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Po instalaci a zapnutí kamery může mít kamera v nočním režimu zamlžený obraz, 

nebo může docházet k bělení obrazu. (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 

To je způsobeno tím, že se infra-přísvit odráží zpátky do objektivu (IR reflexe). IR 

světlo může být odráženo od povrchu kopule krytu nebo blízkých objektů. Možné příčiny 

odrazu IR světla jsou uvedeny na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 

Nejzávažnější případ IR reflexe je způsoben tím, že pěnový kroužek, který je umístěn 

kolem objektivu kamery, není pevně přitlačován na kopuly kamery. Tím se vytvoří efekt 
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zvaný "Kruhová mlha" (obrázek 3). Extrémnější případ pak nastává, když pěnový kroužek 

úplně chybí. V tomto případě je obraz takřka nečitelný. 

        

 

Obrázek 3 

Obrázek 4 ukazuje umístění pěnového kroužku kolem objektivu. Obrázek vlevo 

ukazuje DS-2CD21xx-I bez pěnového kroužku. Obrázek vpravo ukazuje stejnou kameru, ale s 

pěnovým kroužkem. 

                       

Bez pěnového kroužku                                   S pěnovým kroužkem 

Obrázek 4 

Normální stav 
Špatný kontakt pěnového kroužku 

Bez pěnového kroužku 
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Chcete-li minimalizovat šanci odrazu IR přísvitu do objektivu, prosím, ujistěte se, že 

pěnový kroužek dostatečně přiléhá ke kopuli kamery. Vezměte prosím na vědomí, že při 

dobrém kontaktu s kopulí bude pěnový kroužek vypadat trochu jako rozmáčknutý. 

 

Další možné příčiny zamlžení obrazu je odraz infra-přísvitu od objektů v blízkosti kamery. 

 

             

Obrázek 5 

Obrázek 5 ukazuje účinek, který má malý kus kartónu umístěný plochou kolmo na 

kameru tak, aby byl mimo zorné pole kamery a ve vzdálenosti cca 10cm od objektivu. I 

přesto, že není vidět na obrázku (kartón je mimo zorné pole kamery), je jeho negativní účinek 

na výsledný obraz obrovský. 

 

Aby se předešlo této situaci tak: 

1. Neinstalujte kamery do úzkých prostor. 

2. Použijte držák na zeď, aby vznikla mezera mezi instalačním povrchem (zeď, strop 

apod.) a kamerou. 

3. Natočte kameru směrem od ploch, které by mohli odrážet infra-přísvit. 

4. Ujistěte se, že rostliny (vegetace) nejsou v zorném poli kamery. Listy rostlin jsou 

vysoce reflexní 
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Špatný obraz a IR reflexi může způsobit i špinavá kopule kamery. Nedotýkejte se 

proto kopule během instalace a pokuste se udržet ochrannou fólii na kopuli zařízení do 

samého konce. Dotyk ruky vytváří na kopuli mastné skvrny, které mohou vytvořit efekt 

rozmazání obrazu. Mohou mít vliv jak na denní záznam, tak i na noční. Při použití infra-

přísvitu jsou tyto problémy pak mnohem zřetelnější. Raději vždy po instalaci vyčistěte kopuli 

měkkým hadříkem. 

V průběhu času se mohou kopule samozřejmě pokrýt prachem, nečistotami, skvrnami 

od dešťových kapek nebo třeba pavučinami. To způsobí, že se kvalita obrazu po určité době 

degraduje (efekt mlhy). Pro udržení jasného obrazu je nutné pravidelné čištění krytu. 

 

Obrázek 6 ukazuje účinek výše uvedených scénářů v porovnání s čistou kopulí. 

         

         

Obrázek 6 

 

 

 

 

 

 

Čistý kryt Mastný a zaprášený kryt 

Mastný kryt Zaprášený kryt 
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Výrobce si ponechává právo na změny produktů bez předchozího 

upozornění. 

Tento manuál předpokládá, že instalační technik tohoto produktu byl vyškolen a 
je znalý všech předpisů a norem na bezpečnostní systémy a na systémy 
automatizace a že je CCTV namontován dle platných předpisů a norem. 

 

Z tohoto důvodu Alarm Absolon spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost 
za poškození, finanční ztráty nebo škody způsobené na jakémkoliv 
majetku nebo osobě vyplývající ze správného nebo nesprávného 

používání CCTV. 
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