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รายละเอียดของอุปกรณ์ Network Disk Recorder 
Model No. WJ-NV200K WJ-NV200KG 

 

 ด้านหน้า  

 

1. Status indicators : ไฟแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ NVR 
1.1 ERROR : ไฟกระพริบเมื่ออุปกรณ์ NVR ท างานผิดพลาด 

 ไฟกระพริบสีแดง : ระบบท างานผิดพลาด 
 ไฟกระพริบสีส้ม : อุณหภูมิผิดปกต ิเช่น พัดลมท าความเย็นท างานผิดปกติ เป็นต้น 

1.2 OPERATE : ไฟแสดงเมื่อ Power ON 
1.3 HDD [HDD1]/[HDD2] : บ่งบอกสถานะการท างานของ Hard disk 

 ไฟกระพริบสีเขียว : ระบบมีการเช่ือมต่อ/เข้าถึง Hard disk 
 ไฟสีแดง : มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับ Hard disk 
 ไฟไม่ติด : ระบบไม่มีการเช่ือมต่อ/เข้าถึง Hard disk 

1.4 REC : ไฟสีส้มแสดงเมื่อมีการบันทึกภาพวีดีโอ 
1.5 ALARM : กระพริบเมื่อมีการเตือนเกิดขึ้น และจะมีไฟแสดงค้างเมื่อเอาท์พุทของสัญญาณเตือน

หยุด  
2. Buzzer stop button : ปุ่มส าหรับหยุดเสียงเตือน Alarm/Error 
3. Mouse connection port : พอร์ตส าหรับเชื่อมต่อ Mouse – USB 
4. Restart button : ปุ่มส าหรับ Reboot อุปกรณ์ NVR  
5. SDHC/SD memory card slot : พอร์ตส าหรับเสียบ SDHC/SD memory card 
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 ด้านหลงั  

 

 

6. Power cord inlet [AC IN]  
เชื่อมต่อสาย Supply 220 VAC 

7. Alarm/control connector [ALARM/CONTROL] (D-sub 25-pin)  
เชื่อมต่อ Control Switch ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ NVR โดยใช้อุปกรณ์ภายนอก เช่น Sensor, door 
switch หรืออุปกรณเ์ตือนภัยภายนอก เช่น Buzzer หรือ Lamp 

8. Network port [10/100/1000BASE-T]  
พอร์ตส าหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์ NVR กับ Switch Hub ด้วย 10BASE-Y, 100BASE-TX หรือ 
1000BASE-T  

9. Spot output connector (BNC) [SPOT OUT]  
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Live monitor โดยใช้ BNC Connector 

10. Audio output connector (RCA pin jack) [AUDIO OUT]  
เชื่อมต่อล าโพง โดยใช้ RCA pin jack เพื่อแสดงเสียงภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิดหรือภาพวีดีโอที่ท า
การบันทึกไว้ 

11. Monitor output connector (HDMI) [AV OUT]  
เชื่อมต่อหน้าจอมอนิเตอร์โดยใช้ HDMI connector 

12. HDD slots [HDD1/HDD2]  
ช่องส าหรับติดตั้ง Hard disk ที่ใช้ส าหรับเก็บภาพวีดีโอที่ท าการบันทึก 

13. SIGNAL GND terminal [SIGNAL GND]  
จุดเช่ือมต่อกราวน์ของอุปกรณ์ NVR 
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การติดตั้ง Hard disk drive ของอุปกรณ์ NVR 
 
ขั้นตอนที ่1 

ปิด Power Supply ของอุปกรณ์ NVR  
*** ทุกครั้งที่มีการติดตั้งหรือถอด Hard disk drive ควรท าการปิด Power Supply ของอุปกรณ์ 
NVR ทุกครั้ง โดยมีขั้นตอนคือ หยุดการบันทึกภาพวีดีโอ (Recording) และการดูภาพวีดีโอย้อนหลัง 
(Playback) หลังจากนั้นให้ท าการถอดปลั๊ก NVR ออก 

 
ขั้นตอนที ่2 

ขันน๊อตที่ยึด HDD bracket ออก แล้วดึง HDD 
bracket ออกมาจาก HDD slot ดังรูป 
                               
 
 

ขั้นตอนที ่3 

ติดต้ัง Hard disk drive ลงไปใน HDD bracket โดย                
ขันน๊อต 4 ตัว ดังรูป 
                              

