
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.

53

1
25 3

4

CL 76610012_001.AI  00697

Figure A

5432

4-5
2-3

5432

4-5
2-3

5432

5432

Figure B

12

CL 76610012_002.AI   100697

13

CL 46610005/13G

10

CL 76610012_003.AI

0 X 1

200m

0-50m

100m

300m

0 X 1

1415

R
A

E
N

>
<

R
AF

1

CL 76610011_004.AI



Observatie Camera

Introduktie

Uw nieuwe CCD-camera is bestemd voor gebruik met een speciale
systeemmonitor. De camera is uitgerust met een gevoelige microfoon,
waardoor zowel beeld als geluid via de monitor weergegeven kunnen
worden. Ook is de camera voorzien van ingangscontacten voor de
aansluiting van externe alarmapparatuur.

Installatie

Waarschuwing: " Bij het aan- of afsluiten van een camera of accessoire dient

de monitor altijd los gekoppeld te zijn van de netspanning.

Het bedienen van de stand-by-toets alleen is niet voldoende.

Bij het aansluiten van de netspanning worden alle cameralijnen afgetast.
De monitor legt hiermee de camera configuratie van het systeem vast en
kijkt of er eventuele wijzigingen zijn aangebracht.

Geluid

Indien gewenst kan de ingebouwde microfoon in de camera worden
uitgeschakeld (fig. A-14).
Indien er een intercom box in de cameralijn is opgenomen wordt het
geluid van de camera en de intercom box door de monitor weergegeven.
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De afbeeldingen waarnaar in deze handleiding verwezen wordt zijn
afgedrukt op de uitvouwbladen van de voor- en achteromslag.
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Alarm ingangen

De camera is voorzien van een driepolig aansluitblok (fig. A-13) voor het
aansluiten van alarmsensors, zoals deurcontacten. Normaal geopende
(N.O.) sensors dienen te worden aangesloten op N.O. contacten.
Normaal gesloten (N.C.) sensors dienen te worden aangesloten op N.C.
contacten.

Positie

Bepaal eerst de plaats waar u de camera wilt installeren. Het beste
resultaat krijgt u wanneer u de camera enigzins van boven en niet in een
felle lichtbron laat kijken.

• Houd de camera in de hand op de plaats waar u deze wilt installeren en
controleer op de monitor of de camera vanaf die plaats inderdaad het
gewenste gebied bestrijkt.

• Bevestig de montagebeugel door middel van bijgeleverde schroeven en
pluggen aan het plafond, de wand of een andere vlakke en stevige
ondergrond.

• Draai de knop (fig. A-3) van het kogelgewricht vast.
• Bevestig de camera op de beugel door het montagegat in de achterkant of

onderkant van de camera (fig. A-1) op het van schroefdraad voorziene
uiteinde te draaien (fig. A-2).

• Draai de knop van het kogelgewricht (fig. A-3) en indien nodig de schroef
(fig. A-4) op de montagebeugel los en richt de camera nauwkeurig op het
object of gebied dat u in het beeld wilt hebben.

• Als de camera in de gewenste positie staat, draai de knop en/of schroef
weer vast.
Opmerking: De camera kan ook op ieder ander camerastatief gemonteerd
worden die voorzien is van standaard 1/4" 20 UNC schroefdraad.

• Controleer of de kabellengte-keuzeschakelaar (fig. A-15) op de juiste
lengte is afgesteld. De ingestelde waarde moet gelijk zijn aan de lengte van
de systeemkabel (0-300m max.) tussen monitor en camera.

Scherpstellen

Draai de scherpstelring (fig. B-1) van de cameralens bij tot u een optimaal
scherp beeld krijgt.
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Beschermhuis

Voor toepassingen buitenshuis dient u een beschermhuis (fig. A-10)
(optie) te gebruiken om de camera tegen regen en sneeuw te beschermen.

Systeemaansluitingen

Sluit de systeemkabel aan op de uitgang van de camera (fig. A-12).

Objectief

Waarschuwing: Raak het glas van het objectief niet aan. Dit kan de gevoelige

deklaag op het oppervlak van het objectief beschadigen. Gebruik een speciaal

lensreinigingsdoekje als het objectief schoongemaakt moet worden. Deze doekjes zijn

verkrijgbaar bij elke goede fotozaak.

Scherpstelling
Met het ingebouwde objectief kan de beeldscherpte optimaal worden
ingesteld tussen 1 meter en oneindig (scherptediepte bereik).

Kabel

Standaard is er een 4-draads systeemkabel (zie specificaties) meegeleverd.

Voor een optimale beeld- en geluidkwaliteit dient een standaard
'dual twisted-pair' (telefoon)kabel te worden gebruikt. Voor het verlengen
van de kabel is er een ruim assortiment van stekers en gereedschap in de
hobby en vakhandel verkrijgbaar. Let er echter altijd op dat de verbinding
overeen komt met figuur B.

Attentie: De voor het waarnemingssysteem gebruikte pluggen hebben dezelfde
afmetingen als standaard telefoonpluggen. Sluit nooit telefoonapparatuur op het

waarnemingssysteem aan!

De maximum afstand die (zonder cable extension adapter) overbrugd kan
worden tussen de monitor en de camera's bedraagt 300 meter.

20
n



Onderhoudstips

Reinigen
U mag de buitenkant van de camera schoonmaken met een vochtige,
pluisvrije doek of zeemleren lap.

Gebruik voor het schoonmaken van het objectief een speciaal
lensreinigingsdoekje. Gebruik GEEN reinigingsvloeistoffen op basis van
alcohol, spiritus, ammoniak, etc..

Vermijd direct contact met water.
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