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Technical specifications
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System monitor

Picture tube 12 "/ 31cm
Camera selection 1 ~ 4
Audio one-way, two-way prepared
Built-in microphone electret
Mains power supply 100 - 240 VAC, 50 / 60Hz
Power consumption 16 Watt max .
Camera power supply 24 VDC, short-circuit protected
Max. camera cable length 300 m (600 m with extension adapter)
System cable type 4-wire dual twisted pair 'telephone' cable
System connectors RJ 11 E type modular 'telephone'
In/output VCR A/V cinch connectors
Output slave monitor A/V system connector
Output alarm relay (type/time) 3-pole terminal block/ 3 minutes
Next camera input 2-pole terminal block, normally open
Camera-LED(s) alarm blinking freq. 1 Hz (last alarm) / 8 Hz (previous alarms)
Dimensions (WxHxD) 320 x 310 x 310 mm
Weight 5.7 kg
Ambient conditions

• temperature (Operating/Storage) +10 ~ +45°C / -25 ~ +70°C
• humidity (Operating/Storage) 20% ~ 90%RH / 99%RH
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Valvonta- ja Turvajärjestelmä

Kuvat joihin tässä käyttöohjeessa viitataan ovat etu- ja
takannessa.
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Suomir

Lue nämä ohjeet ennen kuin käynnistät järjestelmäsi.

Johdanto

Ostamalla tämän järjestelmän olet hankkinut
huippuunsa kehitetyn, helppokäyttöisen
valvontajärjestelmän.

Valvontajärjestelmä koostuu erikoiskehitteisestä
mustavalko-monitorista joka on varustettu useilla
tarkkailuja turvatoiminnoilla, joihin kuuluvat:

• Kameran kuvan- ja äänentoisto (laajennus
komentoyhteysrasian avulla). Toistot voi nauhoittaa
nauhurilla.

• Kamerajohdinten valvonta kaapelikatkojen tarkistusta
varten.

• Hälytyksen tunnistaminen hälytysrasialla (valinnainen)
tai kameran hälytyskontakteilla.

• Ulkolaitteiston käyttö (valinnaisen) toimintarasian avulla
ja/tai hälyttimellä.

Kun kuva ja ääni kytketään pois päältä monitorin
käyttöpaneelin virransäästökytkimellä, kamerat jatkavat
kuvien ja äänen lähetystä kuvanauhurin ja
lisämonitorin lähtöliitäntään. Hälytystoiminnat pysyvät
myös aktivoituina.

Useiden CCD kameroiden ja lisälaitteiden liittäminen
monitorin on mahdollista 4-johdinjärjestelmäisen
(puhelin)kaapelin avulla.

Lisälaitteet:
Järjestelmää voi laajentaa yhdellä tai useammalla
järjestelmän lisälaitteella tai muulla oheislaitteella, joita
ovat:

• Komentoyhteysrasia
• Hälytysrasia
• Toimintarasia
• Kamerat (korkeintaan 4)
• Kaapelin jatkosovitin
• Kameran liitäntärasia
• Tehtävätulostimet
• Videokirjoittimet
• jne.

Virtalähde:
Monitorin voi liittää 100-240 V ~ 50/60 Hz
verkkojännitteeseen. Turvallinen matalajännite (24 V _)
kameroihin ja järjestelmän lisälaiterasioihin monitori
johtaa järjestelmäkaapeleiden kautta.

Suomi
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Asennus

Mikäli järjestelmään tehdään muutoksia,
järjestelmä on tutkittava uudestaan. Kytke
siksi järjestelmä pois päältä takimmaisella
virtakytkimellä, kun kameroita tai
lisävarusteita lisätään järjestelmään tai
poistetaan siitä. Pelkkä
virransäästöpainikkeen käyttö ei riitä.

Huomautus: Ainoastaan ne tuloliitännät joihin kamerat on

kytketty voidaan valita tai ne ovat monitorin käytössä. Sen

vuoksi on turhaa kytkeä minkäänlaisia lisälaitteita

tuloliitäntään johon kameraa ei ole kytketty.

Monitori

Monitorin takaseinää voi kytkeä seuraavat:

Kamera
Liitä kamera yhteen monitorin takana olevista kameran
tuloliitännöistä (kuva B-1).
Kameran oikea suuntaaminen on helpompaa, kun
monitori on väliaikaisesti asennettu kameran paikkaan.

VCR Kuvanauhuri
Kuvien ja äänen tallentamiseen ja toistamiseen on
kuvanauhuri kytkettävä monitorin takaseinässä (kuva B-2)
oleviin tulo- ja lähtöliitäntöihin (VCR-audio/video
in/out).

Kuvanauhurin lähtöliitäntää voi käyttää myös muiden
oheislaitteiden liittämiseen. Esimerkiksi
videokirjoittimen tulosteita varten.

Lisämonitori
Voit liittää ylimääräisen monitorin lisämonitorin
lähtöliitäntään (kuva B-3) käyttämällä samaa kerratun
johdinparin järjestelmäkaapelia.
Lisämonitorin kuva ja ääni on täsmälleen sama kuin
perusmonitorissa. Kuvanauhurikäytössä lisämonitori
näyttää viimeksi valitun kameran kuvaa.

Hälytyskytkin
Monitorin hälytyskytkintä (suoritus ja katko) (kuva B-5)
voidaan käyttää esimerkiksi kuvanauhurin, sireenin tai
puhelinvalitsimen käynnistykseen.

Kaapeli

4-johtiminen järjestelmäkaapeli (katso tekniset tiedot) on
vakiovaruste.

Parhaan mahdollisen kuvan ja äänen laadun saamiseksi
tulisi käyttää standardityyppistä puhelinkaapelia.
Kaupoissa on harrastelijoita ja ammattilaisia varten suuri
määrä erilaisia pistokkeita, pistorasioita ja lisävälineitä
joilla kaapelia voi laajentaa. Huomioi aina se, että yhteys
on aina kuvan C 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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