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Les disse instruksjoner før du starter opp ditt system.

Innledning

Takk for att du kjøpte vårt observasjonssystem. Nå som
du har kjøpt dette systemet, har du et avansert
observasjons- og sikkerhetssystem som er lett å betjene.

Drift og programmering av systemet gjøres via Skjerm-
display (OSD) menyer. Du kan bruke disse menyene til å
tilpasse systemet slik det passer deg. Hvis de følger av
systemet gjøres via Skjermdisplay (OSD) menyer. Du kan
bruke disse menyene til å tilpasse systemet slik det passer
deg. Hvis du følger installasjons-og brukerveiledningen
som er beskrevet i etterfølgende avsnitt, vil du raskt lære
hvordan du justerer og bruker ditt observasjonssystem.

Dette sette inneholder følgende deler:
1 Monitor
1 Kamera + 1 Kamera veggbrakett
1 Systemkabel (25m)
1 Systemhåndbok + 1 Kamerahåndbok

Tilbehør:
Systemet kan utvides med ett eller flere systemtilbehør
eller annet periferutstyr, som f.eks.

• Intercom boks
• Alarm/Handlingsboks
• Alarm/Handlingsboks + PIR bevegelsesdetektor
• Kamera (opp til (maks.)4)
• Grensesnitt boks
• Slavemonitor (opp til (maks.) 3)
• Lysnettadapter
• (Time lapse/tidsforkortelse) Videoopptaker (VCR)

1 Systemmonitor 5 Grensesnitt boks
2 Videoopptaker (VCR) 6 Systemkamera
3 Slavemonitor(er) 7 Ikke-systemkameraer
4 Tilbehørsbokser (CVBS)

(0-2 per kabel) 8 Lysnettadapter
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Nettoforsyning:
Monitoren er laget for en lysnett-spenning på
100-240V~, 50/60Hz.
Kameraet(-ene) og systemtilbehørsbokser forsynes via
systemkabelen med en sikker lav spenning (16-32V _)
fra Systemmonitoren.

Systemmonitor, kamera og tilbehør slås automatisk på
når systemmonitoren slås på med bakre hovedbryter.

Tilslutning og driftsfunksjoner

1 Mikrofon

2 Tale H
Når denne knappen trykkes inn, kan man snakke via en
ekstra intercom (slipp knappen for å lytte).

3 Handling I
Ved hjelp av denne knappen kan man, med en ekstra
alarm/handlingsboks, f.eks. åpne en dør.

4 Meny M
Skjermdisplay meny av/på.
Anmerkning: Hvis det ikke trykkes på noen tast innen 30

sekunder, menyen automatisk bli slått av.

5 Ned K
Det er to muligheter:

Meny av
• Denne knappen velger foregående kamerainngang

(video bilde + lyd).
Meny på

• Denne knappen øker eller endrer verdien av et valgt
menypunkt.

6 Opp L
Det er to muligheter:

Meny av
• Denne knappen velger neste kamerainngang

(video bilde + lyd)
Meny på

• Denne knappen øker eller endrer verdien av et valgt
menypunkt.

7 Auto/neste N
Der er to muligheter:

Meny av
• Denne knappen slår sekvensfunksjonen av/på.

Anmerkning: Autosekvens fungerer bare når du har

installert mer enn ett kamera.

Meny på
• Denne knappen velger neste menypunkt.

8 Vis J
Trykk på denne knappen for å velge forskjellige
visningsmodi.

Følgende visningsmodi kan velges:
• Kameramodus
• Kamera sekvensmodus
• VCR inngang

9 Systemmodus indikator LED
Følgende modier er mulig:

• Strøm på (LED er grønn)
• Spar strøm- modus (LED er rød)
• Stum modus (LED er gul)
• Alarm under strøm stum modus (LED er rød, blinker)

10 Spar strøm/aktiv P
Bilde og audio fra monitoren av/på.

11 Volum Q
Volumkontroll for lyden fra kameraet eller intercom
boks (valgfri).

12 Nyanse q
Nyansekontroll
Anmerkning: For europeisk versjon har denne kontrollen

ingen funksjon

13 Farge S
Fargestyrke kontroll

14 Skarphet (
Skarphetskontroll

15 Kontrast T
Kontrastkontroll

talk action menu _ + nextauto view
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16 Kamerainnganger (1 to 4)

17 VCR inn/utgang
VCR utgang har bilde og lyd fra den valgte
kamerainngang.

18 Reserveutgang (aux.)
Utgang som har bilde og lyd fra en av de 4
kamerainngang-ledningene (menystyrt).

19 Slaveutgang
Utgang for ekstra slave-monitor, som viser bilde og lyd
fra det valgte kameraet.

20 Alarmutgang kontakt (N.O./N.C.)
I tilfelle av en alarm, kan denne potensielle frie
kontakten (Normalt Åpen (Normally Open)/Normalt
Lukket (Normally Closed); 24V/2A maks.) starte en
videoopptaker, sirene eller telefonvelger.

