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

Dank u voor het aanschaffen van deze accessoires bij uw waarnemings-
systeem.

1 Hoofdmonitor
2 Videorecorder (VCR)
3 Secundaire monitor
4 Aansluitingsmodules (0-2 per kabel)
5 Interface-module
6 Systeemcamera’s
7 Niet voor het systeem ontworpen camera’s (CVBS)
8 Netadapter

De set bevat de volgende onderdelen:
1 Intercom-module
1 Systeemkabel (5 m)
1 Handleiding

Colour Observation Monitor
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N.O. = maak contact (Normally Open)
N.C. = verbreek contact (Normally Closed)

De intercom-module heeft een deurbelfunctie. Deze houdt in dat er een
zoemer in de hoofdmonitor klinkt, wanneer iemand op de deurbeltoets
van de intercom drukt. Wanneer er op de deurbeltoets wordt gedrukt,
schakelt de monitor over naar de camera-ingang waaraan de
intercom-module is toegewezen. De intercom-module maakt een gesprek
tussen u en de bezoeker die bij de intercom-module staat mogelijk.

Installatie

Opmerking: Wanneer de systeemconfiguratie wordt gewijzigd, moet de

hoofdmonitor de configuratie van de op de ingangen aangesloten camera’s en

accessoires controleren en in het geheugen opslaan. Dit gebeurt automatisch wanneer de

hoofdschakelaar wordt ingeschakeld. Het alleen bedienen van de spaarstandtoets is niet
voldoende.Als uitschakelen niet mogelijk is, gebruik dan de automatische installatie uit

het installatie-menu van de hoofdmonitor.

CL 66610005_511.AI

N.O.

N.C.
common
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De module monteren

1 Draai de bevestigingsschroef van de kap los en verwijder de kap.

2

Verwijder de printplaat1.

3

Bevestig de bodemplaat van de module met twee schroeven.

4

Plaats de printplaat.
5 Maak nu de onderstaande verbindingen.
6 BELANGRIJK: Pas de schakelaarstanden op de printplaat aan om de

module voor uw systeem te configureren. Zie hoofdstuk “Instellingen”.
7 Breng de kap aan en zet deze met de schroef vast.

CL 66610005_509.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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Systeemkabel

Voor de verbinding tussen de monitor, accessoires en de camera wordt
een systeemkabel meegeleverd. Geadviseerd wordt om ten behoeve van
een optimale beeld- en geluidskwaliteit, bij verlenging van de kabel altijd
een twee-bij-twee gewonden 4-aderige kabel te gebruiken (max. 300 m). De
kabel en pluggen zijn normaal in de doe-het-zelf- en vakhandel
verkrijgbaar. Let erop dat de connectoren volgens onderstaande
afbeelding aan de kabel zijn bevestigd.

Als de systeemkabel tussen de monitor en de camera langer is dan 200 m,
nadat een accessoire in de kabel is ingevoegd, moet voor de voeding van
de camera een extra netadapter worden gebruikt (zie “Accessoires”).
Attentie!: De voor het waarnemingssysteem gebruikte pluggen zijn standaard
telefoonpluggen.

Sluit nooit telefoonapparatuur op het waarnemingssysteem aan!

De twee aansluitingen voor de systeemkabel zijn onderling verwisselbaar.
Eén aansluiting verbindt de module met de systeemcomponent die eerder
in de kabel is opgenomen, de andere met de volgende (indien aanwezig).

CL 66610005_006.AI
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Deurbel-uitgang

Op onderstaande tekening zijn de schroefaansluitingen aangegeven
waarop een afzonderlijke bel kan worden aangesloten.

1 Systeemkabel-ingang
2 Systeemkabel-uitgang
3 Schakelaars 1, 2 & 3
4 Draaischakelaar (wijst de module toe aan een camera-ingang)
5 Sabotageschakelaar
6 Voorinstelling geluidssterkte

Externe stroomvoorziening

Als bij de volumeregeling op het maximum het geluid uit de luidspreker
zwak blijft, sluit dan een externe stroomvoorziening (24 VDC, 0,5 A) aan
(zie afb. (7)). Dit is raadzaam wanneer de intercom-module via een lange
kabel op de hoofdmonitor is aangesloten.

7
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Volume van de luidspreker

De geluidssterkte die op de intercom-module wordt weergegeven, kan
worden ingesteld met de voorinstelling geluidssterkte (6).

