
  

 

 
 

 
 

SV 

 

CCMS2010-IR 
2 megapixel kompakt IP-kamera med 
IR-belysning (PoE) 

Snabbinstallationsguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om det här dokumentet 
Den här guiden innehåller den viktigaste informationen angående installation av kameran. För anvisningar angående konfigurationen och fler 
monteringsalternativ hänvisas du till användarhandboken på CD. 

 

 

1 PoE-nätverk 
För Ethernet-kabel och PSE-anslutning 

 
 
 

2 Nätverkslysdioder  
Nätverksanslutnings- och aktivitetsindikation 

3 DC 12 V-kontakt 
För strömanslutning 

4 Larm IN/UT 
1- Larmutgång + 
2- Larmutgång - 
3- Larmingång + 
4- Larmingång − 

5 Micro SD-kortplats 
För lagring av video och ögonblicksbild 

6 Standardknapp 
Tryck på knappen med lämpligt verktyg i minst 20 
sekunder för att återställa systemet. 
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Förpackningens innehåll 
 Kompakt IP-kamera (PoE) 

 Resurs-CD 

 Snabbinstallationsguide 

 Väggfäste 

 Uttags-/kopplingsadapter  

 12 VDC PSU 

 Micro SD-kort (4 GB) 

 

Målgrupp 
Den här installationsguiden är endast avsedd att 
användas av installatörer som har tillräcklig kunskap 
om videosystem! 

Installationen måste utföras av kvalificerad 
servicepersonal i enlighet med lokala regler. 
 

Säkerhet 
Allmänna säkerhetsåtgärder 
 Läs de allmänna säkerhetsåtgärderna innan du 

installerar/konfigurerar/använder enheten. 

 Spara detta dokument som referens. 

 Detta dokument ska alltid följa med produkten. 

 Ta hänsyn till eventuella ytterligare 
landsspecifika lokala lagar, säkerhetsstandarder 
eller bestämmelser som gäller installation, drift 
och avyttring av produkten. 

 Använd endast reservdelar och tillbehör som 
godkänts av tillverkaren. 

Transport 
 Behåll förpackningsmaterialet för framtida 

transporter. 

 Utsätt inte enheten för mekanisk vibration eller 
stötar. 

Installation 
 Hänvisa till en behörig elektriker för installation. 

 Följ alltid tillverkarens rekommendationer om 
driftsmiljö. Se “Tekniska data”. 

 Använd inte utrustningen nära kraftiga 
elektromagnetiska strålkällor. 

 Enheten får endast användas inomhus. 

 Monteringsytan måste vara fast och icke 
brännbar. 

Risk för elektrisk stöt/brandfara/skada på 
enheten till följd av felaktig anslutning 

 Anslut endast enheten till en strömkälla som 
uppfyller SELV-kraven och kraven på 
begränsad strömkälla enligt EN 60950-1. 

Service och underhåll 
 Den här kameran är underhållsfri. 

 Försök inte att serva eller modifiera enheten 
själv. Hänvisa detta arbete till kvalificerad 
servicepersonal. 

 Ta bort fingeravtryck eller damm från kameran 
med en mjuk, torr trasa. Använd inga 
rengöringsvätskor eller sprejer som innehåller 
alkohol, sprit eller ammoniak.  

Strömkälla 
Se till att AC-strömförsörjningen är stabil och inom 
enhetens märkspänning. Använd en avbrottsfri 
kraftförsörjning (UPS) för att säkerställa en 
kontinuerlig funktion av enheten i händelse av 
spänningsfall på AC-elnätet. 

Beställningsinformation 
 

Typ CCMS2010-IR 

Art. nr. V54561-C112-A100 

Benämning 
2 MP kompakt IP-kamera med 
IR (PoE) 

Ytterligare produkter och tillbehör kan hittas på 
Internet: https://is.spiap.com/products/video.html 

Installation 
Steg 1: Starta kameran 
Starta IP-kameran med DC 12 V-adaptern 
(medföljer) och anslut den till kameran och eluttaget. 
Alternativt kan Ethernet-kabeln anslutas till PoE-
nätverkskontakten på kameran och den andra änden 
av kabeln kopplas in i PoE-switchen. 

