
Alarm/Handlingskasse

Indholdsfortegnelse

Side

Indledning ................................................................................................................102
Installation ..............................................................................................................104

Montering af kassen
Installation og indstilling af en valgfri

Passiv Infra-Rød (PIR) føler
Lokalisering af PIR'en
Installation af PIR'en
PIR-indstillinger
Afprøv LED'et ved at gå rundt

Pulstæller

Systemkabel
Handlingsudgang
Alarmindgang

Indstillinger .............................................................................................................111
Anvisning af kassen (KAMERA # kontakt)
Kassenummer
Bevægelseskontakt aktiv
Kontakt for sidst i linien
Dobbelt adresse fejl

Dansk
c

Læs disse anvisninger før systemet startes.

Dansk

101
c



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 Alarm/handlingskasse
1 Systemkabel (5m)
1 Brugervejledning
1 PIR-enhed (for version med PIR)
1 Kabel (50 cm) for indbyrdes forbindelse mellem

alarm-/handlingskasse og PIR'en (for version med PIR)
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N.O. = Normalt åben (Normally Open)
N.C. = Normalt lukket (Normally Closed)

Alarm/handlingskasse har to særlige funktioner:

1 Handling
Denne funktion kan f.eks. åbne en dør på afstand.
Ved at trykke på handlingsknappen på systemmonitoren, aktiveres en
relækontakt. Denne kontakt (N.O., N.C.) kan derefter aktiverer f.eks. en
døråbner.

Bemærk at handlingsknappen kun aktiverer den handlingskasse, der er
anvist til den kameraindgang, hvis billedet vises på skærmen.

2 Alarm
Denne funktion sørger for alarmindgange til sikkerhedssystemet. Alle
typer detektorer med en N.O. eller N.C. kontakt understøttes, F.eks.:

• infrarøde detektorer
• røgdetektorer
• magnetiske dør/vindueskontakter

Hvis en detektor udløse alarm/handlingskasse, skifter systemmonitoren
automatisk til den kameraindgang, der er anvist til alarm/handlingskasse.
Systemmonitoren slår alarm og aktiverer dens alarmkontakt.
Alarm-/handlingskassen findes i to udgaver: En med passiv infrarød (PIR)
bevægelsesdetektor en uden. Beskrivelsen i denne brugervejledning gælder
for begge udgaver.

Hvis den automatiske kamerasekvens er aktiv, standser den ved den
pågældende kameraindgang.

CL 66610005_511.AI
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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.

Montering af kassen

1 Skruen, der fastholder dækslet løsnes og dækslet fjernes.

2 Fjern printkortet1.

3 Sæt kassens bundplade fast med to skruer.

CL 66610005_501.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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4 Anbring printkortet.
5 Lav nu forbindelserne for installation (se afsnit 'Handlingsudgang').

Bemærk: Se afsnit 'Installation og indstilling af en valgfri Passiv Infra-Rød
(PIR) føler' for installation og tilkobling af en PIR-føler.

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.

Installation og indstilling af en valgfri Passiv Infra-Rød
(PIR) føler

Lokalisering af PIR'en
PIR'ens placering afgør dens synsvidde.
Vælg en placering hvor en mulig indbrudstyv mest sandsynligt bliver
opdaget.
For at opnå den største synsvidde, placeres føleren i en højde på
± 2,2 meter (se nedenstående figur).
Følerområde (linsestilling 0°)

Sideoversigt Øverste oversigt

Vær opmærksom på følgende inden PIR'en monteres:
• Undgå at placere PIR'en i nærheden af radiatorer, varme-/kølerør eller

luftkonditioneringsanlæg.
• Følerens synsfelt må ikke pege mod vinduer som er udsat for direkte

sollys eller træk.
• Følerens synsfelt må ikke blokeres ved at placere større genstande i

synslinjen (f.eks. gardiner, potteplanter, møbler).

4M
13.15Ft

8M
26.3Ft

14M
46Ft

2.2M
7.2Ft
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Installation af PIR'en
1 Fjern fikseringsskruen (1) og åbn huset ved at frigøre låsepladen (2).

Begge dele sidder i bunden af enheden.

2 Fjern strømtavlen ved at løsgøre de to fastgøringsskruer (1).
Advarsel: PYRO-følerens overflade må aldrig berøres (henvis til situationstegningen
på næste side).

3 Bank de ønskede monteringshuller (1) og tråd-føringshuller (2) ud på
bundpladen.

4 Før ledningerne gennem det/de udbankede tråd-føringshul(ler).
5 Fastgør bundpladen med to skruer i monterings-hullerne.
6 Montér strømtavlen.

CL 76610006_002.AI 
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Justér linsens position (0°, -5° eller 10°) i henhold til det ønskede
maksimale følerområde (se neden-stående tabel).
Bemærk: Der må ikke bruges positioner +5° eller +10°, da de ikke gælder for denne
PIR.

Følerens Maksimalt føleområde (m) / Linse-Højde position (°)
0° -5° -10°

2.5 m 14 m 12.5 m 11 m
2.0 m 12 m 10.5 m 9.5 m
1.5 m 10 m 8.5 m 8 m

7 Udfør de indbyrdes forbindelser mellem PIR'en og alarm-/
handlingskasser med det medfølgende kabel (se nedenstående figur).