21 Lysnett bryter
Observasjonssystem av/på.

Installasjon

Før du tar observasjonssystemet i bruk, bør System-
monitoren, kamera(ene) og valgfritt tilbehør installeres.
Dette kapittelet beskriver installasjon av Systemmoni-
toren og et kamera. For mer detaljert informasjon om
installasjon og drift av et kamera og tilbehør, bør du slå
opp i håndbøkene.

Anmerkning: Når Systemmonitoren slås på ved hjelp av

bakre strømbryter, scanner monitoren alle kamerainnganger

(=systemsjekk). Det er for å sjekke og registrere hvilke

kamerainnganger er koplet til kamera og tilbehør (konfigurere

kamera).

Hvis konfigurasjonen endres, må systemet
scannes igjen. Derfor, slå alltid av
systemet når et kamera eller tilbehør
tilføyes eller fjernes. Det er ikke
tilstrekkelig å bruke spar strøm-tast.

Kamera

For å forenkle installasjon av kameraet, ta det og
Systemmonitoren til området du ønsker å overvåke. Med
monitoren på stedet, kan du sjekke om kameraet dekker
det nødvendige området.
Ang. installasjon av kameraet, du bør slå opp i
kamerahåndboken.

Monitor

Når du har installert kameraet(-ene), kan monitoren
installeres.

1 Plasser monitoren på et solid underlag (la det være minst
3 cm klaring på hver side av monitoren for ventilasjon).

2 Kople kameraet(-ene) og (valgfritt) utstyr til monitoren.

3 Kople monitoren til nettforsyningen.

4 Slå på hovedstrømbryteren (21) og vent til kamerabildet
kommer til syne.

5 Om nødvendig kan du optimalisere kamerabildet ved
hjelp av kontrastT, skarphet( og/eller fargeS
kontroll knapper foran på monitoren.

Drift av monitor

Når du har installert kameraet(-ene), monitoren og
tilbehøret, kan du begynne å arbeide med
observasjonssystemet.
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Strøm av/på

Trykk inn knapp bak på monitoren.

1 Strøm på
Monitoren slås PÅ.

Følgende tekst kommer til syne på monitorskjermen:

PHILIPS
OBSERVATION SYSTEM

VERSION x.x

SYSTEM CHECK

(x.x = versjon nummer)

Etter ca. 30 sekunder eller når en tast trykkes, kommer
kamerabildet til syne på monitorskjermen.
Anmerkning: Ved første installasjon eller når ett eller flere

kamera eller tilbehør ble tilføyet eller fjernet fra systemet, vil

teksten CONFIGURATION CHANGED komme til syne på

monitorskjermen. På denne måten kan monitoren indikere at

den har lagret den nye system konfigurasjonen.

2 Strøm av
Monitoren slår seg av (systemindikator LED er av).

Spar strøm/aktiv

1 Strøm aktiv
Bilde og lyd fra monitoren slås på (strøm indikator LED
er grønn)

2 Spar strøm
Bilde og lyde fra monitoren slås av. Kameraet fortsetter å
overføre bilder og lyd til VCR, slave og aux utgang.
Alarmfunksjonene er også aktive.
I strøm-sparemodus kan du velge mellom to
funksjoner (valgt er menystyrt):

• ikke-Stumfunksjon (Systemindikator LED er rød)
• stumfunksjon (systemindikator LED er gul)

Talefunksjon

Trykk påHfor å snakke via intercom (valgfri).
Slipp knappen for å la den besøkende snakke til deg.

Dørklokke funksjon:
Hvis dørklokkeknappen på intercom-boksen trykkes inn,
høres en summer og symboletu vises i øvre høyre
hjørne av skjermen. Monitoren skifter til kamerainngang
og intercom-boksen velges også.
Anmerkning: Tale knapp og dørklokke funksjon fungerer

bare i kombinasjon med en intercom boks (valgfri).

