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Indledning

Tak fordi De har købt dette tilbehør til Deres overvågningssystem.

1 Systemmonitor
2 Videobåndoptager (VCR)
3 Slavemonitor
4 Tilbehørskasser (0-2 pr. kabel)
5 Interfacekasser
6 Systemkameraer
7 Kameraer (ikke system-) (CVBS)
8 Adapter til Lysnet

Følgende enheder medfølger i dette sæt:
1 Samtaleanlægskasse
1 Systemkabel (5m)
1 Brugervejledning

Colour Observation Monitor
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N.O. = Normalt åben (Normally Open)
N.L. = Normalt lukket (Normally Closed)

Samtaleanlægskassen har en dørklokkefunktion. Det betyder, at en
brummer inden i systemmonitoren lyder, når nogen trykker på
samtaleanlæggets dørklokkeknap. Når dørklokkeknappen trykkes ind,
skifter monitoren til den kameraindgang, der er anvist til
samtaleanlægskassen. Med samtaleanlægskassen kan De og personen ved
samtaleanlægskassen tale sammen.

Installation

Bemærkning: Hvis systemkonfigurationen ændres, skal systemmonitoren kontrollere

og gemme konfigurationen af kameraer og tilbehør, der er tilsluttet dens indgange.
Dette gøres automatisk, når der tændes for strømmen. Anvend strømafbryderen til at

slukke. Brug af energisparertasten alene er ikke tilstrækkeligt. Hvis det er upraktisk er

slukke, kan autoinstallationsmuligheden i systemmonitorens installationsmenu

anvendes.

CL 66610005_511.AI
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Montering af kassen

1 Skruen, der fastholder dækslet løsnes og dækslet fjernes.

2

Fjern printkortet1.

3

Sæt kassens bundplade fast med to skruer.

4

Anbring printkortet.
5 Lav nu forbindelserne beskrevet herunder.
6 VIGTIGT: Justér indstillingerne på printkortets kontakter for at

konfigurere kassen i overensstemmelse med systemet. Se afsnittet
“indstillinger”.

7 Sæt dækslet på plads og spænd skruen, der holder dette.

CL 66610005_509.AI
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Systemkabel

Der leveres et systemkabel til de interne forbindelser mellem monitoren,
tilbehøret og kamera. For at opnå optimal billed- og lydkvalitet, skal der
altid anvendes 4-leder dobbelt parsnoet kabel til forlængelse af
forbindelsen (maks. 300m). Kabel og stik kan købes i hobbyforretninger
og hos professionelle leverandører. Vær opmærksom på at stikkene er
tilsluttet kablet i henhold til nedenstående illustration.

Hvis kabellængden mellem monitor og kamera er mere end 200m efter,
at der er indsat et tilbehør i linien, bør der anvendes en lysnetadapter
som strømforsyning til kameraet (se tilbehør).
Forsigtig: Stikkene, der er anvendt i overvågningssystemet har samme dimensioner

som standard telefonstik.

Forbind aldrig sikkerhedssystemet med telefonudstyr!

Der kan skiftes mellem de to sokler til systemkablet. Den ene sokkel
forbinder kassen til den forrige systemkomponent på kablet og den
anden til den næste (hvis den findes).

CL 66610005_006.AI
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Dørklokkeudgang

Nedenstående illustration viser terminalklemmerne, hvor en separat
klokke kan tilsluttes.

1 Systemkabelindgang
2 Systemkabeludgang
3 Kontakter 1, 2 og 3
4 Drejeomskifter (anviser kassen til en kameraindgang)
5 Bevægelseskontakt
6 Lydstyrkeforindstilling

Ekstern strømforsyning

Hvis højttalerens lydstyrke forbliver lav ved højeste lydstyrke, tilsluttes en
ekstern strømforsyning (24VDC, 0,5A), som vist i ovenstående illustration
(7). Dette anbefales, hvis samtaleanlægskassen er tilsluttet
systemmonitoren med et langt kabel.
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Lydstyrke for højttaler

Indstil lydstyrken for lyden fra samtaleanlægskassen med
lydstyrkeforindstillingen (6).

Indstillinger

Kredsløbet konfigureres til systemet med fire omskiftere der findes inde i
kassen på printkortet.

