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Johdanto

Onneksi olkoon tämän lisälaitteen hankkimisesta hälytysjärjestelmääsi.

1 Järjestelmämonitori
2 Videonauhuri (VCR)
3 Apumonitori
4 Lisälaitteet (0-2 kpl kaapelia kohti)
5 Ovipuhelinlaite
6 Järjestelmäkamerat
7 Järjestelmään kuulumattomat kamerat
8 Sähkövirtamuuntajalla

Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
1 Hälytys-/toimintolaite
1 Järjestelmäkaapeli (5m)
1 Käyttäjän käsikirja
1 PIR-yksikkö (versio jossa on PIR)
1 Kaapeli (50 cm) Hälytys/toiminta-laatikon ja PIR:n väliseen

kytkentään (versio jossa on PIR)

Colour Observation Monitor
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N.O. = Normally Open
N.C. = Normally Closed

Hälytys-/toimintolaitteella on kaksi eri toimintoa:

1 Toiminta
Tällä toiminnolla voidaan esimerkiksi avata ovi automaattisesti.
Painamalla järjestelmämonitorin toimintonäppäintä aktivoidaan releen
liitäntä. Tämä liitäntä (N.O., N.C.) voi puolestaan aktivoida esimerkiksi
oven aukaisimen.

Huomaa että toimintonäppäin aktivoi vain sen kamerasisääntulon, jonka
kuva on monitorin näytössä.

2 Hälytys
Tämä toiminto tuottaa hälytyksiä turvajärjestelmään. Kaikenlaisia
tunnistimia joissa on N.O. - tai N.C.-liitäntä tuetaan, esimerkiksi:

• infrapunatunnistimet
• savun tunnistimet
• magneettiset ovi-/ikkunakytkimet

Kun ilmaisin laukaisee hälytys-/toimintolaitteen, järjestelmämonitori
kytkeytyy automaattisesti hälytys-/toimintoa varten kytkettyyn
kamerasisääntuloon. Järjestelmämonitori tuottaa hälytyksen ja aktivoi
hälytysliitäntänsä.
Hälytys-/toimintolaitteesta on kaksi eri mallia: toisessa on passiivinen
infrapunatoiminen liiketunnistin (PIR) ja toisessa ei. Tämän käsikirjan
kuvaus koskee molempia malleja.

Jos automaattinen kameranäyttö on aktivoitu, se pysähtyy kyseiseen
kamerasisääntuloon.

CL 66610005_511.AI

N.O.

N.C.
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Asennus

Huomaa: Mikäli järjestelmään tehdään muutoksia, järjestelmämonitorin on

tarkastettava ja muistettava sen sisääntuloihin kiinnitettyjen kameroiden ja

lisätarvikkeiden asetukset. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun virta kytketään
päälle. Katkaise aina virta virtakytkimestä, pelkkä virransäästöpainikkeen käyttö ei

riitä. Jos virtakytkimen käyttö on epäkäytännöllistä, voit myös käyttää

järjestelmämonitorin asennusvalikon automaattista asennusta.

Laitteen kiinnitys

1 Löysää suojusta pitävää ruuvia ja poista suojus.

2 Poista piirilevy1.

3 Kiinnitä laitteen pohjalevy kahdella ruuvilla.

CL 66610005_501.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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4 Pane piirilevy paikoilleen.
5 Tee nyt liitännät alla kuvatulla tavalla (ks. kohta 'Toiminnon ulosmeno').

Huomautus: Katso kohdasta 'Valinnaisen passiivisen infrapunailmaisimen
(PIR) asennus ja asetukset' PIR-ilmaisimen asennus ja kytkentäohjeet.

6 TÄRKEÄÄ: Tee piirilevyn kytkinten säädöt, jotta saat laitteen asetukset
oman järjestelmäsi mukaiseksi. Ks. kohta 'asetukset'.

7 Pane suojus paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.

Valinnaisen passiivisen infrapunailmaisimen (PIR) asennus
ja asetukset

PIR:n sijainti
PIR:n sijainti määrittää sen näköpiirin.
Valitse sijoituspaikka, mistä mahdollinen tunkeilija todennäköisimmin
havaitaan.
Asenna sensori noin 2,2 metrin korkeudelle laajimman mahdollisen
näköpiirin saavuttamiseksi. (Katso allaolevaa kuvaa)
Sensorin toimintasäde (linssin asetus 0°)

Sivusta katsottuna Ylhäältä katsottuna

Ota seuraavat seikat huomioon ennen PIR:n asennusta:
• Vältä sijoitusta lämpöpatterien, lämmitys/jäähdytyslaitteiden tai

ilmastointilaitteiden läheisyyteen.
• Älä osoita sensorin toimintasädettä ikkunoihin, jotka ovat suorassa

auringonpaisteessa tai vetoisia.
• Älä peitä sensorin toimintasädettä asettamalla suurikokoisia esineitä sen

eteen (esim. verhot, ruukkukasvit, huonekalut).

