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ปั�จจ�บันกล้อ�นกล้องวงจรปิด
องวงจรปั�ดมีบทบาทในการรักษาความป�บันกล้อทบันกล้อาทในการร�กษาความีบทบาทในการรักษาความปปัล้องวงจรปิดอดภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Pr�ยมีบทบาทในการรักษาความปากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��นอย�างมีบทบาทในการรักษาความปาก

ท��งหน�วยงานร�ฐแล้องวงจรปิดะเอกชน ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�างก&ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งกล้องวงจรปิด
องวงจรปั�ด เมีบทบาทในการรักษาความป()อเก'ดเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�ก&มีบทบาทในการรักษาความปาด*ภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพย
อนหล้องวงจรปิด�งก�น
จะด�กว�าไหมีบทบาทในการรักษาความป! ถ้าระบบกล้องวงจ
าระบันกล้อบันกล้อกล้องวงจรปิด
องวงจรปั�ดจะแจ
งเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนท�นท�ท�)เก'ดเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด� ทางโทรศัพท์มือถือของคุณ��횬ဂ������������ແ迨ແ��退ແ鿐ແ���� �����
�㐱㠲㘸〷㜷��� �����พท0มีบทบาทในการรักษาความป(อถ้าระบบกล้องวงจ(อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองค�ณ

ส�งให
ค�ณด*ภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพแล้องวงจรปิดะเส�ยง ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileณะเก'ดเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด� หร(อน3ามีบทบาทในการรักษาความปาใช
ก�บันกล้อเคร()องจ�กร ให
เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนเมีบทบาทในการรักษาความป()อเคร()องจ�กรมีบทบาทในการรักษาความป�ปั�ญหา

มีบทบาทในการรักษาความปาด*ว'ธีทำให้เ�ท3าให
เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนก�น
1.อ�ปักรณ0แล้องวงจรปิดะบันกล้อร'การท�)ใช

1.1.เคร()องบันกล้อ�นท�กย�)ห
อ AVTECH ร��น PV (Push Video) เช�น AVC792ZPV, MDR757PV, 769PV ฯ
     เคร()องร��นท�)เก�ากว�าท�กร��นก&สามีบทบาทในการรักษาความปารถ้าระบบกล้องวงจเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนได
 แต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�ไมีบทบาทในการรักษาความป�ได
ส�งภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพแล้องวงจรปิดะเส�ยงแบันกล้อบันกล้อ Push Video
1.2.เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�างๆ เช�น PIR ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวจจ�บันกล้อการเคล้องวงจรปิด()อนไหว, Smoke Detector ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวจจ�บันกล้อคว�น, Heat Detector
     ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวจจ�บันกล้อความีบทบาทในการรักษาความปร
อน, Magnetic Switch สว'ทช0ก�นขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileโมีบทบาทในการรักษาความปย (ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดามีบทบาทในการรักษาความปปัระต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด*แล้องวงจรปิดะหน
าต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�าง) ฯล้องวงจรปิดฯ
1.3.ระบันกล้อบันกล้ออ'นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0เน&ทความีบทบาทในการรักษาความปเร&วส*ง (ท�)ใช
ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดามีบทบาทในการรักษาความปบันกล้อ
านท�)วๆไปั)
1.4.โทรศัพท์มือถือของคุณ��횬ဂ������������ແ迨ແ��退ແ鿐ແ���� �����
�㐱㠲㘸〷㜷��� �����พท0มีบทบาทในการรักษาความป(อถ้าระบบกล้องวงจ(อท�) OS เปั9น iOS เช�น iPhone, iPad พวก Android เช�น Samsung Galaxy, ฯล้องวงจรปิดฯ
     อ�ปักรณ0ท�)ใช
 OS เปั9น Android ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งโปัรแกรมีบทบาทในการรักษาความป EagleEyes ร��น Lite + (Lite Plus) 
     แล้องวงจรปิดะอ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย (Smart Mobile Phone) ท�)จะใช
 ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องใช
อ'นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0เน&ทได