Instellingen

Met 4 schakelaars - die binnen de behuizing op de printplaat zijn
aangebracht - wordt het circuit in overeenstemming met het systeem
geconfigureerd.

• De draaischakelaar wijst de module toe aan een specifieke camera-ingang.
• De 3 kleine schuifschakelaars hebben de volgende functies:

Schakelaar Uit Aan Omschrijving

1 BOX 1 2 modulenummer

2 TAMPER OFF ON sabotageschakelaar-onderdrukking

3 LAST N Y laatste-aansluitingsmodule

De module toewijzen (CAMERA # schakelaar)

Een module aan een camera-ingang toewijzen betekent dat de
hoofdmonitor de module met een bepaalde camera-ingang verbindt (de
toegewezen ingang), ook al is deze feitelijk met een andere ingang
verbonden. Dit maakt mogelijk dat de hoofdmonitor naar de camera kan
overschakelen die met die ingang is verbonden, bijvoorbeeld wanneer er
een alarm wordt geactiveerd of wanneer de deurbeltoets wordt ingedrukt.
Dit biedt u de mogelijkheid om de verbindingskabels bij aansluiting van
een module zo kort mogelijk te houden. Op onderstaande afb. is
bijvoorbeeld een systeem met twee camera’s met drie aansluitingsmodules
aangegeven. De schakelaar CAMERA # is ingesteld in overeenstemming
met de camera (ingang) waaraan de modules zijn toegewezen.
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NB.: de schakelaarstanden 0 en van meer dan het maximum aantal ingangen

hebben geen functie.

Modulenummer

Deze schakelaar (BOX) geeft de accessoirecode aan het circuit wanneer twee
modules toegewezen zijn aandezelfde camera-ingang vandehoofdmonitor.
Aan één camera-ingangkunnenmax. twee intercom-modulesworden
toegewezen.

Schakelaar 1 (BOX)

Stand Omschrijving

1 de eerste aan de camera-ingang toegewezen module
ingesteld door CAMERA #

2 de tweede aan de camera-ingang toegewezen module
ingesteld door CAMERA #

Sabotageschakelaar geactiveerd ja/nee

Op de printplaat is een sabotageschakelaar ter beveiliging van de module
aangebracht. Wanneer de module wordt geopend activeert deze schakelaar
een alarm op de monitor. Om een ononderbroken alarmmelding tijdens
servicewerkzaamheden aan het systeem te kunnen uitschakelen, wordt de
sabotageschakelaar-onderdrukking in de stand TAMPER OFF gezet.
Attentie: Vergeet niet het sabotageschakelaar te reactiveren door de

sabotageschakelaar-onderdrukking in de stand TAMPER ON te zetten.

Dubbele-adresseringsfout

CL 66610005_510a.AI
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Twee alarm-/actiemodules of intercom-modules, die aan dezelfde
camera-ingang zijn toegewezen, hebben hetzelfde ‘modulenummer’.

Als de hoofdmonitor twee modules met dezelfde ingangs-toewijzing en
hetzelfde modulenummer ontdekt, verschijnt de volgende foutmelding:

DOUBLE ADDRESSING
“Accessoirenaam”

INPUT X/X

Verzet van één van beide intercom-modules de BOX-schakelaar of de
CAMERA #-schakelaar.

Verklaring:

Bediening

De toets op de intercom wordt als (deur)bel gebruikt. Als deze wordt
ingedrukt, klinkt er een zoemer op de (hoofd- of secundaire) monitor. De
(hoofd- of secundaire) monitor schakelt over naar de camera-ingang die
aan de intercom is toegewezen. De automatische camerasequentie wordt
onderbroken. Als u binnen 3 minuten niet, door een toets in te drukken,
reageert, keert de monitor in zijn vorige toestand terug (de automatische
camerasequentie wordt bijvoorbeeld hervat).

De hoofdmonitor geeft het geluid weer dat via de intercommodule wordt
doorgegeven (plus het geluid van de camera waarop het systeem is
overgeschakeld, als de microfoon ervan niet is uitgeschakeld). Om de
bezoeker te kunnen antwoorden moet u opHdrukken. Het geluid
dat door de microfoon in de hoofdmonitor wordt opgevangen, wordt
dan weergegeven via de intercom.

INPUT X/X
de werkelijke nummers van de camera-
ingang waarop de beide modules zijn
aangesloten.
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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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