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Innledning

Takk for at du kjøpte dette tilbehøret for ditt overvåkingssystem.

1 Systemmonitor
2 Videoopptaker (VCR)
3 Slavemonitor
4 Tilbehørsbokser (0-2 per kabel)
5 Grensesnittboks
6 Systemkamera
7 Ikke-system kamera (CVBS)
8 Lysnettadapter

Følgende deler er inkludert i dette settet:
1 Alarm-/handlingsboks
1 Systemkabel (5m)
1 Brukerhåndbok
1 PIR-enhet (for versjon med PIR)
1 Kabel (50 cm) for sammenkobling mellom alarm-/handlingsboks og

PIR (for versjon med PIR)
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N.O. = Normalt åpen (Normally Open)
N.C. = Normalt lukket (Normally Closed)

Alarm-/handlingsboksen performs to bestemte funksjoner:

1 Handling
Denne funksjonen, for eksempel, fjernåpner en dør.
Ved å trykke på handlingsknappen på systemmonitoren, aktiveres en
relekontakt. Denne kontakten (N.O., N.C.) kan i tur aktivere en døråpner
f.eks.

Legg merke til at handlingsknappen bare aktiverer handlingsboksen som
er tilordnet den kamerainngangen hvis bilde vises på monitorskjermen.

2 Alarm
Denne funksjonen girsikkerhetssystemet alarm innganger. Alle typer
detektorer som har en N.O. eller N.C. kontakt, støttes, for eksempel:

• infrarøde detektorer
• røykvarslere
• magnetiske dør-/vinduskontakter

Når en detektor utløser alarm-/handlingsboksen, kopler systemmonitoren
automatisk over til kamerainngangen som alarm-/handlingsboksen er
tilordnet. Systemmonitor produces an alarm og aktiverer its alarm
kontakt.
Det finnes to versjoner av alarmen /handlingsboksen: en med en Passiv
Infrarød (PIR) bevegelsesdetektor og en uten. Beskrivelse i denne
håndboken gjelder for begge versjoner.

Hvis den automatiske kamerasekvensen er aktiv, stopper den ved den
aktuelle kamerainngangen.

CL 66610005_511.AI

N.O.

N.C.
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Innstallasjon

Anmerkning: Hvis systemkonfigurasjonen endres, må systemmonitor sjekke og lagre

konfigurasjonen for kameraene og tilbehøret som er koplet til dens innganger, i

minnet. Dette gjøres automatisk når strømmen er slått på. Bruk strømbryteren til å slå
av, det er ikke tilstrekkelig å bare bruke spar strøm-tasten. Hvis det er lite praktisk å

slå av, bruk autoinstalleringsopsjonen i systemmonitorens installeringsmeny.

Montere boksen

1 Løsne skruen som holder dekselet og ta dekselet av.

2 Ta ut mønsterkortet1.

3 Fest bunnplaten i boksen med to skruer.

CL 66610005_501.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI

o
132



4 Monter mønsterkortet.
5 Utfør tilslutningene som er beskrevet nedenfor (se avsnitt om 'Handling

utgang').
Bemerkning: Se seksjon 'installasjon og innstilling av valgfri Passiv
Infra-Rød (PIR) detektor' for installasjon og tilkobling av en PIR detektor.

6 VIKTIG: Juster innstillingene på mønsterkortets bryere for å konfigurere
boksen i overensstemmelse med systemet. Se avsnitt om 'innstillinger'.

7 Sett på lokket igjen og skru til skruene.

Installation og innstilling av en valgfri Passiv Infra-Rød
(PIR) detektor

Plassering av PIR
Posisjonen til PIR bestemmer dens synsvidde.
Velg en plassering hvor en innbruddstyv høyst sannsynlig blir oppdaget.
Plasser sensoren i en høyde av ± 22 m for å oppnå det største synsfeltet
(se figur nedenfor).
Sensorrekkevidde (linseposisjon 0°)

Utsikt fra siden Utsikt fra toppen

Vær oppmerksom på følgende før PIR monteres:
• Unngå å montere PIR til radiatorer, varme-/kjølekanaler eller

luftkondisjoneringsapparater.
• Ikke pek sensorens synsfelt mot vinduer som er utsatt for direkte sol eller

trekk.
• Ikke blokker sensorens synsfelt ved å plassere store objekter i dens

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

4M
13.15Ft

8M
26.3Ft

14M
46Ft

2.2M
7.2Ft

110O

 CL 76610006_001.AI
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Installasjon af PIR
1 Fjern festeskruen (1) og åpen hylsen ved å løsne på låseklinken (2).

