3840x1080

Videostreams Enkel of dubbel aaneengeschakeld

Imager Progressieve scan, CMOS, 1/3,2” 13 MP (4:3)

Instellingen beeldoriëntatie Geen, spiegelen, kantelen, kantelen en spiegelen

Lenstype Vast, vaste iris / opening 2,8 mm

Scherpteregeling Vast

Minimumbelichting

Lensopening
F2.8

Gezichtsveld (HxV) 85° / 63°

Sluitersnelheid 1/4 - 1/10.000

IR-verlichting Ja

IR-afstand 2 meter

IR-golflengte filter 850nm

Dynamisch bereik 69dB

Dag/nacht Alleen dubbel aaneengeschakeld

Privacyzones 3

Overeenkomstig ONVIF Nee

Analyse van video-informatie Nee

Bewegingsdetectiezones Nee

Gezichtsdetectie Nee

Gezichtsherkenning Via Tyco AI of cloudservice

Draaihekmodus Ja

Analoge ingang / uitgang Nee
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Analoge video-uitgang Nee

Audio Bidirectioneel, full duplex

Gelijktijdige gebruikers 3

Ondersteunde talen

Engels, Arabisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Spaans, Frans,
Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Pools, Por-
tugees, Zweeds, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chin-
ees, Russisch, Hindoeïstisch
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Normen en naleving
CE-markering

American Dynamics verklaart hierbij dat deze apparatuur, indien gebruikt volgens de instructies,
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RTTE-richtlijn 1999/5/EG.
Voor gebruik in alle landen van de EU.

Er is een Conformiteitsverklaring voor de Illustra Insight-lezers. Een kopie hiervan is verkrijgbaar bij
Illustra.

Adres:

Illustra,

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 Verenigde Staten.

Wijziging van het product zonder onze toestemming, maakt deze verklaring nietig.

Digitale apparaatbeperkingen volgens FCC

Interferentie van radio en televisie

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal
apparaat, zoals bepaald in deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn opgesteld als redelijke
bescherming tegen schadelijke storing bij installatie in een commerciële omgeving. Dit apparaat
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en het kan, als dit niet volgens de
handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing voor radiocommunicatie
veroorzaken. Bij gebruik in een huisomgeving kan deze apparatuur schadelijke storing veroorzaken,
wat de gebruiker op eigen kosten moet oplossen.

De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke
verhindering veroorzaken en (2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, ook storing die een
ongewenst effect kan veroorzaken.

Teneinde te blijven voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten afgeschermde kabels met deze
apparatuur worden gebruikt. Gebruik met apparatuur die niet is goedgekeurd of kabels die niet zijn
afgeschermd, kan leiden tot interferentie met de radio- en televisieontvangst.

Opmerking:Wijzigingen of modificaties zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant kan de
bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen nietig maken en kan leiden tot
gevaarlijke situaties.

Canadese vereisten voor radiostraling
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Dit digitale apparaat van Klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Navolging UL-normen

De Insight-lezer is getest volgens de vereisten van UL-2034 en CAN/ULC-S142 en de testresultaten
hebben uitgewezen dat de Insight geschikt is voor installatie in luchtbehandelingsruimtes conform
deze vereisten.

Veiligheid EN 62338-1

Emissies

FCC CFR 47 Deel 15 Klasse A

ICES-003

EN 55032 Klasse A

Immuniteit

EN 50130-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Brandklasse
UL-2043

CAN/ULC S142

Behuizing IP4x

Omgeving
RoHS

WEEE
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Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
(EULA)

BELANGRIJK - LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA")
ZORGVULDIG ALVORENS DE VERPAKKING VAN DE SCHIJF TE OPENEN, DE SOFTWARE
TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE TE
GEBRUIKEN. DEZE EULA IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN
SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC ("TYCO") EN BETREFT HET GEBRUIK VAN DE
SOFTWARE EN/OF FIRMWARE BIJ DEZE EULA DIE KAN ZIJN OPGENOMEN IN EEN
AANVERWANT PRODUCT, COMPUTERSOFTWARE OMVAT EN MOGELIJK OOK MEDIA,
GEDRUKT MATERIAAL EN 'ONLINE' OF ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE
(GEZAMENLIJK DE "SOFTWARE" GENOEMD). DOOR DE VERZEGELING VAN DEZE
VERPAKKING TE VERBREKEN, DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN,
TE KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DE
VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE
VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, DAN MAG U DE SOFTWARE NIET OPENEN,
DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN.

1. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software kan computercodering, programma-files en
andere bijbehorende media omvatten, hardware- of software-sleutels, drukwerk en elektronische
documentatie. De Software kan voorgeïnstalleerd in een product of op een opslagmedium (de
media), als deel van een computersysteem of andere hardware of apparaat aan u worden geleverd
("Systeem"). De software wordt beschermd door auteursrechten en internationale verdragen inzake
auteursrecht en door andere beschermd en door andere verdragen en wetten inzake auteursrecht.
Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (met inbegrip van maar niet
beperkt tot alle afbeeldingen, foto's en tekst opgenomen in de Software), de begeleidende gedrukte
materialen en alle kopieën van de Software, zijn eigendom van Tyco en/of zijn leveranciers. The
software is in licentie gegeven en is niet verkocht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze EULA
worden verstrekt, zijn voorbehouden door Tyco en haar leveranciers.

2. TOEKENNING VAN DE LICENTIE. De EULA verleent u de volgende rechten op niet-exclusieve
basis:

a. Algemeen. Deze EULA geeft u toestemming voor het gebruik van de software waarvoor u de ze
EULA heeft gekocht. Indien de software wordt beschermd door een software- of hardware sleutel of
een ander apparaat, kan de software worden gebruikt op elke computer waarop de sleutel is
geïnstalleerd. Indien de sleutel de software op een bepaald systeem vergrendelt, mag de software
alleen op dat systeem worden gebruikt.

b. Plaatselijk opgeslagen componenten. De software kan een softwarecode-bestanddeel omvatten
dat op een of meer apparaten kan worden opgeslagen en dat lokaal kan worden beheerd. Zodra u de
vereiste vergunning betaalt voor deze apparaten (zoals bepaald door Tyco naar eigen goeddunken),
kunt u één kopie van deze softwarecomponent installeren en/of gebruiken op elk apparaat waarvoor
Tyco een licentie heeft verstrekt. Vervolgens mag u deze component gebruiken om toegang te
hebben tot de software, deze weer te geven of er anderszins mee te interageren ("gebruiken") in
verband met het bedienen van het apparaat waarop het is geïnstalleerd, alleen op de wijze zoals
uiteengezet in de begeleidende documentatie of, bij afwezigheid van deze documentatie, alleen op de
wijze die overeenkomt met de aard van de software.

c. Op afstand opgeslagen componenten. De software kan een softwarecode-bestanddeel omvatten
waarmee een of meerdere apparaten op afstand kunnen worden bediend. U mag één kopie van deze
component van de software op een extern opslagapparaat op een intern netwerk installeren en/of
gebruiken voor alle apparaten en u mag deze component op elk apparaat op het interne netwerk
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gebruiken, alleen op de wijze zoals uiteengezet in de begeleidende documentatie of, bij afwezigheid
van deze documentatie, alleen op de wijze die overeenkomt met de aard van de software; op
voorwaarde echter dat u het vereiste aantal licenties aanschaft voor elk van de apparaten waarop
deze component wordt gebruikt. d. Embedded software/firmware. De Software kan ook een
softwarecode-component bevatten die zich in een door Tyco verspreid apparaat bevindt en dient voor
het gebruik van dat apparaat. U kunt uitsluitend gebruik maken van een dergelijke component van de
Software in verband met het gebruik van dit apparaat, maar u mag deze softwarecomponent niet
ophalen, kopiëren of op andere wijze overdragen op een ander medium of apparaat zonder Tyco's
voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

e. Veiligheidskopie. U mag een back-upkopie maken van de software (anders dan de embedded
software) alleen voor opslagdoeleinden, en het kopie mag alleen worden gebruikt om een component
van de software te vervangen waarvoor u een op dat moment geldige licentie heeft. Tenzij
nadrukkelijk toegestaan in deze EULA, mag u geen kopieën maken van de software, met inbegrip
van het drukwerk.

3. OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN. Uw gebruik van de software is onderworpen aan de
volgende aanvullende beperkingen. Het niet naleven van een van deze beperkingen zal resulteren in
de automatische beëindiging van deze EULA en geeft Tyco toegang tot andere rechtsmiddelen.

a. Beperkingen op reverse-engineering en afgeleide werken. U mag de software niet reverse-
engineeren, decompileren of demonteren en elke poging hiertoe leidt tot onmiddellijke beëindiging van
deze EULA, behalve en alleen indien deze activiteit nadrukkelijk kan worden toegestaan,
niettegenstaande deze beperking, door het toepasselijk recht, of in het geval van opensource-
software, de toepasselijke opensource-licentie. U mag geen wijzigingen of aanpassingen
aanbrengen aan enig deel van de Software, of afgeleide werken creëren, zonder de schriftelijke
toestemming van een directeur van Tyco (behoudens het bepaalde in artikel 3(f) van deze EULA met
betrekking tot de opensourcesoftware). U mag geen eigendomsrechtelijke vermeldingen,
markeringen of labels verwijderen van de software. U dient redelijke maatregelen te treffen om ervoor
te zorgen dat uw medewerkers en agenten de voorwaarden van deze EULA naleven.

b. Auteursrechten. U moet alle copyrightvermeldingen op alle kopieën van de software handhaven.

c. Overdracht. U mag uw rechten die in deze EULA zijn toegekend alleen overdragen (i) als onderdeel
van een permanente verkoop of overdracht van alle apparaten waarvoor de software naar behoren in
licentie gegeven is; (ii) Indien u de software volledig overdraagt (met inbegrip van alle componenten,
de media en het drukwerk, eventuele upgrades en deze EULA); (iii) indien u geen kopieën behoudt
van enig onderdeel van de software; (iv) indien de ontvanger met de voorwaarden van deze EULA
instemt; en (v) indien de software een upgrade is, moet deze overdracht ook alle eerdere versies van
de software omvatten. U stemt ermee dat niet-naleving van deze voorwaarden deze overdracht nietig
maakt.

d. Beëindiging. Onder voorbehoud van eventuele andere rechten, kan Tyco deze EULA beëindigen,
als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden die hierin opgenomen zijn. In dat geval moet u
onmiddellijk alle kopieën van de software en alle componenten ervan vernietigen. Voor zover de
Software is ingebed in de hardware of firmware, dient u onmiddellijk toegang te verlenen aan Tyco of
diens vertegenwoordiger om softwarefuncties te verwijderen of te vergrendelen zoals Tyco bepaalt.

e. Volgende EULA. Tyco kan deze EULA ook vervangen met een volgende EULA om u eventuele
toekomstige componenten, edities, upgrades of andere wijzigingen of aanvulling van de Software te
bieden. Ook in de mate dat de voorwaarden van deze EULA in strijd zijn met eventuele eerdere
EULA's of andere overeenkomsten tussen u en Tyco over de Software, zijn de voorwaarden van
deze EULA beslissend.

f. Integratie van opensource- en andere software van derden. Delen van de software kunnen
onderworpen zijn aan bepaalde licentieovereenkomsten met derden betreffende het gebruik,
kopiëren, wijzigen, herdistribueren en de garantie van deze delen van de software, met inbegrip van
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wat algemeen bekend staat als "opensource"-software. Deze delen van de software worden enkel
beheerst door de bepalingen van deze andere licentie, en er wordt in deze licentie voor opensource-
software geen garantie gegeven. Door het gebruik van de software verbindt u zich ook aan de
voorwaarden van de licentiebepalingen van derden. Indien de toepasselijke licentiebepalingen van
derden hierin voorzien heeft u het recht om deze software te reverse-engineeren of om de broncode
voor deze software voor gebruik en distributie in door u gemaakte programma's, voor zover u instemt
met de toepasselijke licentiebepalingen van derden, en uw programma's worden gedistribueerd
volgens de bepalingen van deze licentie. In dat geval kan een kopie van dergelijke broncode
kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met uw Tyco-vertegenwoordiger.

g. Handelsmerken. Deze EULA verleent u geen enkel recht met betrekking tot enig handelsmerk of
servicemerken van Tyco, aan Tyco gelieerde ondernemingen of zijn leveranciers.

h. Verhuur. U mag de software niet in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen. U mag de
software niet aan anderen ter beschikking stellen of op een server of website posten of anderszins
distribueren.