• Drejeomskifteren anviser kassen til en bestemt kameraindgang.
• De tre små skydeomskiftere har følgende funktioner:

Omsk. Fra Til Beskrivelse

1 BOX 1 2 kassenummer

2 TAMPER OFF ON ignorering bevægelseskontakt

3 LAST N Y sidste tilbehørskasse

Anvisning af kassen (KAMERA # kontakt)

Anvisning af kassen til en kameraindgang medfører, at systemmonitoren
associerer kassen med en bestemt kameraindgang (den anviste indgang)
selvom den fysisk er tilsluttet en anden. Det får systemmonitor til at
skifte til det kamera, der er tilsluttet denne indgang, hvis der f.eks.
udløses en alarm eller dørklokkeknappen indtrykkes. Det giver Dem
mulighed for at kunne anvende den korteste rute til kassens kabelføring.
Nedenstående illustration viser et eksempel på et system med to kameraer
og tre tilbehørskasse. Kontakterne CAMERA # er indstillet i henhold til
kameraindgangen, hvortil kasserne er angivet.
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Bemærk: kontaktposition 0 samt dem over det maksimale antal indgange har ingen

funktion.

Kassenummer

Denne kontakt (BOX) informerer kredsløbet om tilbehørsnummeret, hvis
der er angivet to stykker tilbehør til samme kameraindgang på system-
monitoren. Der kam maksimalt angives to stykker samtaleanlægskasse til
en kameraindgang.

Kontakt 1 (BOX)

Position Beskrivelse

1 første kasse, der er angivet til kameraindgangen, som
indstillet med CAMERA #.

2 anden kasse, der er angivet til kameraindgangen, som
indstillet med CAMERA #.

Bevægelseskontakt aktiv

En bevægelseskontakt på printkortet sikrer kassen. Hvis kassen åbnes,
udløser kontakten en alarm på monitoren. For at undgå konstant alarm
ved vedligeholdelse af systemet system sættes omskifteren til ignorering af
bevægelseskontakten i positionen TAMPER OFF.
Bemærk: Glem ikke at genaktivere bevægelseskontakten ved at skifte tilbage til

TAMPER ON!

Dobbelt adresse fejl

CL 66610005_510a.AI

1

2

1

2

76 8 9

4
0
123

5

CAMERA #
76 8 9

4
0
123

5

76 8 9

4
0
123

5

CAMERA #

CAMERA #

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RA

F

RA

EN><
RA

F

73
c



To alarm/handlingskasser eller samtaleanlægskasse, der er anviste til den
samme kameraindgang har samme ‘kassenummer’.

Hvis systemmonitoren detekterer to kasser med samme anviste nummer,
vises følgende fejlmeddelelse:

DOUBLE ADDRESSING
“Tilbehørsnavn”

INPUT X/X

Skift for den ene samtaleanlægskasse BOX (kasse)-kontakten eller
kontakten til KAMERA #.

Forklaring:

Betjening

Knappen på samtaleanlægget bruges som (dør)klokke. Når den trykkes
ind, lyder en brummer i monitoren (system og slave). Monitoren (system
og slave) skifter til den kameraindgang som samtaleanlægget er anvist til.
Den automatiske kamerasekvens standser. Hvis De ikke reagerer inden 3
minutter ved at trykke på en knap, vender monitoren tilbage til dens
forrige tilstand (f.eks. fortsætter den automatiske kamerasekvens).

Systemmonitoren gengiver lyden, der modtages fra samtaleanlægskassen
(samt lyden fra det kamera systemet skiftede til, hvis mikrofonen på dette
ikke er slukket). For at svare gæsten trykkesH. Lyden, der
modtages af systemmonitorens mikrofon gengives nu i samtaleanlægget.

INPUT X/X
det fysiske kameraindgangsnummer,
hvortil de dobbeltadresserede skabe er
tilsluttede.
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Technical specifications

Power supply through the system cable (24VDC)
External power supply
(optional) 24VDC, 0,5A
Power consumption 0.5W
Contact ratings doorbell
relay 30V, 1A AC/DC
System connectors RJ11E modular

(“telephone” connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Dimensions 119 x 77 x 40mm
Ambient conditions ammonia resistant

• temperature operating: +10...+45°C
storage: -25...+70°C

• humidity operating: 20...90%RH
storage: 20...99%RH

Specifications may change without notice.
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