OBS! Om PoE används ska du kontrollera att 
strömförsörjningsutrustning (PSE) används i 
nätverket. 

Steg 2: Anslutning med Ethernet-
kabel 
Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till PoE-
nätverkskontakten på kameran och koppla in den 
andra änden av kabeln i nätverksbrytaren eller 
datorn. 

OBS! I vissa fall kan en korsad Ethernet-kabel 
behövas när IP-kameran ansluts direkt till datorn. 

 

Kontrollera status på lysdioderna för länkindikatorn 
och aktivitetsindikatorn. Om lysdioderna är släckta 
ska LAN-anslutningen kontrolleras. 

  

 

 

En grön länklampa betyder bra nätverksanslutning. 

En blinkande orange aktivitetslampa indikerar 
nätverksaktivitet 

 

Innan du loggar in på IP-
kameran                                                                       
Ett klientprogram installeras automatiskt på datorn 
vid anslutning till IP-kameran. Innan du loggar in på 
IP-kameran ska du ladda ned ActiveX-kontrollen och 
plugin-program eller ställa in säkerhetsnivån på 
Internet till standard. Du kan finna fler detaljer i 
användarhandboken för IP-kameran. 

(a) ActiveX-kontroller och plugin-
inställningar 

Steg 1: Starta Internet Explorer (IE). 

Steg 2: Välj <Verktyg> från huvudmenyn i 
webbläsaren. Klicka sedan på <Internet-alternativ>. 

Steg 3: Klicka på fliken <Säkerhet> och välj 
“Internet”, och klicka sedan på <Anpassningsnivå> 
för att ändra ActiveX-inställningar. 

Steg 4: Ställ in “ActiveX-kontroller och plugins” -
objekt till <Prompt> eller <Aktivera>. 

(b) Säkerhetnivå för Internet 
Steg 1: Starta Internet Explorer (IE). 

Steg 2: Välj <Verktyg> från huvudmenyn i 
webbläsaren. Klicka sedan på <Internet-alternativ>. 

Steg 3:  Klicka på fliken <Säkerhet> och välj 
“Internet.” 

Steg 4: Längre ner på sidan, klicka på 
“Standardnivå” och klicka på “OK” för att bekräfta 
inställningen. Stäng webbläsaren och öppna en ny 
senare för att komma åt IP-kameran. 

 

IP-kamerainloggning 
IP-kamerans standard-IP-adress är: 192.168.0.10. 
För att komma åt IP-kameran första gången ska 
datorns IP-adress ställas in till: 192.168.0.XXX; till 
exempel: 

IP-adress: 192.168.0.100 

Nätmask: 255.255.255.0 

(a) Inloggnings-ID och lösenord 
 Ange IP-kamerans IP-adress i URL-fältet i 

webbläsarens fönster och tryck på “Enter”. 

 Ange standardanvändarnamnet admin och 
lösenordet admin i promptrutan. Observera att 
användarnamnet är skiftlägeskänsligt. 

(b) Installera ActiveX-kontrollen 
 Efter att IP-kameran anslutits visas frågan om 

installation av ActiveX-kontroller under URL-
fältet. 

 Högerklicka på informationsfältet och klicka på 
“Installera ActiveX-kontroll…” för att tillåta 
ActiveX-kontrollinstallation. 

 I popup-säkerhetsvarningsfönstret, klicka på 
“Installera” för att starta nedladdning av 
Vanderbilt Viewer-programvara. 

 Klicka på “Avsluta” efter att installationen av 

Vanderbilt Viewer är klar. 

 

Kontroll/uppdatering av inbyggd programvara 

Jämför kamerans inbyggda programvara med 
aktuell version på: 
https://is.spiap.com/products/video.html. 