2.ล้องวงจรปิดงมีบทบาทในการรักษาความป(อท3า
    น3าเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0, กล้องวงจรปิด
อง (แล้องวงจรปิดะไมีบทบาทในการรักษาความปค0โครโฟน (ถ้าระบบกล้องวงจ
ามีบทบาทในการรักษาความป�)) ไปัต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งท�)จ�ดท�)ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องการ แล้องวงจรปิดะเด'นสายไปัท�) DVR
โดยเคร()อง 4 ช�องสามีบทบาทในการรักษาความปารถ้าระบบกล้องวงจต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�อเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ได
แค� 1 ช�อง แล้องวงจรปิดะจะส�งภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพแล้องวงจรปิดะเส�ยงขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 1
เคร()อง 8 ช�องสามีบทบาทในการรักษาความปารถ้าระบบกล้องวงจต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�อเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ได
 2 ช�อง แล้องวงจรปิดะจะส�งภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพแล้องวงจรปิดะเส�ยงขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 1 แล้องวงจรปิดะ 2
เคร()อง 16 ช�องสามีบทบาทในการรักษาความปารถ้าระบบกล้องวงจต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�อเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ได
 4 ช�อง แล้องวงจรปิดะจะส�งภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพแล้องวงจรปิดะเส�ยงขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 1, 2, 3, 4
เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ช�องท�) 1 จะส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องแล้องวงจรปิดะเส�ยงช�องท�) 1 (เคร()องร��น 4, 8 แล้องวงจรปิดะ 16 ช�อง)
เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ช�องท�) 2 จะส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องแล้องวงจรปิดะเส�ยงช�องท�) 2 (เคร()องร��น 8 แล้องวงจรปิดะ 16 ช�อง)
เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ช�องท�) 3 จะส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องแล้องวงจรปิดะเส�ยงช�องท�) 3 (เคร()องร��น 16 ช�อง)
เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ช�องท�) 4 จะส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องแล้องวงจรปิดะเส�ยงช�องท�) 4 (เคร()องร��น 16 ช�อง)



เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0มีบทบาทในการรักษาความป�หล้องวงจรปิดายแบันกล้อบันกล้อ แต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�ล้องวงจรปิดะแบันกล้อบันกล้อจะมีบทบาทในการรักษาความป�ว'ธีทำให้เ�ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองมีบทบาทในการรักษาความป�นเอง (ด*จากค*�มีบทบาทในการรักษาความป(อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0)
บันกล้อทความีบทบาทในการรักษาความปน��จะใช
 DVR ร��น AVC792ZPV แล้องวงจรปิดะเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ก�นขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileโมีบทบาทในการรักษาความปย ท�)ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดามีบทบาทในการรักษาความปปัระต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด*หน
าต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�าง ปัระต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด*ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด*
เซ็นเซอฟ 
เปั9นต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วอย�าง

เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ก�นขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileโมีบทบาทในการรักษาความปย (Reed Switch/Magnetic Switch)

เส�ยบันกล้อสายเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0 เขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
าคอนเน&คเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0 แล้องวงจรปิด
วเส�ยบันกล้อช�อง EXTERNAL I/O
ถ้าระบบกล้องวงจ
าไมีบทบาทในการรักษาความป�มีบทบาทในการรักษาความป�คอนเน&คเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0แบันกล้อบันกล้อร*ปัด
านบันกล้อน ให
ใช
คอนเน&คเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0แบันกล้อบันกล้อ DB9 ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*
ด�งร*ปัด
านล้องวงจรปิด�าง ใช
แทนได


ถ้าระบบกล้องวงจ
า DVR เปั9นร��น 8 ช�อง แล้องวงจรปิดะ 16 ช�อง คอนเน&คเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0ก&จะใหญ�ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��น ถ้าระบบกล้องวงจ
าเปั9นแบันกล้อบันกล้อ DB จะเปั9น DB25 ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*

คอนเนคเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0ท�)แถ้าระบบกล้องวงจมีบทบาทในการรักษาความปมีบทบาทในการรักษาความปาใช
กดแล้องวงจรปิด
วเส�ยบันกล้อสายได
เล้องวงจรปิดย แต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�แบันกล้อบันกล้อ DB ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องบันกล้อ�ดกร� โดยขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileาท�)ใช
งาน ด�งน��
ร��น 4 ช�อง ใช
ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 1 ก�บันกล้อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 5 ส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 1
ร��น 8 แล้องวงจรปิดะ 16 ช�อง ใช
ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 2 ก�บันกล้อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 1 ส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 1
ร��น 8 แล้องวงจรปิดะ 16 ช�อง ใช
ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 15 ก�บันกล้อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 1 ส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 2
ร��น 16 ช�อง ใช
ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 3 ก�บันกล้อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 1 ส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 3 
ร��น 16 ช�อง ใช
ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 16 ก�บันกล้อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileา 1 ส�มีบทบาทในการรักษาความปพ�นธีทำให้เ�0ก�บันกล้อกล้องวงจรปิด
องช�องท�) 4
บันกล้อางร��นอาจจะเปั9นคอนเน&คเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0ส�เขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File�ยว หร(อแบันกล้อบันกล้ออ()นๆให
ด*ค*�มีบทบาทในการรักษาความป(อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองร��นน��นๆ 
หร(อด*บันกล้อทความีบทบาทในการรักษาความป External IO

http://www.cctv4you.com/category/external-io-email-alert


3.ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งค�าท�)เคร()องบันกล้อ�นท�กให
แจ
งเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อน
หล้องวงจรปิด�งจากต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งกล้องวงจรปิด
อง, เซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0, ไมีบทบาทในการรักษาความปค0โครโฟน(ถ้าระบบกล้องวงจ
ามีบทบาทในการรักษาความป�) เสร&จแล้องวงจรปิด
ว ท�น��เรามีบทบาทในการรักษาความปาท3าให
มีบทบาทในการรักษาความป�นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนก�น

ท3าให
 DVR ด*ทางอ'นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0เน&ทให
ได
ก�อน ว'ธีทำให้เ�ท3า ด* Set DVR for Internet อ�าน 1Read me first  ก�อน
ใช
เมีบทบาทในการรักษาความป
าส0ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งค�า DVR จะง�ายกว�าใช
 ร�โมีบทบาทในการรักษาความปท แต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�บันกล้อางคนอาจจะไมีบทบาทในการรักษาความป�ถ้าระบบกล้องวงจน�ดท�)จะใช
เมีบทบาทในการรักษาความปาส0 ก&ไมีบทบาทในการรักษาความป�ว�าก�น

ถ้าระบบกล้องวงจ
าให
ใส�รห�สผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�าน เคร()องบันกล้อางร��นจะเปั9นเล้องวงจรปิดขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileศัพท์มือถือของคุณ��횬ဂ������������ແ迨ແ��退ແ鿐ແ���� �����
�㐱㠲㘸〷㜷��� ����*นย0 4 ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วแล้องวงจรปิด
วเอ&นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0 บันกล้อางร��นใหมีบทบาทในการรักษาความป�ๆเปั9น admin ท��ง 2 ท�)

ถ้าระบบกล้องวงจ
าใช
เมีบทบาทในการรักษาความปาส0
ร*ปัซ็นเซอ
าย – คล้องวงจรปิด'>กเล้องวงจรปิดขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileศัพท์มือถือของคุณ��횬ဂ������������ແ迨ແ��退ແ鿐ແ���� �����
�㐱㠲㘸〷㜷��� ����*นย0 4 คร��ง แล้องวงจรปิด
วคล้องวงจรปิด'>ก เอ&นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0 (ในวงส�แดง)
ร*ปัขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileวา – USER NAME = admin (ปักต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'จะเปั9น admin อย*�แล้องวงจรปิด
ว)
            PASSWORD   = admin (จะมีบทบาทในการรักษาความป�แปั?นต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วอ�กษรให
เล้องวงจรปิด(อก)
ถ้าระบบกล้องวงจ
าใช
ร�โมีบทบาทในการรักษาความปท
ร*ปัซ็นเซอ
าย – กดปั�@มีบทบาทในการรักษาความป เอนเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0 5 คร��ง
ร*ปัขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileวา – USER NAME = admin (ปักต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'จะเปั9น admin อย*�แล้องวงจรปิด
ว)
            PASSWORD   = admin (จะมีบทบาทในการรักษาความป�แปั?นต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วอ�กษรให
เล้องวงจรปิด(อก)