Handlingsfunksjon

Trykk påI, for eksempel, for å åpne en dør. Så
lengeItrykkes, høres en summer og symbolet
U er synlig øverst til venstre på monitorskjermen. Hvis
systemet består av flere kamera, utføres handlingen i
handlingboksen som er tilordnet valgte kamerainngang.
Anmerkning: Handlingsknappen fungerer bare i

kombinasjon med en alarm/Handlingsboks (valgfri).

Autosekvens av/på

• av
Monitoren viser bildet (og lyd) fra ett av de tilkoplede
kameraene. Valgte kamerainngang nummer er synlig
øverst til venstre på monitorskjermen. Trykk på
KellerLfor å velge foregående eller neste
kamerainngang.

• på
Monitoren veksler langsomt fra kamera til kamera i
valgte sekvens.
Kameraets ledning nummer og symboletV er synlig
øverst på skjermen.

max 24V 2A


out
alarm


gnd

power

CL 66610005_011.AI

CL 66610005_012.AI

menu _ + nextauto view

CL 66610005_015.AI

talk action menu

CL 66610005_016.AI

talk action menu

CL 66610005_017.AI

menu _ + nextauto view

95

o



Anmerkning: Auto knappen fungerer bare når:

• kamera modus velges
• observasjonssystemet er utvidet til minst to kamera
• ingen meny vises

Visningsmodi

Følgende visningsmodi kan velges:

1 Kameramodus
Monitoren gjengir bildet og lyd fra ett av de installerte
kameraene.
Nummeret til valgte kamerainngang vises øverst på
monitorskjermen. Trykk påKellerLfor å
velge neste eller foregående kamerainngang.

2 Kamera sekvens modus
Monitoren veksler langsomt mellom bildene (bilde + lyd)
fra det tilkoplede kamera. Kameraets ledning nummer
og symboletV er synlig øverst på skjermen.
Anmerkning: Denne modusen fungerer bare når

observasjonssystemet har mer enn en kamera.

3 VCR inngang
Monitoren gjengir bildet og lyden fra VCR. SymboletW
er synlig øverst til venstre på monitorskjermen.

Kameravalg

Trykk påKellerLfor å velge foregående
eller neste kamerainngang.

Tilbakestill systemet

Ved å trykke påKogLsamtidig i minst
tre sekunder mens du slår på hovedstrømbryteren bak på
Systemmonitoren, kan du stille Systemmonitoren til
fabrikkens default innstillinger.

Under tilbakestilling høres et pip og følgende tekst vises
på monitorskjermen.

PHILIPS
OBSERVATIONS SYSTEM

VERSION x.x

SYSTEM RESET

Etter ca. 30 sekunder eller når en tast trykkes, vil
meldingen forsvinne fra monitorskjermen.

Anmerkning: Etter tilbakestilling av systemet, går alle

systemkonfigurasjoninnstillinger tapt. Bruk AUTO INSTALL

funksjonen (se Installasjonsmeny for å scanne systemet.

Systemmonitoren vil registrere kamerakonfigurasjonen igjen.

Hvordan virker menyene?

Med Skjermdisplay menyer kan du justere forskjellige
systemkontrollfunksjoner. Følgende menyer kan velges:

Meny kontrolltaster

Menyene styres med følgende kontrolltaster:

1 Meny M
• Slår hovedmenyen av/på

Anmerkning: Hvis ingen tast trykkes innen 30 sekunder,

slås skjermdisplayen av automatisk.

• Velger foregående meny når en undermeny velges.

2 Neste N
• Velger neste menypunkt.

3 Ned/Opp K/L
• Minsker, øker eller endrer verdien av et valgt menypunkt.
• Velger neste meny hvis symbolet Y vises.
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Menyene

Hovedmeny

Punktene på hovedmenyen omtales i følgende avsnitt.

1 Konfigurere kamera (CAMERA)
Ved hjelp av konfigurere kan du se hvilke
kamerainnganger (1 til 4) som er i bruk.

• Slå på hovedmenyen.
r Bak teksten ‘CAMERA‘ vises antall kamerainnganger

som et kamera er kopled til.

CAMERA : 1 2 - 4

2 Alarmfunksjon aktiv ja/nei (ALARM)
Med denne funksjonen kan du starte eller deaktivere
alarmfunksjonen fra tilkoplede kamerainnganger

• Y
Alarmfunksjonen for denne kamerainngangen aktiveres.

