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MAXPRO® NVR SE - beknopte installatiehandleiding

Zie ommezijde voor de configuratiestappen.

Overzicht

In dit document wordt behandeld hoe u:

• Essentiële hardware op een MAXPRO NVR SE (PAL)-eenheid aan kunt sluiten.
• Netwerkinstellingen kunt configureren, IP-adressen kunt instellen en aangesloten apparaten kunt detecteren.
• De eenheid kunt instellen om video op te nemen.

Opmerking: Meer gedetailleerde documentatie over MAXPRO NVR SE staat op de documentatie-dvd die bij 
uw eenheid wordt geleverd.

1 Voordat u aan de slag gaat

De volgende onderdelen worden geleverd met uw MAXPRO NVR SE en kunnen benodigd zijn voor de installatie en 
instelling: 

2 Installatie van de eenheid

Onderdelen van een MAXPRO NVR SE-systeem

Uw systeem kan bestaan uit de volgende onderdelen, of een gedeelte hiervan:

• Optionele harde schijven voor extra opslag (meegeleverd indien besteld)
• Eén of meerdere videocamera´s en/of PTZ-domes (geleverd door cliënt)
• Een VGA-monitor (geleverd door cliënt)
• Een toetsenbordbesturing (geleverd door cliënt)
• Een computertoetsenbord (meegeleverd)
• Een computermuis (meegeleverd)
• Railmontagegereedschap voor installatie in een rack (meegeleverd)

Montage van de MAXPRO NVR-eenheid in een rack

De MAXPRO NVR SE-eenheid dient met het meegeleverde railmontagegereedschap in een rack gemonteerd te 
worden.  Met de railmontage kunt u de MAXPRO NVR SE-eenheid in en uit het rack schuiven waarin deze is geplaatst. 
Het rack steunt het chassis aan de achterkant. Zie de instructies bij het railmontagegereedschap voor het installeren 
van de eenheid met het railmontagegereedschap.

3 Aansluiten van de hardware

Aansluitingen aan de achterkant

• Netsnoer
• Toetsenbord (PS/2)
• Muis (PS/2)
• DVI- en VGA-kabeladapters

• Deze beknopte 
installatiehandleiding

• Herstel-dvd
• Railmontagegereedschapset met 

instructies voor installatie in een 
rack

• Optionele, extra harde schijf/
schijven

• 8 of meer schroeven voor 
installatie van harde schijf

• MAXPRO NVR SE-software en 
documentatie-dvd

Opmerking: Voor de installatie is tevens andere, door de cliënt te leveren randapparatuur noodzakelijk (zoals 
camera´s, netwerkapparatuur en als optie verkrijgbare toetsenbordbesturing). Zie 2 Installatie van de 
eenheid voor meer informatie.

Ontgrendelingsknoppen harde schijf 
De eerste schijf (met nummer 1) zit links in 
de bovenste rij sleuven voor harde schijven.

nr. Aansluiting Aangesloten op...
1 Voeding Stopcontact
2 DMS-59-pin PC-videokaart
3 DB-9-pin seriële aansluiting Diverse apparaten
4 DIN-8 aansluiting PC PS/2 Muis
5 DIN-8 aansluiting PC PS/2 Toetsenbord
6 DB-15 VGA aansluiting Monitor
7 HDMI Monitor
8 USB-poorten Diverse apparaten
9 Gigabit LAN 1 Netwerk
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Camera(´s)

Sluit een netwerkswitch aan op de Gigabit LAN 1-aansluiting, op de achterkant van de MAXPRO NVR SE-eenheid. Sluit 
uw camera´s met CAT5-ethernetkabels aan op de netwerkswitch of op andere ethernet-netwerkverbindingen in uw 
systeem.

Beeldscherm(en)

De MAXPRO NVR SE wordt geleverd met een dubbelde grafische kaart waarop twee beeldschermen aangesloten 
kunnen worden. Voor live-video is een DVI-monitor het meest geschikt. Sluit de monitor aan op de meegeleverde 
DMS-59 naar tweevoudig DVI-adapterkabel en sluit vervolgens de kabel aan op de DMS-59-aansluiting (2) op het 
achterpaneel van de eenheid. Maak geen gebruik van de grafische HDMI (7) of VGA (6) aansluitingen, omdat deze zijn 
uitgeschakeld. De aanbevolen instellingen voor uw beeldscherm zijn: 1280 x 1024 pixels (resolutie), 65K kleuren, non-
interlaced (kleurkwaliteit). Zie de MAXPRO® NVR Handleiding voor installatie en ingebruikname voor meer informatie 
over het instellen van beeldschermkenmerken.