หล้องวงจรปิด�กจากใส�รห�สผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�านได
ถ้าระบบกล้องวงจ*กต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
อง แล้องวงจรปิดะล้องวงจรปิด&อค-อ'น (LOGIN) จะปัรากฏหน
าต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�างด
านล้องวงจรปิด�างน��
 

เล้องวงจรปิด(อกร*ปัเคร()องมีบทบาทในการรักษาความป(อ/เฟBอง (ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งค�าอย�างล้องวงจรปิดะเอ�ยด/ADVANCE CONFIG)

http://www.cctv4you.com/category/1read-me-first
http://www.cctv4you.com/category/1read-me-first


ห�วขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อ การแจ
งเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อน > เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนเมีบทบาทในการรักษาความป()อมีบทบาทในการรักษาความป�เหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�การณ0 = ปั�ดหร(อเปั�ด    
ถ้าระบบกล้องวงจ
าต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งเปั�ด เมีบทบาทในการรักษาความป()อเก'ด อะล้องวงจรปิดามีบทบาทในการรักษาความป จะท3าให
มีบทบาทในการรักษาความป�เส�ยงเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนท�)เคร()องบันกล้อ�นท�ก อาจท3าให
คนร
ายร*
ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด3าแหน�งเคร()อง
แต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�ถ้าระบบกล้องวงจ
าค�ณอย*�ภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prายในบันกล้อร'เวณน��น การเปั�ดเส�ยงเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนจะด�กว�าเพราะท3าให
ร*
ว�าก3าล้องวงจรปิด�งถ้าระบบกล้องวงจ*กบันกล้อ�กร�ก
หร(อบันกล้อางท�คนร
ายได
ย'นเส�ยงแล้องวงจรปิด
วอาจต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดกใจ แล้องวงจรปิดะร�บันกล้อหน�ไปัก&ได


เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนล้องวงจรปิด�วงหน
า > PUSH VIDEO > การปั?องก�น = เปั�ด (แนะน3าให
 เปั�ด ถ้าระบบกล้องวงจ
าไมีบทบาทในการรักษาความป�ใช
 ปั�ดท�)โทรมีบทบาทในการรักษาความป(อถ้าระบบกล้องวงจ(อแทน)
CH01 ALARM OFF = ปั�ดไมีบทบาทในการรักษาความป�ใช
งาน (แนะน3าให
ใช
 ALARM NO หร(อ NC ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��นก�บันกล้อเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ท�)ใช
)

ALARM N.O. = ท3างานเมีบทบาทในการรักษาความป()อหน
าส�มีบทบาทในการรักษาความปผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�สจากออกจากก�น ปกิดเหตุ ส่งได้ทั้งตืใช้ข้อนี้ (ขึ้นกับเซ็นเซอร์ที่ใช้)��ဂÀ�����T�	จะดีกว่า�ข้าบ้านหรือไฟไหม้หรือน้ำท่วม	ฯ�ຌ橴ຌ᧨ႂ舐ԏ���tor��È���C:\Progra�อน�� (ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��นก�บันกล้อเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ท�)ใช
)
ALARM N.C. = ท3างานเมีบทบาทในการรักษาความป()อหน
าส�มีบทบาทในการรักษาความปผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�ส ส�มีบทบาทในการรักษาความปผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�สก�น (ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��นก�บันกล้อเซ็นเซอ&นเซ็นเซออร0ท�)ใช
)
INTERNAL ALARM = ใช
งานการต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวจจ�บันกล้อการเคล้องวงจรปิด()อนไหว (ภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพเคล้องวงจรปิด()อนไหว ไมีบทบาทในการรักษาความป�แนะน3า)