• N
Alarmfunksjonen for denne kamerainngangen aktiveres
ikke.
I tilfelle en alarmboks utløser en alarm, aktiveres ikke
summeren, alarmreleet og slavealarm informasjon.
Historielisten oppdateres ikke med alarmhendelsen.
Spesielle alarmer vil alltid forbli mulig.

Velg ALARM fra hovedmenyen;
• PressNtil kamera-input som du nsker aktivere

eller deaktivere, blir markert.

ALARM : ■Y N - N

↓

ALARM : Y ■N - N

↓
• Trykk påKellerLfor å deaktivere eller

aktivere alarmfunksjonen fra valgte kamerainngang.

↓

ALARM : Y ■Y - N

3 Stumfunksjon av/på (SILENT)
Stumfunksjon kan benyttes når monitoren er i ‘spar
strøm’ modus.

• Stumfunksjon AV
I tilfelle av en alarm, kopler monitoren automatisk over
til ‘aktiv’ modus. Monitoren gjengir bildet og lyden fra
kamerainngang en som Alarmen/ Handlingsboks (som
utløste alarmen) er tilordnet.

• Stumfunksjon PÅ
I tilfelle av en alarm, forblir monitoren i ‘spar strøm’
modus. Ingen bild eller lyd gjengis, systemets indikator
LED er rød og blinker.

Alarmens utgangskontakt aktiveres, informasjon sendes
til slavemonitoren og historikktabellen oppdateres med
denne alarmhendelsen.
Anmerkning: Kamerabilde og lyd vil alltid sendes til VCR

utgang og slave utgang.

Velg STUM fra hovedmenyen;
• PressNtil tekst etter (STUM) blir markert.
• Trykk påKellerLfor å deaktivere (ON)

eller aktivere (OFF) Stumfunksjon.

4 Alarm historielist (HISTORY)
Når du velger HISTORY, vises en liste med dato,
klokkeslett, type alarm og kamerainngangens nummer
fra de siste 9 alarmhendelse.

Velg HISTORY fra Hovedmenyen:
• Helt til symbolet Y bak HISTORY markeres.
• Trykk påKellerL.
r Historielisten kommer til syne.
• Trykk påMnår du ønsker å gå tilbake til

hovedmenyen.
• Trykk påKellerLfor å øke eller mindre

sekvenstiden.

Obs: Forklaring på feilindikasjoner finnes i avsnittet

‘Spesielle alarmer’

5 Kamerans uppehållstid (DWELL TIME)
Med den här funktionen kan du ändra tidsintervallen
mellan två sekvenser (1 till 30 sekunder).
Obs: Det här läget kan endast användas när du har utvidgat

systemet till åtminstone 2 kameror.

Välj DWELL TIME från Huvudmenyn;
• PressNtil aktuell dwell time blir markert.
• Tryck påKellerLför att öka eller minska

sekvenstiden.

6 Valg av reserveutgang (AUX.)
Med denne opsjonen velger du hvilket kamera-
utgangssignal som sendes til reserveutgangen.

Velg AUX. fra Hovedmenyen;
• PressNtil tilstedevrende valgte kamera input-tall

etter AUX. blir markert.
• Trykk påKellerLfor å velge foregående

eller neste kamerainngang nummer.

HISTORY
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Installer meny (INSTALL MENU)

Velg INSTALL fra Hovedmenyen;
• PressNtil symbol Y etter Installer blir markert.
• Trykk påKellerL.
r Installeringsmenyen kommer til syne.
• Trykk påMnår du ønsker å gå ut av

installeringsmenyen.
r Hovedmenyen kommer til syne.

Installeringsmenyen inneholder følgende punkter:

Punktene på installeringsmenyen omtales i følgende avsnitt.

1 Vis klokkeslett og dato (DISPLAY)
Denne opsjonen lar deg velge om og hvor du ønsker å
vise klokkeslett og dato på monitorskjermen (Nederst i
venstre hjørne, Nederst i høyre hjørne eller av.)

Velg DISPLAY fra installeringsmenyen;
• PressNtil tekst etter (SILENT/DISPLAY) blir

markert.
• Trykk påKellerLfor å velge mellom

VENSTRE, HØYRE eller AV (LEFT, RIGHT eller OFF).