Toetsenbord en muis

Voordat u de MAXPRO NVR SE inschakelt, moet het meegeleverde PS/2-toetsenbord en de muis aangesloten worden 
op de DIN-8-aansluitingen op de achterkant van de eenheid. 

Toetsenbordbesturing

Volg de documentatie die bij uw toetsenbordbesturing geleverd wordt voor instructies over het aansluiten op de 
MAXPRO NVR SE-eenheid.

4 Inschakelen van de eenheid

Opmerking:Honeywell beveelt aan voor de MAXPRO NVR SE-eenheid en de camera´s gebruik te maken van een 
ononderbroken voeding (UPS). Als de voeding voor de eenheid en de camera´s via een UPS loopt, 
kan de MAXPRO NVR SE zelfs bij een stroomonderbreking blijven opnemen. Als u tijdens een 
stroomonderbreking videobeelden wilt blijven bewaken, kunt u overwegen ook het beeldscherm aan 
te sluiten op een UPS.

Volgorde van inschakelen MAXPRO NVR SE
1. Schakel uw camera(´s) en andere op de MAXPRO NVR SE-eenheid aangesloten apparatuur in. 

Opmerking:Honeywell beveelt aan dat de camera´s ingeschakeld worden voordat de MAXPRO NVR SE-eenheid 
wordt ingeschakeld. Het opstarten van IP-camera´s kan tot twee minuten duren. Na het opstarten 
worden online-camera´s eenvoudig gedetecteerd. Het wordt bovendien aanbevolen andere 
bijbehorende netwerkcomponenten in te schakelen, zoals een netwerkswitch of router, voordat u de 
MAXPRO NVR SE-eenheid opstart.

2. Houd de aan-/uitknop op de voorkant van de MAXPRO NVR SE-eenheid ingedrukt (in de onderstaande afbeelding 
staat bij deze knop het bijschrift 8). De aan-/uitknop wordt blauw als de eenheid is opgestart.

3. Na het opstarten wordt u gevraagd om uzelf aan te melden. De standaardgebruiker is de gebruikersnaam: 
Administrator, wachtwoord: Password1. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
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Nr. LED´s, knoppen Weergave

1 LED storing 
voeding

Knippert = geeft aan dat er een storing is in de voeding.

2 Oververhitting/LED 
storing ventilator

Knippert = geeft aan dat er een storing is in de ventilator.

Continu aan = geeft aan dat de temperatuur boven de grenswaarde ligt. Dit kan het 
gevolg zijn van kabels die in het systeem de luchtstroom belemmeren, of dat de 
kamertemperatuur te hoog is. Controleer de loop van de kabels en controleer of alle 
ventilatoren aanwezig zijn en functioneren. Controleer ook of de chassisdeksels zijn 
geplaatst. Controleer ten slotte of de koelvinnen correct geplaatst zijn. De LED zal blijven 
knipperen zolang de toestand van oververhitting blijft optreden.

3 NIC2 LED Knippert = er is netwerkactiviteit op GLAN2.

4 NIC1 LED Knippert = er is netwerkactiviteit op GLAN1.

5 HDD LED Knippert = geeft aan dat er activiteit is op het IDE-kanaal van de SAS/SATA-schijf, de 
SCSI-schijf en/of de dvd-romschijf.

6 Voeding LED Aan = geeft aan dat er stroom geleverd wordt aan de voedingseenheden van het 
systeem. Deze LED dient normaliter te branden als het systeem draait.
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5 Configuratie van de Honeywell IP-camera

De MAXPRO NVR-wizard gebruiken (3 keer klikken voor Live Video)

Schakel de MAXPRO NVR SE-eenheid in. Meldt u in het dialoogvenster 
Aanmelden aan als een Windows-beheerder (gebruikersnaam: 
Administrator, wachtwoord: Password1). De installatiewizard start 
automatisch, maar kan twee minuten duren. 

1. De pagina CONFIGURATIE verschijnt in beeld. Als het netwerk 
klaar is (netwerkpictogram in Windows-taakbalk), klikt u op 

om de standaardinstellingen te accepteren en door te 
gaan met CAMERADETECTIE.

Om de instellingen voor uw unieke systeemvereisten aan te 
passen, volgt u de onderstaande tabel. Na de eerste installatie 
kunt u dit in de MAXPRO NVR-client doen.

Klik op  om de waarden te herstellen zonder wijzigingen 
op te slaan.