CH1 = เปั9นขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อความีบทบาทในการรักษาความปท�) DVR ส�งไปัเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนท�)อ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย (เปัล้องวงจรปิด�)ยนขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อความีบทบาทในการรักษาความปได
)
เสร&จแล้องวงจรปิด
ว ออก



MESSAGE MAIL

แจ
งเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนการท3างานขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองเคร()องบันกล้อ�นท�ก (แจ
งสถ้าระบบกล้องวงจานะ) เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนเปั9นจดหมีบทบาทในการรักษาความปายขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อความีบทบาทในการรักษาความป
ให
เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนอะไรบันกล้อ
างเล้องวงจรปิด(อกเอา RECEIVER ค(อผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*
ร�บันกล้อการเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อน ว'ธีทำให้เ�ท3าด* การเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนทาง   E-Mail  

VIDEO MAIL

เมีบทบาทในการรักษาความป()อเก'ดเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด� จะแจ
งทางจดหมีบทบาทในการรักษาความปาย เปั9นขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อความีบทบาทในการรักษาความปล้องวงจรปิด'�งค0ไปัย�ง ว�ด�โอคล้องวงจรปิด'ปั ส��นๆปัระมีบทบาทในการรักษาความปาณ 5-10 ว'นาท�
E-MAIL ALERT = เปั�ด
RECEIVER = ผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*
ร�บันกล้อจดหมีบทบาทในการรักษาความปายเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อน

แนะน3าให
ใช
 ถ้าระบบกล้องวงจ
าคนร
ายขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileโมีบทบาทในการรักษาความปย DVR ไปัด
วยย�งมีบทบาทในการรักษาความป� ว�ด�โอคล้องวงจรปิด'ปั เอาไว
ด*ได


ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องใช
คอมีบทบาทในการรักษาความปพ'วเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งให
 DVR ส�ง Email
ห�วขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อ เคร(อขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File�าย > E-MAIL (ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อมีบทบาทในการรักษาความป*ล้องวงจรปิดอ�เมีบทบาทในการรักษาความปล้องวงจรปิด0ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*
ส�ง)

ว'ธีทำให้เ�ท3าด* การเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนทาง   E-Mail  

หมีบทบาทในการรักษาความปายเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�
ควรใช
 IE (Internet Explorer) ในการเปั�ดล้องวงจรปิด'�งค0
แล้องวงจรปิดะต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��ง Active X จาก AVTECH ด
วย 

http://www.cctv4you.com/external-io_email.html
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4.การต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งค�าท�)อ�ปักรณ0ส(อสารแบันกล้อบันกล้อเคล้องวงจรปิด()อนท�) (Smart Mobile Phone อ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย)
อ�ปักรณ0ส()อสารท�)ใช
 OS เปั9น Android เช�น Samsung Galaxy, พวก Tab ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�างๆ ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองจ�นก&ใช�ได


ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileอแค�ใช
 Internet ได
ก&เพ�ยงพอ
ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งแอปัปัล้องวงจรปิด'เคช�)นท�)ใช
บันกล้อนอ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย ช()อ EagleEyes (อ�เก'�ล้องวงจรปิดอายส0)
เปั�ด Play Store (Play สโต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดร0) 
ค
นหา eagleeyes จะพบันกล้อแอปั ร*ปัห�วนกอ'นทร�ย0 พบันกล้อแล้องวงจรปิด
วต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��ง EagleEyes Lite+ ล้องวงจรปิดงท�)เคร()องได
เล้องวงจรปิดย

ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งเสร&จ จะมีบทบาทในการรักษาความป� ไอคอนร*ปัห�วนกอ'นทร�ย0ปัรากฏ
ถ้าระบบกล้องวงจ
าค
นหาใน Play Store ไมีบทบาทในการรักษาความป�พบันกล้อให
ใช
คอมีบทบาทในการรักษาความปพ'วเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0หร(ออ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย เปั�ด Internet แล้องวงจรปิด
ว

เขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
าเวบันกล้อ http://www.avtech.com.tw/  คล้องวงจรปิด'>ก Login เพ()อล้องวงจรปิดงทะเบันกล้อ�ยน คล้องวงจรปิด'>ก Create an account (ในวงแดง)
กรอกขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อมีบทบาทในการรักษาความป*ล้องวงจรปิด ห�วขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อท�)มีบทบาทในการรักษาความป�ดอกจ�น หมีบทบาทในการรักษาความปายถ้าระบบกล้องวงจ�งต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องใส� เสร&จแล้องวงจรปิด
ว คล้องวงจรปิด'>ก Register 
(จด User Name แล้องวงจรปิดะ Password ไว
 เพ()อน3าไปัใช
ในการ Download)

เมีบทบาทในการรักษาความป()อได
 ช()อผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*
ใช
แล้องวงจรปิดะรห�สผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�านแล้องวงจรปิด
ว ใช
อ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย (Smart Mobile Phone, TAB.)
เปั�ดอ'นเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดอร0เน&ทใช
 Google ค
นหา > eagleeyescctv หร(อพ'มีบทบาทในการรักษาความปพ0 www.eagleeyescctv.com
แล้องวงจรปิด
วต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>ก Products > Software > Mobile App >> ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>ก Android

หล้องวงจรปิด�งจากต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>ก Android แล้องวงจรปิด
ว
ให
ใส� User Name แล้องวงจรปิดะ Password แล้องวงจรปิด
ว Login (ท�)ล้องวงจรปิดงทะเบันกล้อ�ยนไว
ก�บันกล้อ AVTECH)

http://www.avtech.com.tw/


แล้องวงจรปิด
ว Download ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วฟร� EagleEyes Lite + หร(อใช
โทรมีบทบาทในการรักษาความป(อถ้าระบบกล้องวงจ(อถ้าระบบกล้องวงจ�ายร*ปั QR CODE แบันกล้อบันกล้อน��ก&ได
 
หร(อ Download ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�วเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด&มีบทบาทในการรักษาความป EagleEyes Plus + ราคา 4.99 $ (จ�ายด
วยบันกล้อ�ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรเครด'ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด หร(อ Paypal)

เมีบทบาทในการรักษาความป()อเสร&จแล้องวงจรปิด
วจะมีบทบาทในการรักษาความป� ไอคอน ร*ปัห�วนกอ'นทร�ย0ปัรากฏ เปั�ดแอปัร*ปัห�วนกฯ ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>ก + แล้องวงจรปิด
วใส�ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อมีบทบาทในการรักษาความป*ล้องวงจรปิด
ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileอง DVR, NVR, IP Camera โดย Title = ช()อค�ณต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งเองอาจเปั9น Home, Office, Store หร(ออ()นๆ
IP = ช()อโฮส, Port = เล้องวงจรปิดขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileพอร0ท, UserName = ช()อผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta*
ใช
, Password = รห�สผู้ดังรูปด้านล่าง ใช้แทนได้ࣃ�孬๐⑸ۑ܋���']���à�����U�com.sun.sta�าน, ฟ�งเส�ยง Audio = ON
Resolution = ความีบทบาทในการรักษาความปคมีบทบาทในการรักษาความปช�ด (เล้องวงจรปิด(อก CIF), Quality = ค�ณภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพ (เล้องวงจรปิด(อก Best หร(อ High) เสร&จแล้องวงจรปิด
ว Save

เปัล้องวงจรปิด�)ยน Guard จาก OFF เปัล้องวงจรปิด�)ยนเปั9น ON ท3าเพ�ยงเท�าน�� 
ท�น��เมีบทบาทในการรักษาความป()อเก'ดเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�างๆ ก&จะแจ
งเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนมีบทบาทในการรักษาความปาย�งอ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย (Smart Mobile Phone)