2 Klokkeslett, justering (TIME)
Bruk denne opsjonen når du ønsker å stille klokke på
Systemmonitoren.

Velg TIME fra installeringsmenyen;

TIME : ■2■3:15:41

• Trykk påKellerLfor å justere
innstillingene for timer.

• TrykkN.
r Minuttene markeres.

TIME : 23: ■1■5:41

• Trykk påKellerLfor å justere
innstillingene for minutter.

• TrykkN.
r Sekundene markeres.

TIME : 23:15: ■4■1

• Trykk påKellerLfor å stoppe klokken.
r Sekundene stilles på null.

TIME : 23:15: ■0■0

• Trykk påKellerLfor å justere
innstillingene for sekunder.

• PressNfor starte klokke.

3 Datojustering (DATE)
Bruk denne opsjonen når du vil endre datoen.

Velg DATE fra installeringsmenyen;
• TrykkN.
r Året markeres.

DATE : ■9■7-09-19

• Trykk påKellerLfor å justere
innstillingene for året.

• TrykkN.
r Måneden markeres.

DATE : 97- ■0■9-19

• Trykk påKellerLfor å justere
innstillingene for måneden.

• TrykkN.
r Dagen lyser.

DATE : 97-09- ■1■9

• Trykk påKellerLfor å justere
innstillingene for dagen.

4 Auto installer (AUTO INSTALL)
lg denne opsjonen når du ønsker å sjekke
konfigurasjonen av systemet.

Velg AUTO INSTALL fra installeringsmenyen;
• Helt til symbolet Y bak AUTO INSTALL markeres.
• Trykk påKellerLfor å starte

installeringsprosedyren.
r Teksten SYSTEM CHECK kommer til syne på

monitorskjermen.

Etter ca. 20 sekunder kan følgende tekster komme til
syne på monitorskjermen:

AUTO INSTALL COMPLETED

r Systemet er korrekt installert.
Etter ca. 30 sekunder eller når en tast trykkes, returnerer
installeringsmenyen.

CONFIGURATION CHANGED

r System endret; ett eller flere kamera eller tilbehør har
blitt tilføyet eller fjernet fra systemet siden siste
Systemsjekk ble utført.
Når en tast trykkes, returnerer installeringsmenyen.

5 Språkvalg (LANGUAGE)
Denne opsjonen lar deg velge språket på Skjermdisplay
menyer (English, Français, Deutsch, Português or
Español).

Velg LANGUAGE fra installeringsmenyen;
• Trykk påNtil det valgte språket markeres.
• Trykk påKellerLfor å endre språket.

INSTALL MENU

DISPLAY
TIME
DATE

AUTO INSTALL
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Alarmfunksjon

Når en sensor utløser en Alarm/Handlingsboks (valgfri),
aktiveres systemets alarmfunksjon.

I tilfelle av en alarm:
1 Monitor i aktiv modus:

• Monitoren kopler over til kamerainngangen som
alarmen/Handlingsboksen er tilordnet.

• Blinkende melding “AL” og kamerainngangens nummer
vises nederst på monitorskjermen.

• En summer høres i maks. 3 minutter.
• Alarmutgangens kontakt aktiveres (horn, sirene eller

telefonvelger) i maks. 15 minutter.
• Alarminformasjonen sendes til slavemonitor (valgfri) i

maks. 3 minutter.
• Historikktabellen oppdateres med alarmhendelsen.

2 Monitor i strøm-spar modus:
Det er to muligheter:

• Ikke-stum modus (Stumfunksjon av)
Monitoren kopler over til aktiv modus, se ‘monitor i
aktiv modus’.

• Stum modus (stumfunksjon på)
Alarmutgangenskontakt aktiveres (horn, sirene eller
telefon velger) i maks. 15 minutter.
Alarm informasjon sendes til slavemonitoren (valgfri) i
maks. 3 minutter.
Historikktabellen oppdateres med alarmhendelsen.

Tilbakestill alarm:
Alarmen tilbakestilles når en tast trykkes. Monitoren går
tilbake til statusen før alarmen ble utløst.
Når årsaken til alarmen ikke er blitt eliminert, fortsetter
monitoren å vise alarmmeldingen (blinker ikke). Når du
har eliminert årsaken til alarmen, forsvinner
alarmmeldingen.

