
Sistema de Vigilância a P/B

As ilustrações às quais se refere este Manual,
encontram-se nas orelhas frontal e traseira da sobrecapa
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Leia estas instruções antes de colocar o seu sistema em
funcionamento.

Introdução

Ao adquirir este sistema Você possuirá um sistema de
observação sofisticado e fácil de usar.

O sistema de observação consiste em um monitor
monocromático especialmente concebido para este fim,
com várias funções de observação e segurança, que
incluem:

• Reprodução de som e imagem de uma câmara (pode ser
ampliado com um interfone). As reproduções podem ser
gravadas por meio de um gravador.

• A função modo Quad permite exibir as imagens de um
número máximo de 4 câmaras em 4 quadrantes do
monitor.

• A função de repetição de eventos permite guardar e
reproduzir as imagens de um alarme, de uma campainha
de porta ou de uma câmara perdida.

• Monitoração das linhas da câmara para verificação de
rupturas do cabo.

• Detecção de braço por meio de uma caixa de alarme
(opcional) ou pelos contatos de alarme na câmara.

• Acionamento do equipamento externo por meio de uma
caixa de ação (opcional) e/ou alarme.

• A função Exibição de Mensagens no Ecrã (OSD) permite
exibir a hora, a data, o número da câmara e a
informação de alarme no ecrã ou no videogravador.

Quando a imagem e o som estiverem desligados por
meio do interruptor da economia de energia no painel
de controle do monitor, as câmaras continuarão a
transmitir imagens e som ao VCR e à saída escrava.
As funções de alarme também continuarão ativas.

Além disso, os vários acessórios e câmaras CCD podem
ser ligados a este monitor por meio de um sistema de
cabos (telefónicos) de 4 fios.

Acessórios:
O sistema pode ser ampliado por um ou mais acessórios
ou um outro equipamento periférico como por exemplo:

• Caixa de interfone
• Caixa de alarme
• Caixa de ação
• Câmaras (4 no máximo)
• Adaptador de cabo de extensão
• Caixa de interface da câmara
• Monitores escravos adicionais
• Impressoras de vídeo

Alimentação de rede:
O monitor pode ser ligado a uma fonte de tensão elétrica
de 100-240 V~ 50/60 Hz. A baixa-voltagem segura
(24 V _) para a(s) câmaras(s) e as caixas de acessórios do
sistema é fornecido junto com o monitor através do
cabo do sistema.
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Instalação

Ao ser alterada a configuração, o sistema
deve ser novamente iniciado.
Consequentemente deve-se sempre desligar
o sistema por meio do interruptor de
energia traseiro quando uma câmara ou
um acessório fôr adicionado ou removido.
Não é suficiente o uso da tecla 'economia
de energia'.

Observação: Apenas as entradas às quais se encontram

ligadas as câmaras podem ser seleccionadas ou utilizadas pelo

monitor. Assim sendo, de nada serve ligar um acessório a uma

entrada à qual não se encontre ligada nenhuma câmara.

Monitor

Ao lado traseiro do monitor podem ser ligados:

Câmara
Ligue a câmara a uma das entradas de câmara nas costas
do monitor (fig. B-1).
Virando a câmara corretamente para o objeto será mais
fácil quando o monitor estiver temporariamente
instalado no sítio da câmara.

VCR
Para a gravação e reprodução das imagens e do som, um
gravador de vídeo deve ser ligado à entrada e à saída
(VCR-audio/vídeo in/out), no lado traseiro do monitor
(fig. B-2).

A saída de VCR pode também ser usada para ligar outros
equipamentos periféricos. Por exemplo, uma impressora
de vídeo.

Monitor adicional
Você pode ligar um monitor extra à saída escrava (fig.
B-3), utilizando o mesmo cabo de sistema de par torcido.
O monitor adicional apresenta exatamente a mesma
imagem e som que o do monitor do sistema.
Na modalidade VCR, o monitor escravo mostra a
imagem da última câmara selecionada.

Contato de alarme
O contato de alarme (fecho e abertura) do monitor
(fig. B-5) pode, por exemplo, ser usado para pôr em
funcionamento um gravador de vídeo, uma sirena ou
um seletor de telefone.

Cabo

Normalmente é fornecido um cabo do sistema (veja as
especificações) de 4 fios.

Para uma melhor qualidade de imagem e som deve ser
usado um cabo normal (dual twisted pair) 'par torcido'
(de telefone).

Para prolongar o cabo encontra-se à disposição uma
ampla gama de plugues e ferramentas disponíveis no
comércio profissional e do passatempo. Certifique-se
sempre que a conexão corresponda à da figura C.

Atenção: As fichas utilizadas para o sistema de observação

tem as mesmas dimensões que as fichas telefónicas padrão. Não

ligue jamais um telefone à câmara ou ao monitor do sistema.