ถ้าระบบกล้องวงจ
าจะด*ภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพ ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>กต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรงช()อท�)ค�ณต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��ง รอส�กคร*�จะปัรากฏภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพจาก DVR



 อ�ปักรณ0ส()อสารท�)ใช
 OS เปั9น iOS เช�น iPhone, iPAD
ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งแอปัฯ EagleEyes ท�)ใช
บันกล้อนอ�ปักรณ0ส(อสารไร
สาย
เปั�ด App Store ค
นหา eagleeyes จะพบันกล้อ 2 แอปั
iPAD มีบทบาทในการรักษาความป� 2 แอปัฯ EagleEyesHD Lite ฟร� แล้องวงจรปิดะ EagleEyesHD Plus ราคา 4.99$ (HD ความีบทบาทในการรักษาความปคมีบทบาทในการรักษาความปช�ดส*ง)
iPhone มีบทบาทในการรักษาความป� 2 แอปัฯ EagleEyes Lite ฟร� แล้องวงจรปิดะ EagleEyes Plus ราคา 4.99$

ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'ดต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งเสร&จจะมีบทบาทในการรักษาความป� ไอคอน ร*ปัห�วนกอ'นทร�ย0
แต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด�ย�งไมีบทบาทในการรักษาความป�ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องเปั�ด แอปัฯ น��ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��นมีบทบาทในการรักษาความปา ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งให
อ�ปักรณ0ส(อสารไร
สายร�บันกล้อการเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนก�อน

เขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
า Setting (การต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งค�า) > Notifications (ศัพท์มือถือของคุณ��횬ဂ������������ແ迨ແ��退ແ鿐ແ���� �����
�㐱㠲㘸〷㜷��� ����*นย0การแจ
ง) > เปั�ดการแจ
งท��งหมีบทบาทในการรักษาความปด > หาร*ปัห�วนกอ'นทร�ย0
ไมีบทบาทในการรักษาความป�ว�าจะอย*�ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรงไหน ให
เปัล้องวงจรปิด�)ยนเปั9น Alerts (การเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อน) แล้องวงจรปิดะ อ()นๆต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��งเปั9น ON ท��งหมีบทบาทในการรักษาความปด

เปั�ดแอปัฯ ร*ปัห�วนกอ'นทร�ย0 ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File��นมีบทบาทในการรักษาความปา ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>ก + เพ()อใส�ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
อมีบทบาทในการรักษาความป*ล้องวงจรปิดขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileอง DVR, NVR, IP Camera
ท�)จะให
เต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อน ท3าเหมีบทบาทในการรักษาความป(อนอ�ปักรณ0ท�)ใช
 OS เปั9น Android 
ใต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 Setting เปัล้องวงจรปิด�)ยนจาก OFF เปั9น ON ท3าเพ�ยงเท�าน��
ท�น��พอเก'ดเหต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด� เคร()องจะเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนเขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20File
า iPhone, iPAD ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileองค�ณท�นท�

ถ้าระบบกล้องวงจ
าต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
องการด*ภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพ ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด'>กต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดรงช()อท�)ค�ณต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด��ง รอส�กคร*�จะปัรากฏภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Prาพจาก DVR

ณ ว�นน�� 2557.1.28 อ�ปักรณ0ส(อสารไร
สารอ()นๆ ย�งไมีบทบาทในการรักษาความป�สามีบทบาทในการรักษาความปารถ้าระบบกล้องวงจร�บันกล้อการเต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด(อนแบันกล้อบันกล้อ Push Video

ขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Program%20Fileอให
ปัล้องวงจรปิดอดภัยมากขึ้นอย่างมาก�41E]��� �����E�file:///C:/Pr�ยในช�ว'ต่างก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้องวงจรปิดะทร�พย0ส'น
PushVideo4.PDF (2557.1.28) 