4M
13.15Ft

8M
26.3Ft

14M
46Ft

2.2M
7.2Ft

110O
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PIR:n asennus
1 Poista kiinnitysruuvi (1) ja avaa kotelo vapauttamalla lukitusvipu (2).

Molemmat sijaitsevat yksikön alapuolella.

2 Poista piirilevy kiinnitysruuvia löysäämällä (1)
Varoitus: Älä koskaan koske PYRO-sensorin etupintaa (katso sijoittelupiirustus
seuraavalla sivulla).

3 Lävistä haluamasi kiinnitysreijät (1) ja johdotusreijät (2) pohjapaneeliin.

4 Pujota johdot lävistettyjen johdotusreikien läpi.
5 Kiinnitä pohjapaneeli kahdella ruuvilla kiinnitysreikiä käyttäen.
6 Asenna piirilevy.

CL 76610006_002.AI 
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Säädä linssin asento (0°, -5° tai -10°) halutun maksimaalisen sensorin
kentän mukaisesti (katso allaoleva taulukko).
Huomaa: Älä käytä asentoja +5° tai +10°, koska niitä ei käytetä PIR:n kanssa.

Sensorin
korkeus

Sensorin maksimaalinen kenttä (m) / Linssin asento
(°)
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 Kytke toisiinsa PIR ja Hälytys/toiminta-laatikko toimitettua kaapelia
käyttäen (katso allaoleva kuva).

1 Jakorasia (Hälytys/toiminta-laatikon kytkentään)
2 Linssin asento (sensorin kentän säätö)
3 Siltaus (kävelytesti-LED aktivoitu/deaktivoitu)
4 Varmuuskytkin
5 Pyro-sensori
6 Siltaus (1,2 tai 3 Impulssilaskuri)
7 Lukitushaka
8 Jakorasia Hälytys/toiminta-laatikossa

CL 76610006_004.AI
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8 Säädä kävelytestin LEDin ja/tai Impulssilaskurin asetukset tarvittaessa.
Katso kohta 'PIR-asetukset'

9 Kiinnitä etusuojus. Tarkista, että se on lukittu alareunaan.
10 Kiristä kiinnitysruuvi.

Huomaa: PIR-ilmaisin aloittaa liikkeen havainnoinnin noin kahden minuutin

kuluttua virran kytkemisestä.

PIR-asetukset
Laitteessa on kaksi siltausta omien vaatimustesi asetteluun:

• Kävelytesti-LED
• Impulssilaskuri (1, 2 tai 3)

Katso edellisestä kuvasta siltausten sijainnit.

Kävelytesti-LED

• siltaus asennettu:
Kävelytesti-LED on aktivoitu. Kun PIR-sensori on laukaistu LED syttyy.

• siltausta ei asennettu:
Kävelytesti-LED on deaktivoitu.

Impulssilaskuri
Aseta tämä siltaus valitaksesi, kuinka monta kertaa sensorin on täytynyt
laueta (1,2 tai 3) ennenkuin hälytys toimii.
Seuraavat siltausvaihtoehdot ovat mahdollisia:

Huomaa: PIR-ilmaisimessa on 'havainnionti-ikkuna'. Hälytystapauksissa, 15

sekuntia viimeisen liikkeen havaitsemisen jälkeen, uusi hälytys voi syntyä.

CL 76610006_005.AI
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Järjestelmäkaapeli

Monitorin, lisälaitteiden ja kameran välisiä liitäntöjä varten toimitetaan
järjestelmäkaapeli. Jos käytät jatkokaapelia, saat parhaimman mahdollisen
kuvan- ja äänenlaadun kun käytät 4-johtimista kierrettyä parikaapelia.
(sallittu pituus 300m). Kaapelia ja pistokkeita on saatavissa alan
myymälöistä. Varmista että liittimet kiinnitetään kaapeliin alla olevan
kuvan mukaisesti.

Jos järjestelmäkaapelin pituus on yli 200 metriä, kameran tai lisälaitteen
virransaannin varmistamiseksi on käytettävä sähkövirtamuuntajaa
(ks. kohta Lisävarusteet).

Varoitus: Järjestelmässä käytetyt liittimet ovat tavallisia puhelimessa käytettyjä

liittimiä.

Älä kuitenkaan koskaan liitä puhelinlaitetta järjestelmän liitäntöihin!

Järjestelmäkaapelin kaksi liitintä voidaan vaihtaa keskenään. Toinen liitin
liittää laitteen edelliseen kaapelissa ovevaan järjestelmäkomponenttiin ja
toinen seuraavaan (jos on).

CL 66610005_006.AI
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Toiminnon ulosmeno

Alla olevasta kuvasta näet, mihin päätteisiin esimerkiksi ovenavauspiiri
voidaan liittää.