ขั้นตอนที ่4 

ใส่ HDD bracket ที่ท าการติดตั้ง Hard disk drive 
แล้ว เข้าไปใน HDD slot และท าการขันน๊อตยึดให้
เรียบร้อย ดังรูป  

 

 

ขั้นตอนที ่5 

เปิด Power supply ของอุปกรณ์ NVR โดยการเสียบปลั๊ก NVR 
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การเชื่อมต่อกล้อง CCTV เข้ากับอุปกรณ์ NVR 
 

 
 
 ท าการเช่ือมต่ออุปกรณ์ NVR กับกล้อง CCTV ผ่านทาง Switch hub โดยใช้สาย LAN 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T  
 
________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ
 อุปกรณ์ NVR 1 เครื่องสามารถเช่ือมต่อกับกล้อง CCTV ได้มากที่สุด 16 กล้อง 
 สาย LAN ที่ใช้ควรเป็นสายชนิด UTP 5e หรือมากกว่า 

________________________________________________________________________________ 
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การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NVR เข้ากับหน้าจอ Monitor 

 

 

 ท าการเช่ือมต่อ Main monitor โดยใช้ HDMI cable แล้วท าการเช่ือมต่อกับ AV OUT port ของ
อุปกรณ์ NVR 
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การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NVR กับ PC 

 

 

ท าการเช่ือมต่ออุปกรณ์ NVR กับ PC ผ่านทาง Switch hub โดยใช้สาย LAN 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T แล้วตั้งค่า IP address ของ PC ดังนี ้

- IP address : 192.168.0.x  (ยกเว้น 0, 1, 250 และ 255) 
- Subnet mask : 255.255.255.0 
- Default gateway : 192.168.0.1 

 

หมายเหตุ  
IP address default ของอุปกรณ์ NVR คือ 192.168.0.250 
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การลงทะเบียน License (Registration Key) ของอุปกรณ์ NVR 

** การ Registration Key จ าเป็นต้องมี Activation Key Card เนื่องจากต้องใช้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
Activation Key No. , Registration ID, MPR ID  

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่ URL : https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/pc/home.htm 
                 Username : EGATCCTV 
        Password  : EGATCCTV 

 

ขั้นตอนที ่2 : คลิกที่ Issue Registration Key 
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ขั้นตอนที ่3 : คลิกเลือก Model ของ NVR (ในที่นี้เลือก WJ-NV200,NVF20) และคลิก Next step 

 

ขั้นตอนที ่4 : กรอกรายละเอียดในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนได้แก่ MPR-ID และ Installation site 
information  หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Next step 

 

ขั้นตอนที ่5 : กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Activation Key No. และ Registration ID หลังจากนั้นคลิกปุ่ม 
Next step 
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ขั้นตอนที ่6 : ระบบจะแจ้งว่าจะท าการส่ง Registration Key ไปที่ Email : Pantakan.c@egat.co.th ให้ท า
การกรอก Email ของตนเองลงในช่อง Email address 2 แล้วกดปุ่ม Issue 

 
 

ขั้นตอนที ่7 : ระบบจะแจ้ง Registration Key ให้ พร้อมกับส่ง Email หลังจากนั้นกดปุ่ม Go to step1  

 

 

mailto:Pantakan.c@egat.co.th%20ให้
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ขั้นตอนที ่8 : Login เข้าหน้าจอ NVR ที่ Main Monitor โดยมีค่า Default ของ Username และ 
Password คือ Username = ADMIN, Password = 12345 

 

ขั้นตอนที ่9 : คลิกที่ปุ่ม Setup ที่หน้าจอ Monitor > Advanced setup > Maintenance > System 
management > Registration of license  
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ขั้นตอนที ่10 : คลิกที่ปุ่ม Setup ของเมนู Registration of license และท าการกรอก Registration Key ที่
ได้มาในเบ้ืองต้น โดยการกดปุ่ม Registration 

       

 

ขั้นตอนที ่11 : คลิกที่ปุ่ม Restart ที่หน้าจอ Registration เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ Register license 
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โหมดตั้งค่า (Setup Mode) ของอุปกรณ์ NVR 

 

1. Home button : ย้อนกลับไปหน้าหลัก 
2. Setup menu panel : แสดงปุ่มรายการต้ังค่าต่างๆ 
3. Easy Start button  

เป็นการตั้งค่าอย่างง่ายเกี่ยวกับ วันที่ เวลา และการ Registration กล้อง CCTV 
4. Basic setup : แสดงรายการตั้งค่าพื้นฐานของ NVR เช่น วันที่ เวลา กล้อง และการบันทึก 
5. Advanced setup button : คลิกเพื่อแสดงปุ่มรายการตั้งค่า 
6. Advanced setup  

