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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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Observatiesysteem

De afbeeldingen waarnaar in deze handleiding verwezen
wordt zijn afgedrukt op het uitvouwblad van de omslag.
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Nederlandsn

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u uw systeem
in bedrijf stelt.

Inleiding

Met de aanschaf van dit systeem bent u in het bezit
gekomen van een geavanceerd en makkelijk te bedienen
observatiesysteem.

Het observatiesysteem bestaat uit een speciaal ontworpen
monochrome monitor met een aantal observatie en
bewakings-functies bestaande uit;

• Beeld- en geluidsweergave van een camera (uit te breiden
met een intercom). Deze kunnen met een recorder
worden opgenomen.

• Bewaking van de cameralijnen op kabelbreuk.
• Alarmdetectie door middel van een alarm box (optie) of

via de alarmcontacten op de camera.
• Alarmdetectie door middel van een alarm box (optie).
• Het aansturen van externe apparatuur door middel van

een action box (optie) en/of alarm.

Als beeld en geluid zijn uitgeschakeld met behulp van de
schakelaar power save op het bedieningspaneel van de
monitor blijven de camera's toch beeld en geluid naar de
VCR- en slave-uitgang zenden. Ook de alarmfuncties
blijven actief.

Verder kunnen op deze monitor eenvoudig door middel
van een 4-draads systeem(telefoon)kabel meerdere
CCD-camera's en accessoires worden aangesloten.

Accessoires:
Het systeem kan worden uitgebreid met een of meer
systeem accessoires of andere randapparatuur, zoals:

• Intercom box
• Alarm box
• Action box
• Camera's (max. 4)
• Cable extension adapter
• Camera interface box
• Extra slave-monitoren
• Video printers
• etc.

Netvoeding:
De monitor kan worden aangesloten op een netspanning
van 100-240 V ~ 50/60 Hz.
De veilige laagspanning (24 V _) voor de camera('s) en
systeem-accessoire-boxen wordt door de monitor geleverd
via de systeemkabel.

Nederlands
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Installatie

Wanneer deze configuratie wordt gewijzigd,
moet het systeem opnieuw worden onder-
zocht. Schakel daarom altijd het systeem
uit met behulp van de netschakelaar aan
de achterzijde als u een camera of accessoire
toevoegt of verwijdert. Het bedienen van
de spaarstand-toets is hierbij niet voldoende.

Opmerking: Alleen de ingangen waarop een camera is

aangesloten zijn selecteerbaar of worden door de monitor

gebruikt. Het is daarom zinloos een accessoire aan te sluiten op

een ingang waaraan geen camera is verbonden.

Monitor

Op de monitor kan aan de achterzijde het volgende
worden aangesloten:

Camera
Verbind de camera met een van de camera-ingangen aan
de achterzijde van de monitor (fig. B-1).
Als u de monitor tijdelijk in de buurt van de camera
plaatst kunt u de camera makkelijker op het object richten.

VCR
Sluit, voor het opnemen en weergeven van beeld en
geluid, een video recorder aan op de in-en uitgang
(VCR-audio/video in/out) achter op de monitor (fig B-2).

De VCR-uitgang kan ook worden gebruikt om andere
randapparatuur aan te sluiten. Bijvoorbeeld een video
printer voor hard copies.

Extra monitor
Met behulp van dezelfde twisted pair systeemkabel kunt
u een extra monitor op de slave-uitgang (fig. B-3)
aansluiten. De extra monitor geeft exact hetzelfde beeld
en geluid als de basis-monitor.
In de VCR-modus toont de slave-monitor het beeld van
de laatst gekozen camera.

Alarm contact
Het alarm contact (maak (N.O.) en verbreek (N.C.)) van
de monitor (fig. B-5) kan b.v. worden gebruikt voor het
starten van een video recorder, sirene, telefoonkiezer.

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 C.

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.

n
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Bediening

Monitor

Systeem aan/uit
U zet het systeem aan en uit met behulp van de
system-toets (fig. B-7).
Als het systeem uit staat zijn de LEDs van alle camera's
uit en knippert de auto (sequence) LED periodiek.

Opmerking: Gebruik de system-toets om het systeem uit te

schakelen als u een camera of accessoire toevoegt of verwijdert.

Power save
Door op de power save-toets (fig. A-1) te drukken kunt u
beeld en geluid van de monitor uitschakelen om op die
manier stroom te besparen.
Als het systeem in de modus power save staat zijn alle
camera-LED's uit en is de auto (sequence) LED aan.

Helderheid/contrast
Met de brightness- (fig. A-6) en contrast-regelaar (fig. A-5)
kunt u het beeld op uw persoonlijke voorkeur of
omgevings-condities afstellen.

Volume
Met de volume-regelaar kunt u de geluid-sterkte instellen
(fig. A-7).

Talk
Door het indrukken van de talk-toets (fig. A-8) wordt de
ingebouwde microfoon (fig. A-9) van de monitor
ingeschakeld. Het geluid van de microfoon kan door de
intercom box worden weergegeven (optie).