Begge sitter på bunnen av enheten.

2 Fjern koblingstavlen ved å løsne holdeskruerne (1).
Advarsel: Rør aldri forsiden på PYRO sensoren (referer til oversiktstegning på neste

side).

3 Slå ut de nødvendige monteringshullene (1) og koblingshullene (2) i
bunnplaten.

4 Tre ledningene gjennom det/de utslåtte koblingshullet/-hullene.
5 Fest bunnplaten med to skruer gjennom monteringshullene.
6 Monter koblingstavlen.

CL 76610006_002.AI 
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Juster linseposisjonene (0°, -5° eller -10°) i henhold til den nødvendige
sensor rekkevidden (se tabell nedenfor).
Bemerkning: Ikke bruk posisjoner +5° eller +10° da disse ikke gjelder denne PIR.

Sensorhøyde Maksimal sensor rekkevidde (m) / Linseposisjon (°)
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 Utfør koblingen mellom PIR og alarm-/handlingsboksen med ledningen
som følger med (se figur nedenfor).

1 Terminalblokk (for kobling av alarm-/handlingsboks)
2 Linseposisjon (rekkeviddejustering av sensor)
3 Kort ledning (spaserprøve LED aktivisert/deaktivisert
4 Stamperbryter
5 PYRO sensor
6 Kort ledning (1, 2 eller 3 puls slag)
7 Låseklinke
8 Terminalblokk i alarm-/handlingsboks

CL 76610006_004.AI
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8 Juster innstilling til spaserprøve LED og/eller Pulsteller, dersom det er
nødvendig. Se seksjon 'PIR innstillinger'

9 Sett på lokket foran. Sjekk at den er låst til bunnsiden.
10 Skru til festeskruen.

Bemerkning: PIR detektoren vil begynne å opptage bevegelser omtrent 2 minutter

etter at den har blitt koblet til elektrisitet.

PIR innstillinger
Det finnes to korte ledninger for å stille inn PIR i henhold til ditt eget
behov:

• Spaserprøve LED
• Pulsteller (1, 2 eller 3)

Se forrige figur for lokalisering av de korte ledningene

Spaserprøve LED

• kort ledning installert:
Spaserprøve LED aktiviseres. Når PIR sensoren blir utløst, vil LED lyse
opp.

• kort ledning ikke installert:
Spaserprøve LED blir deaktivisert.

Pulsteller
Still denne korte ledningen inn for å velge antall ganger sensoren må
utløses (1, 2 eller 3 ganger) før alarmen går av.
De følgende ledningsinnstillingene er mulige:

Bemerkning: PIR detektoren er utstyrt med et 'detektorvindu'. I tilfelle alarm
15 sekunder etter at den siste bevegelsen ble fanget opp, kan en ny alarm gå av.

CL 76610006_005.AI
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Systemkabel

Det følger med en Systemkabel for tilslutning mellom monitoren,
tilbehør og kamera. For å få optimal bilde- og lyd kvalitet, bør du alltid
bruke en 4-tråds dobbelt tvunnet par kabel når du utvider systemet
(maks. 300m). Kabelen og pluggene kan skaffes i hobby og profesjonell
handel. Sørg for at kontaktene er koplet til kabelen som samsvarer med
figuren nedenfor.

Hvis kabellengden mellom monitor og kamera er over 200m etter an
tilbehør er satt innn i ledningen, bør du benytte en nettadapter for å
forsyne kameraet med strøm (se tilbehør).

Forsiktig: Pluggene som benyttes i overvåkingssystemet har samme mål som

standard telefonplugger.

Kopl aldri telefonutstyr til sikkerhetssystemet!

De to kontaktene for Systemkabel kan byttes om. En kontakt kopler
boksen til systemkomponenten som er først i kabelen, den andre til den
neste (hvis aktuelt).

CL 66610005_006.AI
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Handling utgang

Figuren nedenfor viser krageklemmene som, for eksempel, kan tilkoples
en døråpningskrets.