แสดงปุ่มรายการต้ังค่า เช่น มอนิเตอร์, ระบบเครือข่าย, ผู้ใช้งาน, การบ ารุงรักษา และการจัดการ
เกี่ยวกับ hard disk drive เป็นต้น 

7. Hierarchical display : แสดงที่อยู่ปัจจุบัน 
8. Setup page : หน้าจอแสดงรายละเอียดการต้ังค่าในแต่ละหัวข้อ 
9. Exit button : คลิกเพื่อท าการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโหมดการตั้งค่า 
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การตั้งค่า IP Address ของอุปกรณ์ NVR 

ท าการต้ังค่า IP address ของอุปกรณ์ NVR ให้เป็น IP address วงเดียวกับของกฟผ. เนื่องจาก IP default 
ของอุปกรณ์ NVR เป็น 192.168.0.250  

ขั้นตอนที ่1 : เข้าไปที่ Setup Mode > Advanced setup > Network > Basic 

 

 IP address: 10.241.xx.200 (xx = แล้วแต่สฟ.)  
Subnet mask: 255.255.255.0 
Default gateway: 10.241.xx.1 (xx = แล้วแต่สฟ.) 
DNS: On 
Primary server address: 10.241.1.24 
Secondary server address: 10.20.9.23 

 
ขั้นตอนที ่2 : คลิกปุ่ม Exit เพื่อออกจากโหมด Setup และกลับไปที่หน้าหลักเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า                  
IP Address ให้กับ NVR 
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การ Register กล้อง CCTV เข้ากับอุปกรณ์ NVR 

ขั้นตอนที ่1 : คลิกที่ปุ่ม Easy Start ในโหมด Setup และท าการตั้งค่าวันที่และเวลา หลังจากนั้นกดปุ่ม 
Apply และ Next ตามล าดับ 

        

 

ขั้นตอนที ่2 : คลิกที่ปุ่ม New เพื่อท าการค้นหากล้อง CCTV ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกับอุปกรณ์ NVR 

 

  ระบบจะแสดงรายการกล้อง CCTV ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบทั้งหมด หลังจากนั้นให้ท าการคลิก
ที่ปุ่ม Next 
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ขั้นตอนที ่3 : ระบบจะท าการก าหนด IP address ให้กับกล้อง CCTV แต่ละตัวโดยอัตโนมัติ โดยถ้าระบบท า
การ Register กล้องส าเร็จ จะแสดงภาพวีดีโอที่หน้าต่างด้านซ้ายมือ 

 

Camera status 

 Displaying image : ระบบท าการ Register กล้องส าเร็จ 
 Changing IP address : ระบบก าลังก าหนด IP address ให้กับกล้อง 
 Undetectable : ระบบค้นหากล้องไม่เจอ ควรท าการตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้วท าการ Register 

ใหม ่
 Authentication error : ระบบไม่สามารถ Authentication กับกล้อง CCTV ได้ ควรท าการ

ตรวจสอบ Username และ Password (ไม่ต้องก าหนด) ของกล้อง CCTV 

 

หมายเหตุ 

 การก าหนดต าแหน่งของกล้องสามารถท าการก าหนดที่หน้าจอนี้ได้เลย โดยท าการคลิกเม้าส์ลากกล้อง
ที่ต้องการก าหนดต าแหน่ง แล้วลากไปไว้ในต าแหน่งที่ต้องการ 

** คลิกเครื่องถูกที่หน้า Also change camera title ออก เพ่ือไม่ให้ Display title ย้ายไปตามกล้อง 

 

ขั้นตอนที ่4 : คลิกปุ่ม Exit เพื่อออกจากโหมด Setup และกลับไปที่หน้าหลักเป็นอันเสร็จสิ้นการ Register 
กล้อง CCTV 
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การตั้งค่าเกี่ยวกับกล้อง 

การตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้น เช่น IP address, Compression และ Port No.  
** ในส่วนของ User name กับ Password ไม่ควรเปลี่ยนแปลง 
เข้าไปที่ Setup Mode > Camera > Camera registration > Registered information > Setup 

 