Action
Met behulp van de action-toets (fig. A-10) kunt u een
optionele action box activeren. De action-box blijft actief
zolang de toets wordt ingedrukt.

Auto (sequence)
De monitor schakelt langzaam over van het ene beeld
naar het andere (beeld + geluid) van de aangesloten
camera's.

Opmerking: De auto-toets werkt alleen wanneer:

- de camerafunctie is geselecteerd;

- het observatiesysteem wordt uitgebreid met ten minste twee

camera's.

Door op de auto-toets te drukken (fig. A-3) wordt de
automatische schakelfunctie gestart. De automatische
schakel intervaltijd (auto seq.time) is achter op de
monitor (fig. B-4) instelbaar tussen 4 en 60 seconden.

Om terug te schakelen naar handmatige bediening hoeft
u alleen maar op één van de camera voorkeuze toetsen of
op de auto-toets te drukken.

Camera selectie
Op de monitor kunnen maximaal 4 camera's worden
aangesloten. U kiest een camera met behulp van de
cameraselectietoetsen 1, 2, 3 en 4 (fig. A-2), waarna de
bijbehorende LED gaat branden.

VCR
Met deze toets (fig. A-4) schakelt u de monitor naar de
VCR-modus. De VCR-LED gaat nu branden. Het signaal
dat wordt geleverd aan de VCR-ingang aan de achterzijde
van de monitor (fig. B-2) wordt op de monitor afgebeeld.

Volgende camera-ingang
Als u de contacten voor de volgende camera-ingang
(fig. B-6) sluit, schakelt het systeem over naar de volgende
beschikbare camera (voor toekomstig gebruik).

Deurbel
Als u op de doorbell-toets op de optionele intercom box
drukt klinkt er in de monitor een zoemer, waarna het
beeld overschakelt naar de bijbehorende camera. Als de
automatische cameraselectie loopt, wordt deze stopgezet.
Als de systeem operator niet binnen 1 minuut, door het
indrukken van een willekeurige knop, op het
waarschuwings-signaal reageert, gaat de monitor terug
naar de voorgaande status; de automatische
cameraselectie wordt eventueel weer opgepakt.

Alarm

Een alarm kan optreden bij:
• een onderbreking in de cameralijn;
• deze wordt gedetecteerd door een camera-alarmingang of

door een alarm box (optie).

Bij een alarm gebeurt het volgende;
1) Het systeem schakelt automatisch naar de bijbehorende

camera-ingang.
2) De corresponderende camera-LED begint te knipperen.
3) De ingebouwde alarmzoemer is gedurende 15 seconden

hoorbaar.
4) Het alarmcontact (fig. B-5) wordt voor 3 minuten

omgeschakeld. Met het alarmcontact kan bijvoorbeeld
een video recorder, sirene of telefoonkiezer worden
geactiveerd.

Programmeren alarm
Indien gewenst is een alarm in een bepaalde cameralijn
te deactiveren. Dit kan nodig zijn om b.v. gedurende de
dag alarmen van een deurcontact of bewegingsmelder niet
te laten melden. De kabeldetectie echter blijft altijd actief.

Druk op de auto-toets en hou deze samen met de
VCR-toets ingedrukt. De camera ledjes op de monitor
van welke de alarmfunctie actief is lichten op.
Het auto-ledje knippert snel.
Druk op de betreffende camera selectie kop van welke
het alarm dient uit- of ingeschakeld te worden,
(LED aan = alarm aan, LED uit = alarm uit).
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Indien alle cameralijnen zijn ingesteld kan het
programma worden afgesloten door op de auto-toets te
drukken. De monitor keert terug naar de status vóór het
programmeren.

Automatisch beëindigen alarmstatus
Na 3 minuten keert de monitor terug naar de status
waarin hij zich bevond op het moment juist voordat het
alarm afging. Als de automatische cameraselectie actief
was, wordt deze voortgezet. De bijbehorende camera
LED blijft echter knipperen zolang de alarm-lijn actief is
(alarmdetector nog actief is) of de cameralijn nog steeds
verbroken is.

Voortijdig beëindigen alarmstatus
De alarmuitgang (fig. B-5) wordt gedeactiveerd door
uitschakeling van het alarm. Zie 'Programmeren alarm'
hierboven. Het binnen 15 seconden indrukken van elke
willekeurige toets op het bedieningspaneel van de
monitor beëindigt de alarmstatus.

Alarmprioriteit
Een nieuw alarm heeft altijd voorrang. De monitor
schakelt altijd naar de camera van het laatst ontvangen
alarm maar laat de LED(s) van elk voordien ontvangen
alarm sneller knipperen.

Onderhoudstips

Ventilatie

Voorkom oververhitting van de systeem-monitor door te
zorgen dat de ventilatie openingen boven in de monitor
vrij blijven. Plaats de monitor niet in de onmiddellijke
nabijheid van een warmtebron.

Reinigen

U kunt de systeem-monitor met een vochtige doek of
zeemleren lap 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.

Waarschuwing: De achterzijde van de monitor mag alleen

door een vakkundige onderhouds-monteur worden verwijderd.
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