i. Softwaresleutels. De hardware/software-sleutel, indien van toepassing, is het bewijs van uw
licentie om de hierin toegekende rechten uit te oefenen en moeten door u worden bewaard. Verloren
of gestolen sleutels worden niet vervangen.

j. Demonstratie- en evaluatie-kopieën. Een demonstratie- en evaluatie-kopie van de software valt
onder deze EULA; op voorwaarde dat de hierin verstrekte licenties op het einde van de demonstratie-
of evaluatieperiode verloopt.

k. Registratie van software. De Software kan voor gebruik bij Tyco moeten worden geregistreerd.
Indien u de software niet registreert, wordt deze EULA automatisch beëindigd en mag u de software
niet gebruiken.

l. Aanvullende beperkingen. De software kan onderworpen zijn aan aanvullende beperkingen en
gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de begeleidende documentatie van deze software, waarvan
de aanvullende beperkingen en voorwaarden hierbij zijn opgenomen en deel vormen van deze EULA.

m. Upgrades en updates. Voor zover Tyco deze ter beschikking stelt, mogen Software-upgrades en
updates alleen worden gebruikt om alle of een deel van de oorspronkelijke Software te vervangen die
u in licentie gegeven is. Software-upgrades en -updates leiden niet tot een toename van het aantal
aan u in licentie gegeven kopieën. Indien de software een upgrade of een component van een pakket
softwareprogramma's die u als in product in licentie is gegeven, mag de software alleen worden
gebruikt en overgedragen als deel van dit enkelvoudige productpakket en mag dit niet worden
gescheiden voor gebruik op meer dan een computer of systeem. Software-upgrades en updates die
gratis gedownload zijn via een door Tyco goedgekeurde World Wide Web- of FTP-site mogen
gebruikt worden om meerdere systemen te upgraden, op voorwaarde dat u een licentie heeft om de
oorspronkelijke software op die Systemen te gebruiken.

n. Tools en hulpprogramma's. Software verdeeld door middel van een door Tyco goedgekeurde World
Wide Web- of FTP-site (of soortgelijke door Tyco goedgekeurde distributiekanalen) als hulpmiddel of
hulpprogramma mogen onbeperkt worden gekopieerd en geïnstalleerd op voorwaarde dat de
Software niet wordt gedistribueerd of verkocht en de Software alleen wordt gebruikt voor het beoogde
doel van de tool of het hulpprogramma en in verband met Tyco producten. Alle andere voorwaarden
van deze EULA blijven van toepassing.

o. Naleving van wetgeving. Bepaalde functies van de software kunnen naleving van de lokale,
nationale en internationale wetten en voorschriften vereisen. U bent als enige verantwoordelijk voor
naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van deze
functies, inclusief maar niet beperkt tot de wetten en voorschriften met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens, privacy en veiligheid, wetten met betrekking tot het
verzamelen en delen van persoonsgegevens, inclusief video- en gezichtsherkenning, met derden, of
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wetten die kennisgeving of toestemming van personen vereisen voor uw gebruik van de capaciteiten
en functies van de software.

4. EXPORTBEPERKINGEN. U stemt ermee in dat u geen deel van de Software of een rechtstreeks
daarvan afgeleid product zult exporteren, opnieuw exporteren of overdragen (het voorgaande
gezamenlijk aangeduid als de 'Beperkte componenten'), naar IRAN, NOORD-KOREA, SYRIË,
CUBA en SUDAN, met inbegrip van alle entiteiten of personen in die landen, hetzij direct of indirect
('Tyco's positie'). U stemt er ook in toe dat u de Beperkte Componenten niet zult uitvoeren,
doorvoeren of overdragen aan andere landen, behalve met volledige naleving van alle toepasselijke
overheidsvereisten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot toepasselijke economische sancties en
maatregelen die door het U.S. Treasury Department worden opgelegd en van de toepasselijke
exportbeperkende maatregelen die door het U.S. Department of Commerce en het U.S. Department
of State en andere Amerikaanse overheidsinstellingen worden opgelegd, en de door de Europese
Unie of de overheidsinstellingen van andere landen opgelegde maatregelen. Elke overtreding door u
van de van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of enige andere overheid,
of waarbij u inbreuk maakt op Tyco's positie, ongeacht of dit in strijd is met enige hiervoor genoemde
toepasselijke wet- of regelgeving, zal resulteren in de automatische beëindiging van deze EULA.

5. DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID OPGELEGDE BEPERKINGEN. De software is
Commerciële Computersoftware die wordt verstrekt met "beperkte rechten" volgens Federal
Acquisition Regulations en door agentschappen toegevoegde supplementen. Het gebruik,
vermenigvuldiging of bekendmaking door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de
beperkingen van subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software
clause at DFAR 255.227-7013 et. seq. of 252.211-7015, of subparagrafen (a) tot (d) van de
Commercial Computer Software Restricted Rights at FAR 52.227- 19, zoals van toepassing, of
gelijksoortige clausules in het NASA FAR Supplement. Opdrachtnemer/fabrikant is Sensormatic
Electronics, LLC, 6 Technology Park Drive, Westford, MA 01886.

6. BEPERKTE GARANTIE.

a. Garantie. Tyco garandeert dat het opslagmedium waarop de Software is vastgelegd, de
hardwaresleutel, en de documentatie erbij, vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij
normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van levering aan de
eerste gebruiker. Voor dezelfde periode garandeert Tyco verder dat de Software op het
opnamemedium onder deze licentie in wezen functioneert zoals beschreven in de
gebruikersdocumentatie bij het product indien gebruikt met de gespecificeerde hardware.
BOVENSTAANDE EXPLICIETE GARANTIE VERVANGT EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE
ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES
VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUK OP OF ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, GEBRUIKEN, HANDEL,
ONGESTOORDE WERKING, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE OF
SYSTEEMINTEGRATIE. TYCO GARANDEERT NIET DAT ENIG DEEL VAN DE SOFTWARE
PROBLEEMLOOS, VRIJ VAN VEILIGHEIDSDEFECTEN OF ZONDER ONDERBREKINGEN
ZAL FUNCTIONEREN. TYCO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PROBLEMEN
VEROORZAAKT DOOR VERANDERINGEN IN DE FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN VAN
DE APPARATEN WAAROP DE SOFTWARE DRAAIT, OF VOOR PROBLEMEN IN DE
INTERACTIE VAN DE SOFTWARE MET NIET-TYCO-SOFTWARE OF -HARDWARE. TYCO
AANVAARDT EN AUTORISEERT GEEN PERSONEN OM NAMENS HEN OP TE TREDEN OM
DEZE GARANTIE TE WIJZIGEN OF TE VERANDEREN, NOCH AANVAARDT HET ENIGE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE ANDERE GARANTIE OF VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DEZE SOFTWARE. DE GARANTIE VAN TYCO KAN ONGELDIG WORDEN
VERKLAARD IN GEVAL VAN MISBRUIK OF ONJUIST GEBRUIK. DEZE BEPERKTE
GARANTIE VERSCHAFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK
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ANDERE RECHTEN UIT HOOFDE VAN DWINGENDRECHTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN
STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VARIËREN.

b. Exclusief rechtsmiddel. De volledige aansprakelijkheid van Tyco en uw exclusieve rechtsmiddel
onder de garantie vermeld in dit Hoofdstuk 6 zal, naar keuze van Tyco, om (i) te proberen om
Softwarefouten te corrigeren met inspanningen die Tyco voor aangemeten aan het probleem houdt,
(ii) kosteloos het opnamemedium te vervangen, de Software of de documentatie met werkende
equivalenten voor zover van toepassing, of (iii) een pro-rata deel van de betaalde licentiekosten voor
dergelijke Software terug te betalen (onder aftrek van afschrijvingen op basis van een periode van vijf
jaar levensverwachting) en deze EULA te beëindigen, op voorwaarde dat, in ieder geval, Tyco
schriftelijk in kennis wordt gesteld van alle garantieproblemen tijdens de van toepassing zijnde
garantieperiode. Vervangende items zijn gegarandeerd gedurende de resterende looptijd van de
oorspronkelijke garantieperiode. Er wordt geen garantie geboden voor fouten in de software die het
gevolg zijn van een ongeluk, misbruik, aanpassingen of foutief gebruik met betrekking tot de software
of hardware waarop deze is opgeslagen. De garantiedienstverlening of de assistentie wordt verstrekt
op het oorspronkelijke punt van aankoop.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID & UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING.

a. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID,
CONTRACTBREUK, MISLEIDING EN ANDERE CONTRACT OF ONRECHTMATIGE CLAIMS)
DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE EULA GROTER ZIJN DAN 5,00
USD OF HET BETAALDE BEDRAG AAN TYCO OF ZIJN WEDERVERKOPER VOOR DE
SOFTWARE DAT AANLEIDING GAF TOT DEZE AANSPRAKELIJKHEID. OMDAT EN VOOR
ZOVER SOMMIGE JURISDICTIES BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN
NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. b. UITSLUITING
VAN ANDERE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL TYCO OF EEN VAN HAAR
WEDERVERKOPERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE:
(I) CLAIMS VAN DERDE PARTIJEN; (II) VERLIES VAN OF SCHADE AAN SYSTEMEN,
RECORDS OF GEGEVENS, OF AANSPRAKELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EEN
OVERTREDING VAN DE PRIVACYRECHTEN VAN EEN PERSOON; OF (III) INDIRECTE,
INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, STRAFBARE, VERTROUWENS- OF VERBORGEN
SCHADE (WAARONDER VERLOREN WINST EN VERLOREN SPAARGELD), IN ELK GEVAL
ZELFS ALS TYCO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN
DERGELIJKE SCHADE. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK
VOOR DE VERIFICATIE VAN DE BEVEILIGING, DE ACCURAATHEID EN ADEQUAATHEID
VAN DE OUTPUT VAN DE SOFTWARE, EN VOOR DE BETROUWBAARHEID ERVAN.
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING VAN BIJKOMENDE OF
GEVOLGSCHADE OF DE BEPERKING VAN DE LOOPTIJD VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE,
DUS SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE BEPALINGEN ZIJN MOGELIJK ALLEEN OP U VAN
TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTEN DIT TOESTAAN.

8. ALGEMEEN. Indien een bepaling in deze EULA onwettig wordt gevonden, nietig blijkt of om een
andere reden niet-afdwingbaar, dan wordt deze bepaling uit deze EULA verwijderd en heeft dit geen
gevolgen voor de geldigheid en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. U moet een
betalingsbewijs voor de licentie bewaren, met inbegrip van het model- en serienummer en de
betalingsdatum en dit betalingsbewijs overleggen wanneer u om service of assistentie verzoekt die
door de in de EULA uiteengezette garantie wordt gedekt. Deze EULA is onderworpen aan de
wetgeving van de staat New York (Verenigde Staten), zonder rekening te houden met
onverenigbaarheid met wetsprincipes. De partijen gaan er hierbij onherroepelijk mee akkoord dat ze
zich onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de staat en federale rechtbanken van New York
voor doeleinden van het oplossen van enige en alle disputen die voortkomen uit of betrekking hebben
op deze algemene voorwaarden. De partijen sluiten nadrukkelijk de toepassing uit van de bepalingen
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van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.

9. AANVULLENDE KENNISGEVINGEN.

a. Voor Software conform de MPEG-4 Visual Standard: DELEN VAN DIT PRODUCT WORDEN IN
LICENTIE GEBRUIKT ONDER DE LICENTIE VOOR DE MPEG-4 VISUAL PATENTPORTFOLIO
VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR
(I) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE MPEG-4 VISUAL STANDARD ('MPEG-4
VIDEO') EN/OF (II) HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE GECODEERD WERD DOOR
EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT
EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER ONDER LICENTIE VAN MPEG
LA OM MPEG-4-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE,
WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT PROMOTIONELE, INTERNE EN COMMERCIËLE
GEBRUIKEN EN LICENTIES, KAN VERKREGEN WORDEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

b. Voor Software conform de AVC Standard: DELEN VAN DIT PRODUCT WORDEN IN LICENTIE
GEBRUIKT ONDER DE LICENTIE VOOR DE AVC-PATENTPORTFOLIO VOOR HET
PERSOONLIJKE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OF ANDER GEBRUIK WAARVOOR
GEEN VERGOEDING WORDT VERKREGEN VOOR (I) HET CODEREN VAN VIDEO
CONFORM DE AVC-STANDAARD ('AVC VIDEO') EN/OF (II) HET DECODEREN VAN AVC-
VIDEO DIE GECODEERD WERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE
ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER ONDER LICENTIE
OM AVC-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. MEER INFORMATIE KAN WORDEN
VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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