1 Systemkabel inngang
2 Systemkabel utgang
3 Bryterere 1, 2 & 3
4 Dreiebryter (tilordner boksen til en kamerainngang)
5 Tuklebryter
6 Terminalblokk for valgfri Passiv Infra-Rød detektor

6
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Alarm inngang

Alarm-/handlingsboksen gir innganger for detektorer med N.O. og N.C.
kontakter. Figuren ovenfor viser hvordan de er koplet til krageklemmene
på boksen.
Merk: - Hvis ingen detektorer med N.C. kontakter er i bruk, må krageklemme

1 og 2 være koplet til hverandre med en tråd.

- Når ingen PIR detektor brukes, må terminalene NC og – av

terminalblokk (6) være sammenkoblet med en ledning.

Innstillinger

Fire bryterere - inne i kabinettet, på mønsterkortet - brukes for å
konfigurere kretsen i overensstemmelse med systemet.

• Dreiebryteren tilordner boksen til en bestemt kamerainngang.
• De tre små skyvebryterne har følgende funksjoner:

Bryter Av På Beskrivelse

1 BOX 1 2 boksnummer

2 TAMPER TAMPER OFF Åtuklebryter
overstyring

3 LAST N Y siste tilbehørsboks

Tilordne boksen (KAMERA # bryter)

Å tilordne en boks til en kamerainngang betyr at systemmonitoren
forbinder boksen med en bestemt kamerainngang (den tilordnede
inngang) selv om den er fysisk koplet til en annen. Dette får
systemmonitoren til å bytte til kameraet som koplet til den inngangen
når for eksempel en alarm blir utløst eller noen trukker på
dørklokkeknappen. Dette gir deg anledning til å benytte den korteste
ruten når du installerer en boks. Figuren nedenfor viser for eksempel et
to-kamerasystem med tre tilbehørsbokser. Bryterne KAMERA # er
innstilt i overensstemmelse med kameraet (inngang) som boksene er
tilordnet.
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Merk: Bryterstilling 0 og de som er utenfor maksimum antall innganger, har ingen

funksjon.

Når to alarm-/handlingsbokser sender signaler til samme kamerainngang,
vil begge boksene aktivisere aksjonsrelayen når aksjonsknappen på system
monitoren trykkes inn.
Bemerkning: Det maksimale antall tilbehør på en kamerainngang er to intercom

bokser og to alarm-/handlingsbokser.

CL 66610005_510b.AI
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Boksnummer

Denne bryteren (BOX) informerer kretsen om antall tilbehør når to
bokser tilordnes samme kamerainngang på systemmonitor. Maksimum to
alarm-/handlingsboks kan tilordnes en enkelt kamerainngang.

Bryter 1 (BOX)

Styling Beskrivelse

1 første boks som tilordnes kamerainngangen satt av
CAMERA #

2 2 andre boks som tilordnes kamerainngangen satt av
CAMERA #

Tuklebryter aktiv

På mønsterkortet sikres boksen av en tuklebryter. Hvis boksen åpnes, vil
denne bryteren utløse en alarm på monitoren. For å undertrykke en
kontinuerlig alarmmelding mens serve utføres på systemet, er tuklebryter
overstyring satt i OFF stilling.
Forsiktig: Ikke glem å reaktivere tuklebryteren ved å slå overstyringen på

TAMPER stilling!

Siste i linje bryter

Still denne bryteren til Y(es) dersom denne alarm-/handlingsboksen er
den siste tilbehørsboksen i systemkablen (sett fra systemmonitoren).
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Dobbel adresseringsfeil

To alarm-/handlingsboks eller intercombokser, som tilordnes samme
kamerainngang, har samme 'boks-nummer'.
Bemerkning: Selv om kameraene vil virke, vil ingen av tilbehørene i kameralinjen

fungere.

Hvis systemmonitoren detekterer to bokser med samme betegnelse og
boksnummer, viser den følgende feilmelding:

DOUBLE ADDRESSING
“Tilbehør navn”

INPUT X/X

Bytt om en alarm-/handlingsboksen BOX bryter eller CAMERA # bryter.

Forklaring:

INPUT X/X
nummer på fysiske kamerainnganger
som de dobbeltadresserte boksene er
tilkoplede.

o
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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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