 
________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ 
   - กล้องที่เป็นชนิด SP302 ให้ก าหนด Compression เป็น H.264 เนื่องจากเป็นการบีบอัดที่ค่อนข้างมีความ
คมชัดสูงและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย 
   - กล้องที่เป็นชนิด BB-HCM511 ให้ก าหนด Compression เป็น MJPEG เนื่องจากกล้องชนิดนี้ไม่สามารถ
ใช้การบีบอัดที่เป็น H.264 และ MPEG-4 ได ้  
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การตั้งค่าต าแหน่งของกล้อง CCTV ที่หน้าจอ Operation 

 คือ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของกล้อง ที่แสดงที่หน้าจอ Main monitor โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า Setup Mode ที่ Camera > Camera registration > Change the display position 
of camera แล้วคลิกที่ปุ่ม Setup 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ท าการคลิกเม้าส์ลากกล้องที่ต้องการก าหนดต าแหน่ง แล้วลากไปไว้ในต าแหน่งที่ต้องการ  
** คลิกเครื่องถูกที่หน้า Also change camera title ออก เพ่ือไม่ให้ Display title ย้ายไปตามกล้อง 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่ม Back เพื่อท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปสูห่น้าจอ Camera registration 
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การตั้งค่าการบันทึกภาพวีดีโอของอุปกรณ์ NVR 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า Setup Mode > REC & event > Recording setup 

 

1. Schedules : ก าหนดวัน เวลา ที่ต้องการบันทึก หากต้องการบันทึกภาพวีดีโอตลอด 24 ชั่วโมง 
ให้ท าการตั้งค่าตามภาพด้านบน 

2. Recording setup (All camera) : เป็นการตั้งค่า Frame rate และ Image Quality ของ
ภาพวีดีโอที่ท าการบันทึก (ใช้ค่า Default คือ Frame rate = 10 ips และ Image quality = 
FQ) 

ขั้นตอนที่ 2 : ท าการเปิดใช้งานการบันทึกภาพวีดีโอ โดยเข้าไปที่ Advanced setup > Recording mode 
แล้วเลือกเป็น On (ถ้าต้องการปิดการบันทึกภาพวีดีโอให้เลือกเป็น Off) 

 

ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่ม Exit เพื่อท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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การตั้งค่าผู้ใช้งาน 

เป็นการสร้างรายชื่อผู้ใช้งานและก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ CCTV ผ่านทางระบบเครือข่าย Internet 

การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า Setup Mode > Advanced setup > User management > Basic 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่แท็ป Operation แล้วท าการต้ังค่าดังนี้ 
 -  Auto login : Off 
 -  Auto login user : ADMIN 
 -  Quick login : On 
 -  Auto logout : Off 

ขั้นตอนที่ 3 : ไปที่แท็ป Network แล้วท าการต้ังค่า User authentication เป็น On 

ขั้นตอนที ่4 : ไปที่แท็ป User level settings แล้วท าการก าหนดค่าสิทธ์การใช้งานดังนี ้
 -  Manager : สามารถดูกล้อง, ควบคุม Pan/tile/zoom กล้อง และตั้งค่าการท างานได้ 
 -  Operator : สามารถดูกล้องและควบคุม Pan/tile/zoom กล้องได้ แต่ตั้งค่าการท างานไม่ได้ 
 -  Viewer : สามารถดูกล้องได้อย่างเดียว 
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การสร้างผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า Setup Mode > Advanced setup > User management > User registration 

 

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าไปที่แท็ป Register new user แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หลังจากนั้นกดปู่ม 
Registration เพื่อท าการสร้างผู้ใช้งานใหม่ 

 

 ในส่วนของ Level เป็นการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
          -  Manager  : สามารถดูกล้อง, ควบคุม Pan/tile/zoom กล้อง และตั้งค่าการท างานได ้
 -  Operator : สามารถดูกล้องและควบคุม Pan/tile/zoom กล้องได้ แต่ตั้งค่าการท างานไม่ได้ 
 -  Viewer    : สามารถดูกล้องได้อย่างเดียว 
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การแก้ไขและลบผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า Setup Mode > Advanced setup > User management > User registration 

 

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าไปที่แท็ป Edit user information แล้วท าการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน 

 

** หากต้องการลบผู้ใช้งานให้เลือก User name ที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่ปุ่ม Delete 
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การตั้งค่าเกี่ยวกับ Administrator 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า Setup Mode > Advanced setup > User management > Administrator setup 

 

** ในส่วนนี้มีค่า Default คือ 

-  User name : ADMIN 
-  Password   : 12345 
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