Når ingen tast trykkes under en alarm, tilbakestiller
monitoren automatisk alarmen etter maks. 15 minutter.
Systemmonitoren går tilbake til statusen den hadde før
alarmen ble utløst. Den blinkende alarmmelding vises
helt til en tast trykkes. Når en tast trykkes, er det to
muligheter:

1 Årsaken til alarmen har ikke blitt eliminert; monitoren
fortsetter å vise alarmmeldingen (blinker ikke).

2 Årsaken til alarmen er eliminert; alarmmeldingen
forsvinner.
Anmerkning: Når en kabelkortslutningsalarm tilbakestilles,

vil ikke alarmmeldingen forsvinne fra monitorskjermen. For å

fjerne meldingen, slå først monitoren AV, reparere

kabelkortslutningen og slå deretter monitoren PÅ igjen.

Feilsøking

Dobbel adressering

Hvis systemmonitoren detekterer to bokser med samme
innstilling av CAMERA # og BOX nummer brytere,
viser den følgende feilmelding:

DOUBLE ADRESSING
“Tilbehør benevnelse”

INPUT X/X

Forklaring:

Når en tast trykkes, vil meldingen forsvinne fra
monitorskjermen.
Merknad: Selv om kameraet fremdeles virker, vil ikke noe

av utstyret på noen linje funksjonere.

Ikke gyldig kamerainngang valg

Kameranummeret på en intercom boks eller
Alarm/Handlingsboks kan ikke innstilles til en
kamerainngang hvor ingen kamera er tilkoplet. Hvis
Systemmonitoren detekterer et ugyldig
kamerainngang-valg, viser den følgende melding:

INPUT X
“Tilbehør benevnelse”

HAS NO VALID
CAMERA SELECTION

• Slå Systemmonitoren AV.
• Bytt nummeret ved hjelp av ‘CAMERA #’ bryter på

innsiden av boksen (se boksens håndbok).
• Slå Systemmonitoren PÅ.

Merknad: Selv om kameraet fremdeles virker, vil ikke noe

av utstyret på noen linje funksjonere.

Systemfeil

Når en SYSTEM SJEKK utføres og en systemfeil
detekteres, høres et pip. Følgende tekst kommer til syne
på monitorskjermen:

OBSERVATION SYSTEM
VERSION x.x

SYSTEM ERROR
SERVICE REQUIRED

Når en tast trykkes, stopper pipelysen og meldingen
forsvinner fra monitorskjermen.

INPUT X/X
nummer på fysiske kamerainnganger
som de dobbeltadresserte boksene er
tilkoplede.
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Hva man gjør i tilfelle av en systemfeil?

1 Slå Systemmonitoren AV, vent 10 sekunder, og slå den
PÅ igjen (lysnett bryter bak på Systemmonitoren).

2 Hvis feilmeldingen vises igjen under en SYSTEM
CHECK, bør du tilkalle service.

Spesielle alarmer

Følgende feilsituasjoner er mulig:
• CUT Systemkabelen er kuttet.
• SHORT Det er en kortslutning i systemkabelen.
• POWER Strømforsyningen er slått av.
• TAMPER Huset til en del har vært åpnet.
• FAIL Det er funnet en feil i systemets kommuni-

kasjon med tilbehør.

• Trykk på en tast for å stoppe alarmen.
Hvis alarmmeldingen fremdeles vises på
monitorskjermen bør du tilkalle service.
Merknad: Hvis systemkabelen er kortsluttet, vil

strømforsyningen til den kortsluttede kamerainngangen bli slått

av.

Systemkabel

For tilslutninger mellom Sytemmonitoren og kamera,
leveres 25m Systemkabel. For en optimal bilde- og
lydkvalitet bør du alltid bruke 4-tråds dobbelt tvunnet
par kabel når antall tilkoplinger økes.(Maks. tillatt
kabellengde er 300m). Kabelen og plugger er tilgjengelig i
hobby og profesjonell handel. Sørg for at kontakter er
festet til kabelen som vist i figuren nedenfor.

Hvis lengden på systemkabelen er mer enn 200m, bør en
lysnettadapter benyttes til å forsyne tilbehør eller kamera
(se valgfritt tilbehør). Maks. tillatt kabellengde er 300m.

Forsiktig: Pluggene som benyttes i observasjonssystemet er

standard telefon plugger.

Kopl aldri telefonutstyr til observasjonssystemet.

Tilbehør

Du har mulighet til å utvide observasjonssystemet med
en eller flere tilbehørsdeler eller annet periferutstyr.
Systemtilbehør kan enkelt innpasses i den ønskede
kamera ending.

