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FAQ> Πρόβλημα NVR

Πρόβλημα NVR

Η κάμερα V380 υποστηρίζει συσκευές εγγραφής βίντεο δικτύου;

· Τα προϊόντα GM και anyka V380 υποστηρίζουν σύνδεση με συσκευές εγγραφής βίντεο δικτύου (NVR)

· Άλλα προϊόντα λύσεων δεν υποστηρίζουν πρόσβαση σε συσκευές εγγραφής βίντεο δικτύου (NVR)

· Τα προϊόντα ανάλυσης 200W και άνω δεν υποστηρίζουν προσωρινά πρόσβαση σε συσκευές εγγραφής βίντεο δικτύου (NVR).

· Εάν η συσκευή Η έκδοση Mrmware είναι anyka 2505, GM 3505, κ.λπ. ή μεγαλύτερη. Το RTSP δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και δεν μπορεί να μεταδώσει εικόνες. Επικοινωνήστε με το τεχνικό 

προσωπικό για να λάβετε πακέτα αναβάθμισης.

Ποια συσκευή εγγραφής βίντεο μπορεί να συνδέσει κάμερα V380;

Η κάμερα V380 μπορεί να συνδεθεί με mainstream συσκευές εγγραφής βίντεο από τις HIKVISION, dahua, Techwell κ.λπ.

Σημείωση: Το NVR πρέπει να υποστηρίζει το τυπικό πρωτόκολλο Onvif_2.0.

Με ποιον τρόπο μπορεί να συνδεθεί μια κάμερα V380 σε συσκευή εγγραφής βίντεο

· Η κάμερα V380 μπορεί να συνδεθεί στο VCR μέσω καλωδίου (με θύρα δικτύου) ή ασύρματα.

· Εάν για να συνδεθεί στο δρομολογητή, η κάμερα και η συσκευή εγγραφής βίντεο θα πρέπει να συνδεθούν στο δρομολογητή της ίδιας πύλης, εάν πρόκειται να συνδεθούν στο διακόπτη, απαιτείται μια διεύθυνση 

IP για να εκχωρηθεί στην κάμερα.

Μέθοδος σύνδεσης συσκευής εγγραφής βίντεο δικτύου (NVR).

· Συνδέστε την κάμερα και το NVR στο LAN και προσθέστε τη συσκευή μέσω αυτόματης αναζήτησης.

· Εάν το NVR δεν καταγράφει την IP της συσκευής, επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο και η κάμερα είναι ίδια με την πύλη NVR

Σημείωση: Το πρωτόκολλο onvif επιλέγεται για το πρωτόκολλο δικτύου και η θύρα 8899 επιλέγεται για τη θύρα δικτύου.

Το NVR βρήκε IP συσκευής αλλά απέτυχε να συνδεθεί

· Εάν η έκδοση Mrmware της συσκευής είναι 2505.3505 ή μεταγενέστερη, το RTST δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και δεν μπορεί να μεταφέρει εικόνες. Επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για να λάβετε 

αναβαθμίσεις πακέτων αναβάθμισης

. Δοκιμάστε να κάνετε Mll απευθείας στη διαδρομή ροής βίντεο (0.0.0.0 είναι η διεύθυνση IP της συσκευής, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί με μη αυτόματο 

τρόπο) [Sub Stream]rtsp://0.0.0.0/live/ch00_0

[Κύρια ροή]rtsp://0.0.0.0/live/ch00_1

Μέθοδος μη αυτόματης σύνδεσης συσκευής εγγραφής δικτύου (NVR).

· Εάν η συσκευή εγγραφής δεν μπορεί να αναζητήσει αυτόματα συνδέσεις, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο μη αυτόματης σύνδεσης

1) Ορίστε μια στατική διεύθυνση IP για τη συσκευή

2) Ανοίξτε το NVR Προσθέστε μη αυτόματα μια διεπαφή συσκευής

3) Συμπληρώστε τις παραμέτρους σύνδεσης

. IP συσκευής: Συμπληρώστε τη στατική IP της συσκευής

. Πρωτόκολλο σύνδεσης: Θύρα 

ONVIF: 8899

Μορφή εικόνας: H.264

Μέθοδος σύνδεσης: TCP

Διαδρομή πηγής βίντεο: /live/ch00_1 Όνομα 

χρήστη: διαχειριστής

Κωδικός πρόσβασης: Κενός
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