
Technical specification

CCD CAMERA

Pick-up device 1/3" (Solid state CCD)
No. of picture elements
(H) x (V) 512 x 492 (EIA)

512 x 582 (CCIR)
Horizontal resolution > 380 TVL
Light sensitivity 0.5 ~ 30000 lux
Spectral sensitivity range 400 ~ 1000 nm
Signal to noise ratio > 48 dB
Output A/V RJ 11 E modular 'telephone'

socket
Built-in microphone electret
Lens type integrated
Lens viewing angle 59°H x 46°V

• focal length 4 mm
• relative aperture F 2.0
• focus range 1 ~ ∞ m

Power supply 16 ~ 27 VDC (via system cable)
Power consumption 50 mA (at 24 VDC)
System cable 4-wire dual twisted pair

'telephone' cable
Tripod socket 1/4" B.S.W.
Dimensions (WxHxD) 70 x 70 x 79 mm (incl. lens)
Weight 205 gr
Ambient conditions Ammonia resistant
Ambient temperature

• operating +10 ~ +55°C
• storage -25 ~ +70°C

Ambient humidity
• operating 20% ~ 90%RH
• storage 99%RH

Specifications may be changed without notice.
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Valvontakamera

Johdanto

Uusi CCD-kamerasi on kehitetty käytettäväksi erityisen
valvontajärjestelmämonitorin kanssa. Se on varustettu herkällä
mikrofonilla, joten se toistaa kuvan lisäksi myös äänen, ja siinä on
tuloliitännät ulkoisia hälytyslaitteita varten.

Asennus

Varoitus: " Kameraa tai lisälaitetta kytkettäessä tai irrotettaessa tulee

monitorin olla aina virtalähteestä irrotettuna.

Toiminta vain stand-by valmiuskytkintä käyttäen ei ole tarpeeksi turvallista.

Virtalähteen ollessa liitettynä kaikki kamerajohdot ovat tutkattuja.
Monitori käyttää tätä rekisteröimään järjestelmän kamerakoostumuksen
ja tarkastamaan onko muunnoksia tehty.

Ääni

Haluttaessa voidaan kameran mikrofonin toiminta katkaista (kuva A-14).
Jos kameran johtoon sisältyy komentoyhteysrasia niin kameran ja
komentoyhteysrasian ääni toistuu monitorissa.
Suomi
r

Kuvat joihin tässä käyttöohjeessa viitataan ovat etu- ja takannessa.

Suomi
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Hälytyksen tulokytkennät

Kamerassa on kolminapainen pääterasia ( kuva A-13) hälytysanturien,
esim. ovikosketinten kytkentöjä varten. Kytke sulkeutuvat anturit (N.O.)
kytkimiin N.O.. Kytke avautuvat anturit (N.C.) kytkimiin N.C..

Sijainti

Ensin on tutkittava paikka johon kamera on asennettava. Parhaat tulokset
saadaan kameran ollessa hieman alasuuntaan käännettynä. Sen ei pidä
olla kirkkaan valonlähteen kohdalla.

• Pidä kameraa kädessäsi paikassa johon haluat kameran asentaa, ja tarkasta
monitorista kattaako kamera todella koko haluamasi valvonta-alueen
mainitusta paikasta käsin.

• Kiinnitä asennusjalusta kattoon, seinään tai muulle tasaiselle ja tukevalle
paikalle ohessa olevilla ruuveilla ja liittimillä.

• Kiristä pallonivelen vipu (kuva A-3).
• Kiinnitä kamera asennusjalustaan kiertämällä kameran takaseinässä tai

pohjassa oleva kiinnityskohta (kuva A-1) ruuvikierteeseen (kuva A-2).
• Irrota pallonivelen vipu (kuva A-3) ja tarvittaessa asennusjalustassa oleva

ruuvi (kuva A-4), ja kohdista kamera tarkasti kohteeseen tai tilaan jonka
haluat saada kuvapinnalle.

• Kun kameran kulma on oikea voit kiristää vivun ja ruuvin.
Huomautus: Kameran voi asentaa myös kaikkiin vakiona 1/4" 20 UNC
ruuvikierteellä varustettuihin kameranjalustoihin.

• Tarkista että kaapelin pituuden valitsin (kuva A-15) on asetettu oikein.
Pituuden tulee vastata monitorin ja kameran välisen järjestelmäkaapelin
todellista pituutta (enint. 0-300m).

Kuvan tarkkuus

Säädä kameran linssin tarkennusrengasta (kuva B-1), kunnes kuva on
mahdollisimman tarkka.
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Suojus

Käytettäessä kameraa ulkona se on suojattava sateelta ja lumelta
(valinnaisella) suojuksella (kuva A-10).

Järjestelmän kytkentä

Kytke järjestelmäkaapeli kameran lähtöliitäntään (kuva A-12).

Objektiivi

Varoitus: Älä koske objektiivin lasiin. Se voi aiheuttaa vahinkoa lasin aralle

pinnalle. Jos objektiivi on puhdistettava, käytä erityistä objektiivin

puhdistuspaperia, jota on saatavissa hyvin varustetuista valokuvausliikkeistä.

Terävyysalue
Kuva sisärakenteisella objektiivilla on 1 metrin ja äärettömän
(kentän syvyys) välisillä kohteilla huipputerävä.

Kaapeli

Vakiovarusteena 4-johtiminen järjestelmäkaapeli (katso tekniset tiedot).

Parhaan mahdollisen kuvan ja äänen laadun saamiseksi tulee käyttää
kierrettyä parikaapelia (puhelinjohtoa).

Kaupoissa on harrastelijoita ja ammattilaisia varten suuri määrä erilaisia
pistokkeita, pistorasioita ja lisävälineitä joilla kaapelia voi laajentaa.
Ota huomioon, että yhteys on aina kuvan B mukainen.

Varoitus: Järjestelmässä käytettävät liittimet ovat tavallisia puhelimissa

käytettyjä liittimiä. Älä kuitenkaan koskaan liitä puhelinlaitetta järjestelmän

liitäntöihin.

Suurin välimatka (ilman kaapelin jatkoliitintä) monitorin ja kameroiden
välillä on 300 metriä.
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Huolto-ohjeet

Puhdistus
Voit puhdistaa monitorin kostealla, nukattomalla liinalla tai säämiskällä.

Objektiivin puhdistukseen tulee käyttää erityistä linssin puhdistusliinaa.
Alkoholi-, metyylialkoholi-, ammoniakki-, yms -pohjaisten
puhdistusnesteiden käyttö on KIELLETTY.

Vettä ei saa käyttää.
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