1 Klemmerække (for indbyrdes forbindelse med alarm-/handlingskasse)
2 Linseposition (justering af følerområde)
3 Kobling (afprøvning af LED'et ved at gå rundt, aktiveret/inaktiveret)
4 Reflektorafbryder
5 PYRO-føler
6 Kobling (1, 2 eller 3 pulstællinger)
7 Låseplade
8 Klemmerække i alarm-/handlingskasse

CL 76610006_004.AI
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8 Hvis der er behov for det, justeres indstillingerne fra LED'ets afprøvning
ved at gå rundt og/eller pulstælleren. Se afsnit 'PIR-indstillinger'.

9 Montér det forreste dæksel. Check om det sidder fast på bunden.
10 Fastgør fikseringsskruen.

Bemærk: PIR-føleren begynder at påvise bevægelse ca. 2 minutter efter der er blevet

tændt for el-forsyningen.

PIR-indstillinger
Der findes 2 koblinger til indstilling af PIR'en efter eget behov.

• LED'ets afprøvning ved at gå rundt
• Pulstæller (1, 2 eller 3)

Se forrige figur for koblingernes placering.

Afprøv LED'et ved at gå rundt

• kobling installeret:
LED'ets afprøvning ved at gå rundt er aktiveret. Når PIR'ets føler er
udløst, lyser LED'et.

• kobling ikke
LED'ets afprøvning ved at gå rundt installeret er inaktiveret:

Pulstæller
Denne kobling indstilles for at vælge det antal gange føleren skal udløses
(1, 2 eller 3 gange) inden alarmen aktiveres.
Følgende koblingsindstillinger er mulige:

Bemærk: PIR-føleren er udstyret med et 'følervindue'. I tilfælde af en alarm, kan en

ny alarm sættes igang 15 sekunder efter den sidste bevægelse er blevet opfanget.

CL 76610006_005.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

5432

4-5
2-3

5432

4-5
2-3

5432

5432

109
c



Handlingsudgang

Nedenstående illustration viser terminalklemmerne, hvor der f.eks. kan
tilsluttes et døråbningskredsløb.

1 Systemkabelindgang
2 Systemkabeludgang
3 Kontakter 1, 2 og 3
4 Drejeomskifter (anviser kassen til en kameraindgang)
5 Bevægelseskontakt
6 Klemmerække for valgfri Passiv Infra-Rød føler

6
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Alarmindgang

Alarm/handlingskasse har indgange til detektorer med N.O. og N.C.
kontakter. Nedenstående illustration viser, hvordan de tilsluttes til
kassens terminalklemmer.
Bemærk: - Hvis der ikke anvendes detektorer med N.C. kontakter, skal

terminalerne 1 og 2 forbindes indbyrdes med et kabel.

- Når der ikke bruges en PIR detektor, skal terminalerne NC og – af

terminalblok (6) sammenkobles med en ledning.

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 TAMPER OFF 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 KAMERA # 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.

Når to alarm-/handlingskasser er blevet koblet til den samme
kameraindgang, aktiveres begge bokses handlingsrelæer når der trykkes på
handlingsknappen på systemets monitor.
Bemærk: Det maksimale antal tilbehør på én kameraindgang er to intercom kasser

og to alarm-/handlingskasser.

CL 66610005_510b.AI

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

1

RA

EN><
RA

F

c
112



Kassenummer

Denne kontakt (BOX) informerer kredsløbet om tilbehørsnummeret, hvis
der er angivet to stykker tilbehør til samme kameraindgang på
systemmonitoren. Der kam maksimalt angives to stykker alarm/
handlingskasser til en kameraindgang.

kontakt 1 (BOX)

position beskrivelse

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

2 anden kasse, der er angivet til kameraindgangen, som
indstillet med KAMERA #.nated to the camera input
set by 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 OFF.
Bemærk: Glem ikke at genaktivere bevægelseskontakten ved at skifte tilbage til

TAMPER !

Kontakt for sidst i linien

Denne afbryder sættes på Y (ja) hvis denne alarm-/handlingskasse er den
sidste tilbehørsboks i systemkablet (set fra systemmonitoren).
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Dobbelt adresse fejl

To alarm/handlingskasser eller samtaleanlægskasse, der er anviste til den
samme kameraindgang har samme 'kassenummer'.
Bemærk: Selvom kameraet virker, fungerer intet af tilbehøret i nogle af kameraets

linjer.

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

DOUBLE ADDRESSING
“Tilbehørsnavn”

INPUT X/X

Skift for den ene alarm/handlingskasse BOX-kontakten eller kontakten til
CAMERA #.

Forklaring:

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)
Contact ratings action relay 30V, 5A AC/DC
Alarm input trigger threshold > 150Ω (N.C. input)

< 150Ω (N.O. input)

System connectors RJ11E modular ('telephone' connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
PIR angle of sight

• horizontal 110°
• vertical 20°

Dimensions
• without PIR 119 x 77 x 40 mm

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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