2. De pagina CAMERADETECTIE verschijnt in beeld. De wizard 
identificeert elke nieuw verbonden camera en wijst een IP-adres 
toe aan de camera, waarna de camera opnieuw wordt gestart. 

Het kan een paar minuten duren voordat de camera´s 
gedetecteerd en toegevoegd zijn. U ziet een indicator Detectie 
wordt uitgevoerd... en een pop-upbericht rechtsonder op de 
monitor. De lijst verdwijnt als de camera's aan MAXPRO NVR zijn 
toegevoegd.

Klik pas op  nadat alle verbonden camera´s 
gedetecteerd en toegevoegd zijn.

U kunt naar de pagina CONFIGURATIE terugkeren door op 
 te klikken.

3. De pagina INSTALLATIE verschijnt in beeld. Klik op  om de MAXPRO NVR-toepassing te starten (zie 6 
Live-weergave).

Opmerking: Zie 7 Configuratie apparaat van derden voor het toevoegen van niet-Honeywell-apparaten.

6 Live-weergave

Aanmelden bij de MAXPRO NVR Viewer
1. Zodra u in de wizard Installatie op  klikt, wordt het dialoogvenster 

Aanmelden geopend. Wacht even terwijl het systeem u automatisch aanmeldt 
als een aangemelde Windows-gebruiker. 

2. MAXPRO NVR start en het tabblad Viewer wordt weergegeven (zie onder). In 
het vak Apparaten in het linkerpaneel staat een lijst van alle gedetecteerde 
netwerkcamera´s.

Live Video weergeven
Om video van de camera´s weer te geven, dubbelklikt u in de lijst Apparaten op 
MAXPRO NVR om video van alle gedetecteerde camera´s in de Viewer weer te 
geven. U kunt ook elke camera markeren en naar een paneel slepen. 

7 Reset-knop Indrukken om het systeem opnieuw op te starten.

8 Aan-/uitknop De hoofdvoedingsschakelaar wordt gebruikt om de voeding van het serversysteem in of 
uit te schakelen. Als de systeemvoeding met deze knop wordt uitgeschakeld, wordt de 
hoofdvoeding uitgeschakeld maar blijft het systeem op stand-by staan. Voorafgaand 
aan onderhoudswerkzaamheden dient daarom de stekker uit het stopcontact 
getrokken te worden.. 
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HDD-activiteit/
storing-LED´s

Groen = geeft aan dat er activiteit op de schijf is 

Rood = geeft aan dat er een storing op de schijf is. Als er storing is met een schijf, dan 
dient de systeembeheersoftware u hiervan op te hoogte te stellen.

Nr. LED´s, knoppen Weergave

Veld Beschrijving

Video-indeling NTSC, PAL

Opname starten Start de opname zodra de camera is 
toegevoegd aan MAXPRO NVR.

Automatische IP-
toewijzing

Software wijst automatisch een IP-
adres toe.

Dynamische IP-
synchronisatie

De software synchroniseert alle 
wijzigingen in het IP-adres van een 
apparaat.

Gedetecteerde 
camera automatisch 
toevoegen

Elk nieuw verbonden apparaat wordt 
automatisch toegevoegd aan de lijst 
met apparaten.

Aangepaste 
cameragegevens

Kan niet in de wizard worden 
geconfigureerd.

Cameratype Kan niet in de wizard worden 
geconfigureerd.

Gebruikersnaam, 
Wachtwoord

Kan niet in de wizard worden 
geconfigureerd.

IP-bereik camera Het systeem detecteert automatisch 
alle camera´s binnen dit bereik in het 
netwerk.

STAP 1 CONFIGURATIE

STAP 2 CAMERADETECTIE

STAP 3 INSTALLATIE

Pop-
upbericht

Lijst met Honeywell IP-camera´s die 
zijn verbonden met en gedetecteerd 
door MAXPRO NVR.

Tabblad Apparaten: nu actief. 
Tabblad Alarmen: alarmen 
bevestigen en wissen.

Beelden/clips: selecteer beelden en clips om weer 
te geven.
Dubbelklik op de clip of sleep de clip naar een 
Viewer-paneel om deze weer te geven.
Klik op Clip Export (Clip exporteren) om een clip 
te exporteren voor forensische doeleinden.