 

Tekniska data 
 

Bildsensor 
1/2,7” progressiv 
CMOS 

Effektiva pixlar 1920 (H) x 1080 (V) 

Lägsta belysning 

Färg: 0,2 lux (F2.0) 30 
IRE 
S/V: 0,02 lux (F2.0) 
30 IRE 

Vitbalans Manuell/AWB/ATW 

Slutarhastighet 1 ~ 1/10000 sek 

Brännvidd 2,8 mm 

F-nummer F2,0 

Flera språk 

Tyska / engelska/ 
spanska/ franska/ 
italienska / japanska / 
koreanska / 
portugisiska / ryska / 
förenklad kinesiska / 
traditionell kinesiska 

Bildinställningar 

Motljuskompensation, 
vitbalans, 
brusreduktion (3D), 
brett dynamiskt 
omfång, 
sekretessmaskning, 
ljusstyrka, exponering, 
skärpa, kontrast, 
saturering, nyans, 
digital zoom, 
rörelsedetektor, ICR- 
+ IR-lysdiod, 
sabotagelarm 

Ljud 

Tvåvägsljud 
Inbyggd mikrofon och 
högtalare 
Komprimering: 
G.711/G.726 

Gränssnitt RJ-45, 10/100 Mbps 

Videokomprimering H.264/MJPEG 

Direktuppspelning av 
video 

Två strömmar- H.264 
+ H.264 / H.264 + 
MJPEG 
Fyra strömmar- H.264 
x 4 / H.264 x 3 + 
MJPEG 

Videoupplösning 

H.264- Full HD 1080P 
/ SXGA / HD 720P / 
XGA / SVGA / D1 / 
VGA / CIF 
MJPEG- Full HD 
1080P / SXGA/HD 
720P / XGA / SVGA / 
D1 / VGA / CIF 

Bildfrekvens 
Två strömmar- 1080P 
(30/25 fps) + D1 
(30/25 fps) 

Nätverksprotokoll 

IPv4/v6, TCP/IP, 
UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS, ICMP, 
FTP, SMTP, DHCP, 
PPPoE, UPnP, IGMP, 
SNMP, QoS, ONVIF, 
ARP 

Säkerhetsauktorisering 
HTTPS / IP-filter / 
IEEE 802.1X 

Larmingång 
1 sats, 5V 10 kΩ pull-
up 

Larmutgång 1 sats, fotoreläutgång  

Händelsemeddelande http / FTP / SMTP 

AUTO
IRIS

1234

I/O

NETWORK

DC12V

LINE LINE IN
MIC  IN OUT

V
ID

E
O

D
C

RESET
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micro SD 
micro SDHC 32 GB 
stöd 

Webbläsare med stöd 
Internet Explorer (6+) 
/ Chrome / 
Firefox/Safari 

Användarkonto 20 

Lösenordsnivåer 
Användare och 
administratör 

Inbyggd IR-belysning 

Arbetsavstånd : upp 
till 5 m (beror på 
scenreflektion) 
Våglängd: 850 nm 

Strömanslutning PoE/DC-uttag 

Strömlysdiod Ström/länk/ACT 

Kontakter 

Larm: 4-stifts 
kopplingsplint (hona) 
Strömförsörjning: DC-
uttag 
Ethernet: RJ45 

Drifttemperatur -10 °C ; +50 °C 

Luftfuktighet 
10 % ~ 90 %, ej 
kondenserande 

Mått 
(utan fäste) 

96,51 x 56,00 x 61,40 
mm 

Vikt 120 g 

Strömkälla PoE/DC 12 V 

Effektförbrukning <4 W 

Godkännanden CE 

 

Avfallshantering 
 

 

Alla elektriska och elektroniska 

produkter ska avfallshanteras separat 

från det vanliga hushållsavfallet, på 

uppsamlingsplatser godkända av lokala 

myndigheter. 
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