A distância máxima que pode ser coberta (sem um
adaptador de extensão de cabo) entre o monitor e as
câmaras é de 300 metros.
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Operação

Monitor

Sistema ligado/desligado
Por meio do botão de sistema (fig. B-7), o sistema pode
ser ligado e desligado.
Quando o sistema estiver desligado todas as Luzes
Emitindo Diodo (LED's) estarão desligadas e a LED (de
seqüência) automática piscará periodicamente.

Observação: Utilize o botão de sistema para desligar o

sistema quando uma câmara ou um acessório fôr adicionado

ou removido.

Energia economia/activa
Pressionando o botão da economia de energia (fig. A-1)
a imagem e o som no monitor poderão ser desligados
economizando, deste modo, a energia. A câmara continua
a transmitir imagens e som ao VCR, saída escrava e aux.
As funções de alarme também continuam activas.
Ao pressionar simultaneamente os botões regulação e
economia de energia, poderá comutar o sistema entre
modo normal/economia de energia e modo silencioso/
economia de energia, e vice-versa. Se pressionar o botão
economia de energia o sistema comutará para o último
modo de economia de energia seleccionado.

Modo normal (o LED de sequência automática (fig. A-12)
encontra-se aceso)
Na eventualidade de ocorrência de um alarme, de corte
de um cabo ou de uma campainha de porta, o monitor
liga-se automaticamente passando de modo economia de
energia para modo “activo” e reproduz automaticamente
a imagem e o som captados na entrada da câmara.
Quando não existir nenhum sinal de resposta, o sistema
regressará automaticamente para modo economia de
energia depois de decorrido cerca de 1 minuto.

Modo silencioso (o LED de sequência automática (fig.
A-12) pisca periodicamente)
Na eventualidade de ocorrência de um alarme ou de uma
campainha de porta, o monitor mantém-se em modo
“economia de energia”. Não é reproduzida qualquer
imagem ou som e o LED da entrada da câmara, que
capta o alarme ou a campainha da porta, irá piscar
rapidamente. O contacto da saída do alarme é activado
(em caso de ocorrência de um alarme).

Brilho/Contraste
Por meio do brilho (fig. A-6) e o botão de contraste
(fig. A-5), a imagem pode ser ajustada segundo a sua
preferência pessoal ou as condições locais.

Volume
Por meio do botão de volume pode-se ajustar o nível do
som (fig. A-7).

Função de fala
Ao pressionar o botão talk (fig. A-8), o microfone
embutido (fig. A-9) estará ligado. O som do micro-fone
pode ser reproduzido por meio de uma caixa de interfone
(opcional).

Função de campaínha de porta

Quando o botão da doorbell na caixa intercom opcional
fôr pressionado, um zumbidor ressoará no monitor, após
o que a imagem será comutada para a câmara correspon-
dente. Se a seqüência automática de câmaras estiver ativa,
esta será interrompida. Se o operador do sistema não
reagir dentro de 1 minuto ao sinal de aviso, pressionando
qualquer botão, o monitor voltará ao seu estado prévio,
ou a seqüência automática de câmaras será novamente
ativada. A função Repetição de Eventos será activada.

Função de acção
Por meio do botão de ação (action) (fig. A-10) será possível
ativar uma caixa de ação opcional. Isto pode, por exemplo
ser usado para abrir uma porta de forma remota. A caixa de
ação permanece ativada enquanto o botão estiver apertado.

Modos de visão
Ao pressionar o botão visão (view) (fig. A-4) é possível
seleccionar um dos seguintes modos:

Modalidade de ecrã completo

Ao monitor pode ser ligado um máximo de 4 câmaras.
Escolhendo uma câmara é feito com as chaves de seleção
da câmara 1, 2, 3 e 4 (fig. A-2). A Luz Emitente do
Diodo (LED) irá iluminar.

O número da câmara seleccionada será exibido na parte
superior do ecrã do monitor.

Modo de sequência da câmara

O monitor passa lentamente de um quadro (imagem +
som) a outro das câmaras ligadas. O número da câmara e
o símboloV estarão visíveis no topo do ecrã. O LED
da sequência das câmaras (fig. A-12) e o LED da câmara
actualmente seleccionada encontram-se acesos (fig. A-2).

O tempo da sequência das câmara (tempo de sequência
automática) poderá ser ajustado entre 4 e 60 segundos no
painel posterior do monitor (fig. B-4).

Observação: Este modo sómente é funcional quando o

sistema de observação tem mais do que una câmara.

Modalidade Quad

As imagens das 4 (no máximo) câmaras ligadas são
simultânea-e separadamente mostradas numa ¼ parte do
tamanho do ecrã. O som é proveniente da câmara
seleccionada cuja margem é esclarecida. Imagens não
disponíveis são mostradas como áreas a negro.

Entrada de VCR

O monitor reproduz a imagem e o som do VCR.

O LED do VCR (fig. A-11) acender-se-á.

Função de regulação do relógio
A função de regulação do relógio é operada por
intermédio dos seguintes botões de comando:

1. regulação (set) (fig. A-3)
Activa ou desactiva a função de regulação do relógio.