Intercom boks
Intercomboksen har en dørklokkefunksjon, dvs. at en
summer høres når noen trykker på intercommens
dørklokkeknapp. Når dørklokkeknappen trykkes, kopler
monitoren over til kamerainngangen som
intercomboksen er tilordnet.Intercomboksen lar da deg
og person ved intercomboksen snakke med hverandre.

Alarm/Handlingsboks
Ved hjelp av en Alarm/Handlingsboks kan du fjernåpne
en dør eller utvide observasjonssystemet med separate
infrarøde detektorer, magnetiske dørkontakter, etc.

Alarm/Handlingsboks + PIR bevegelsedetektor
Denne alarm/handlingsboksen har en ekstra passiv
infrarød detektor (PIR).
Merknad: En kameralinje kan inneholde opptil to intercom-

bokser og to alarm/handlingsbokser med eller uten PIR.

Grensesnitt boks
Ved hjelp av grensesnitt-boksen er det mulig å legge til
eller skille ut video- og audiosignaler fra systemkabelen
(f.eks. for å kople tredjeparts kamera eller et kassaregister
grensesnitt)

Lysnett adapter
Hvis kamerakabelen er mer enn 200m må adapter
benyttes for å forsyne kameraet med strøm.

Colour observation monitor
Ved hjelp av denne monitoren, kan du utvide
overvåkningssystemet med flere observasjonsposter
(Slavemonitorer). Slavemonitoren gir samme kamera-
bilde som Systemmonitoren. Monitoren er utstyrt med
en kontakt som lar deg kople til etterfølgende
Slavemonitor.

Time-lapse VCR
Denne VCRen tar opp bildene fra observasjonssystemet.
Time lapse/tidsforkortelse funksjon gjør at VCR kan
forlenges spilletiden for et bånd. For eksempel
spilletiden for et E-180 bånd - avhengig av VCR type - er
forlenget til en dag eller til og med en måned. Philips
kan tilby flere typer time-lapse VCR-spillere.

Beskyttende hus for kamera
For utendørs bruk bør et beskyttende kamerahus
benyttes for å beskytte kameraet mot regn og snø.
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Tips for vedlikehold

Ventilasjon
Hold ventilasjonsåpninger fri for å unngå at monitoren
blir for varm.
Ikke plasser monitoren like i nærheten av en varmekilde.

Renhold
Du kan rengjøre monitoren og den utvendige delen av
kameraet med en fuktig lo-fri klut eller et vaskeskinn.

Når kameraets objektiv rengjøres, bør det benyttes en
spesiell klut. IKKE bruk rengjøringsvæsker som er basert
på alkohol, denaturert sprit, ammoniakk, etc.

Unngå direkte kontakt med vann.

Advarsel: Bakplaten på monitoren bør bare fjernes av

kvalifisert vedlikeholdspersonale.
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Technical specifications

0System monitor

Picture tube 14", 90° deflection, 0.65mm pitch TV grade
Resolution (Line pairs) 340 TVL
TV standard PAL, 625 lines, 50Hz, 2:1
Mains supply voltage 100 - 240VAC +/-10%, 50/60Hz
Power consumption 70W max. (without cameras)

110W max. (with 4 cameras at 200m.)
Camera power supply 16-32VDC, short-circuit protected
System synchronisation Monitor locks to the mains

Cameras lock to H and V of the monitor
Camera inputs 4 (system interface)
Slave monitor output 1 (system interface)
Microphone electret

• Frequence range 300 - 3kHz
Alarm output

• 4-pole screwblock N.O./N.C. contact + system ground
• Contact rating 24VDC, 2A

VCR
• Video input BNC (1Vpp, input impedance 75Ohm)
• Audio input Cinch (0.5Vpp, input impedance 10kOhm)
• Video output BNC (1Vpp, output impedance 75Ohm)
• Audio output Cinch (0.5Vpp, output impedance 1kOhm)

AUX.
• Video output BNC (1Vpp, output impedance 75Ohm)
• Audio output Cinch (0.5Vpp, output impedance 1kOhm)

System cable 4-wire dual twisted pair ‘telephone’ cable
Weight 12kg
Dimensions (hxwxd) 320x350x370mm.
Ambient temperature

• Operating +10...+45°C
• Storage -25...+70°C

Ambient humidity 93...98%RH max.

Specifications may change without notice.
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