1 Järjestelmäkaapelin sisääntulo
2 Järjestelmäkaapelin ulosmeno
3 Kytkimet 1, 2 & 3
4 Pyörivä kytkin (asentaa laitteen kamerasisääntuloon)
5 Varashälyttimen kytkin
6 Jakorasia valinnaiselle Passiiviselle infrapunailmaisimelle

6
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Hälytyksen sisääntulo

Hälytys-/toimintolaite tuottaa sisääntuloja ilmaisimille, joissa on N.O.- ja
N.C.-liitännät. Yllä olevasta kuvasta näet, kuinka ne liitetään laitteen
päätteisiin.
Huomaa: - Ellei käytetä N.C.-liitännällisiä ilmaisimia, päätteet 1 ja 2 on

liitettävä toisiinsa johtimella.

- Kun mitään PIR-ilmaisinta ei käytetä, terminaalilohkon (6) NC

ja – terminaalien tulee olla yhdistettynä johdolla.

Asetukset

Neljällä kytkimellä, jotka ovat kotelossa piirilevyllä, piiri asetetaan
järjestelmän mukaisesti.

• Pyörivällä kytkimellä asennetaan laite tiettyyn kamerasisääntuloon.
• Kolmella pienellä liukukytkimellä on seuraavat toiminnot:

Kytkin Pois Päälle Kuvaus

1 BOX 1 2 laitteen numero

2 TAMPER TAMPER OFF varashälyttimen ohitus

3 LAST N Y viimeisin lisälaite

Laitteen asennus (CAMERA # switch)

Laitteen asennus kamerasisääntuloon merkitsee sitä, että
järjestelmämonitori yhdistää laitteen tietyn kamerasisääntuloon
(asennettu sisääntulo), vaikka se on fyysisesti liitettynä toiseen. Tämän
johdosta järjestelmämonitori kytkeytyy sisääntuloon liitettyyn kameraan,
jos esimerkiksi hälytys laukeaa tai ovikellopainiketta painetaan. Tämä
mahdollistaa lyhimmän reitin käytön laitteen johdotuksessa. Alla oleva
kuva esittää esimerkiksi kahden kameran järjestelmän, jossa on kolme
lisälaitetta. Kytkimet CAMERA # säädetään sen kameran (sisääntulon)
mukaan, johon laitteet on asennettu.
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Huomaa: Kytkimen asemalla 0 ja sisääntulojen enimmäismäärän ylittävillä

kytkimen asemilla ei ole mitään toimintoa.

Kun kaksi hälytys/toiminta-laatikkoa on osoitettu samalle kameran
sisääntulolle, molemmat laatikot aktivoivat toimintareleen kun
systeemimonitorin toiminta-nappia painetaan.
Huomaa: Kameran sisääntulon maksimaalinen lisälaitemäärä on kaksi

sisäpuhelinlaatikkoa ja kaksi hälytys/toiminta-laatikkoa.
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Laitteen numero

Tämä kytkin (BOX) ilmoittaa piirille lisälaitteen numeron, jos kaksi
laitetta on asennettu samaan kamerasisääntuloon järjestelmämonitorissa.
Yhteen kamerasisääntuloon voi asentaa enintään kaksi hälytys-/
toimintolaitetta.

Kytkin 1 (BOX)

Asema Kuvaus

1 ensimmäinen laite, joka on asennettu
kamerasisääntuloon CAMERA #:lla

2 toinen laite, joka on asennettu kamerasisääntuloon
CAMERA #:lla

Varashälyttimen kytkin käytössä

Piirilevyllä oleva varashälytin suojaa laitetta. Kun laite avataan, tämä
kytkin laukaisee hälytyksen monitorissa. Järjestelmää huollettaessa
estetään jatkuva hälytysviesti panemalla varashälyttimen ohitus asentoon
OFF.
Varoitus: Muista aktivoida varashälytin uudestaan panemalla ohitus asentoon

TAMPER !

Linjan viimeinen -kytkin

Aseta tämä kytkin asentoon Y(es), jos tämä hälytys/toiminta-laatikko on
systeemikaapelin viimeinen laatikko (systeemimonitorista päin lähtien).
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Päällekkäisyysvirhe

Jos samaan kamerasisääntuloon on liitetty kaksi hälytys-/toimintolaitetta,
niillä on sama 'laitenumero'.
Huomaa: Vaikka kamerat toimivat, mitkään kamroihin kiinnitetyt lisälautteet

eivät toimi.

Mikäli järjestelmämonitori havaitsee, että kahdella laitteella on sama
laitenumero, se näyttää seuraavan virheilmoituksen:

DOUBLE ADDRESSING
“Lisävarusteiden nimet”

INPUT X/X

Vaihda toisen hälytys-/toimintolaitetta BOX-kytkin tai
CAMERA # -kytkin.

Selitys:

INPUT X/X
kamerasisääntulon numero, johon
päällekkäiset laitteet on liitetty.
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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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