2. seguinte (next) (fig. A-2c)
Selecciona o próximo item a ajustar.

3. – / + (fig. A-2b/2a)
Diminui / aumenta o valor do item seleccionado.
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Exibir hora e data (ligar/desligar)

• Pressione o botão regulação (set) para activar o menu da
função relógio.

• Pressione o botão – ou + para ligar (on) ou desligar (off)
a hora e a data.

• Pressione o botão regulação (set) para regressar ao modo
visão.

Ajustamento da hora e da data

• Pressione o botão regulação para activar o menu da
função relógio.

• Pressione o botão seguinte até que o item a ser ajustado
fique iluminado.

• Pressione o botão – ou + para ajustar o item iluminado.
• Pressione de novo o botão regulação para regressar ao

modo visão.

Função de repetição de eventos
Em caso de ocorrência de um alarme, de uma campainha
de porta ou de um corte num cabo, o monitor memoriza
digitalmente 8 segundos de imagens vídeo do evento.
Estas imagens serão reproduzidas de novo num sistema
Imagem-por-Imagem (PIP) no canto superior direito do
ecrã do monitor até que seja pressionado um botão.
Durante a repetição da reprodução vídeo do evento o

e o número serão exibidos por cima do PIP. Sempre
que possível, o sistema irá gravar os 4 segundos ante-
riores e os 4 segundos seguintes à ocorrência do evento.

Observação: No caso de vários eventos em várias câmaras, o

sistema irá sempre comutar para a entrada da câmara do último

evento. Este evento será gravado e novamente reproduzido no ecrã.

Entrada da câmara próxima
Ao fechar os contatos da entrada da câmara próxima
(fig. B-6), o sistema comutará para a próxima câmara
disponível (para uso futuro).

Alarme

É possível um alarme nos seguintes casos:
• uma ruptura na linha da câmara.
• isto será detectada por uma entrada de alarme de câmara

ou por uma caixa de alarme (opcional).

No caso de alarme:
1) O sistema comutará automaticamente para a entrada da

câmara correspondente.
2) A janela de Repetição de Evento será exibida.
3) A câmara LED correspondente começará a emitir luz

intermitente.
4) O zumbidor do alarme embutido emitirá um som

durante 15 segundos.
5) O contato do alarme (fig. B-5) mudará durante o período

de 3 minutos. O contato do alarme pode ativar um
gravador de vídeo, uma sirena ou um seletor de telefone.

Programação de alarme
Eventualmente poderá ser desligada uma caixa de alarme
em uma câmara avariada. Isto pode ser necessário ao
desligar os alarmes de um detector de movimento ou um
contato de porta durante o período diurno. No entanto,
a detecção do cabo permanecerá sempre ativada.

Pressione e agarre o botão auto juntamente com o
botão-VCR. A LED da câmara no monitor, cuja função
de alarme se encontra ativa, acender-se-á. A LED auto
piscará rapidamente.

Pressione o botão de seleção da câmara correspondente,
cujo alarme deve estar ligado ou desligado (LED acesa =
alarme ligado, LED apagada = alarme desligado).

Quando todas as linhas de câmara estiverem preparadas,
os programas podem ser interrompidos pressionando-se
o botão auto. O monitor voltará à situação em que se
encontrava antes da programação.

Cessação de estado de alarme automático
Após 3 minutos o monitor voltará à situação em que se
encontra antes do sinal de alarme. Se a seqüência automá-
tica de câmaras tiver estado attiva, ela será continuada.
Contudo, a LED da câmara correspondente continuará a
piscar enquanto a linha de alarme fôr ativa (o detector de
alarme continua a ser ativo) ou a linha de câmara ficará
cortada.

Cessação prematura de estado de alarme
A saída do alarme (fig. B-5) será desativada desligando-se
o alarme. Veja 'Programação do alarme' acima. Ao
pressionar-se qualquer chave do painel de controle do mo-
nitor dentro de 15 segundos, o estado de alarme cessará.

Prioridade de alarme
Um alarme novo terá sempre prioridade. O monitor mu-
dará sempre para a câmara do alarme recebido um último
lugar, porém deixará que a(s) LED(s) de cada alarme rece-
bido anteriormente pisque(m) a uma velocidade acelerada.

Recomendações para a manutenção

Ventilação

Evite o superaquecimento do monitor do sistema,
certificando-se de que as aberturas de ventilação na parte
superior do monitor permaneçam livres. Não coloque o
monitor próximo a uma fonte de calor.

Limpeza

Pode-se limpar o monitor do sistema com um pano
úmido sem felpas ou camurça.

O lado externo da câmara pode igualmente ser limpo
com um pano úmido sem felpas ou camurça.

Para limpar a objetiva deve-se usar um pano especial de
limpeza de lentes. Não use JAMAIS líquidos de limpeza
à base de álcool, álcool metílico, amoníaco, etc.

Evite o contato direto com água.

Atenção: a parte traseira do monitor deve ser removida

somente por um técnico profissional de manutenção.
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