Aantal gedetecteerde 
alarmen

Tijdschema

Huidige 
aangemelde 
gebruiker

Afspeelsnelheid 
wijzigen

Achteruit
afspelen

Onderbreken

Vooruit 
afspelen

Datum en tijd instellen
om opname te starten

Tijdsprong om 
snel naar video te 
zoeken

7 Configuratie apparaat van derden

Niet-Honeywell-apparaten worden geconfigureerd met de MAXPRO NVR-software. Camera's instellen voor video-
invoer:

1. Start MAXPRO NVR.

2. Klik op het tabblad Configurator op het tabblad Camera.

3. Klik in het gebied Camera's hier detecteren op  om de verbonden camera's in het subnetwerk te detecteren.

4. Klik op  om het apparaat aan de lijst met camera's toe te voegen. Controleer of de camera is Geactiveerd.

5. Om de standaardparameterwaarden van de camera te wijzigen, selecteert u de camera en klikt u  naast 
Geavanceerde detectie-instellingen om een deelvenster met geavanceerde instellingen te openen. Hier kunt u 
de instellingen wijzigen.

6. Klik op Opslaan om de nieuwe instellingen te activeren.

8 Geavanceerde functies

Voor gedetailleerdere informatie over de geavanceerde functies die beschikbaar zijn in MAXPRO NVR SE kunt u de 
uitgebreide handleidingen raadplegen die beschikbaar zijn op de software- en documentatie-dvd.

Tabblad Configurator

Op het tabblad Configurator kunt u videoapparaten configureren en uw MAXPRO NVR SE-systeem instellen. Het 
tabblad Configurator bevat zeven subtabbladen: Systeem, Schijf, Camera, Schema, I/O, Reeks, Gebruiker.

Tabblad Zoeken

Op het tabblad Zoeken kunt u zoeken naar opgenomen video (clips) of gebeurtenissen.

1. Selecteer het selectievakje naast de camera´s waarmee de video werd opgenomen.

2. Selecteer zoekvoorwaarden in het Datum-/tijdfilter en klik op .

9 MAXPRO NVR SE Standaard IP-adressen

Uw MAXPRO NVR SE-eenheid wordt standaard geleverd met het IP-adres (192.168.1.101) en de computernaam 
(MaxPRO-NVR). Als er meer dan één MAXPRO NVR SE op het netwerk wordt aangesloten, moet u de naam en het IP-
adres van de computer wijzigen. Elke MAXPRO NVR SE-eenheid dient nu een eigen unieke computernaam en IP-
adres te hebben. 

1. Wijzigen van de computernaam met Windows:

a. Ga naar Start  Computer  Eigenschappen   Instellingen wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

b. Typ een nieuwe computernaam in. Gebruik de volgende tekens niet: < > ; : " * + = \ | ?. De naam mag 
bovendien geen spaties bevatten en mag ook niet geheel uit cijfers bestaan.

c. Start MAXPRO NVR SE op en typ vervolgens in het veld Adres apparaat op het tabblad Systeem (tabblad 
Configurator , tabblad Systeem) in de nieuwe naam van de computer en start deze opnieuw op.

2. Wijzigen van het IP-adres met Windows:

a. Klik op het netwerkpictogram naast de klok (rechtsonder in het scherm) Netwerkcentrum openen  
Adapterinstellingen wijzigen.

b. Klik met de rechtermuisknop op LAN-verbinding en vervolgens op Eigenschappen.

c. Klik op Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en vervolgens op Eigenschappen. 

d. Het wordt aanbevolen een statisch IP-adresschema te gebruiken.

e. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en typ vervolgens de IP-adresinstellingen in de velden IP-adres, 
subnetmasker en standaardgateway. 

f. Voer het DNS-serveradres van uw voorkeur en een alternatief adres in. Deze stap is vereist als clients via 
internet verbinding maken.

Meer informatie

Meer informatie dan in deze handleiding staat kunt u vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding op de software- 
en documentatie-dvd of op de productwebsite van Honeywell op www.honeywellvideo.com.

Ga voor een lijst van alle apparaten van derden die worden ondersteund door MAXPRO NVR naar Honeywell Open 
Technology Alliance (HOTA) op www.security.honeywell.com/hota/.

Subtabbladen van het tabblad Configurator
Systeem: opnemen, e-mailen en feestdagen/
uitzonderingen voor schema's.
Schijf: opslagcapaciteit van de harde schijf per partitie.
     C: gereserveerd voor het besturingssysteem
     D: hier worden de gegevens opgeslagen.
Camera: netwerkcamera's detecteren en toevoegen, 
live-cameraconfiguratie, opnemen, bewegingsdetectie 
video
Schema: opnameschema´s instellen voor live-video
I/O: ingang en uitgang configureren voor elke camera
Reeks: een reeks camera's selecteren voor live-video

http://www.honeywellvideo.com
http://www.honeywellvideo.com
http://www.security.honeywell.com/hota/
http://www.honeywellvideo.com/ 

