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Inledning

Tack för att Ni valde detta tillbehör till Ert bevakningssystem.

1 Systembildskärm
2 Videobandspelare (VCR)
3 Slavbildskärm
4 Tillbehörsenheter (0-2 per kabel)
5 Gränssnittsenhet
6 Systemkameror
7 Icke-systemkameror (CVBS)
8 huvudströmsadapter

Följande delar ingår i setet:
1 Larm-/Åtgärdsenhet
1 Systemkabel (5m)
1 Användarhandbok
1 PIR enhet (för version med PIR)
1 Kabel (50 cm) för koppling mellan larm/åtgärdsenhet och PIR

(för version med PIR)

Colour Observation Monitor
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N.O. = Slutande (Normally Open)
N.C. = Brytande (Normally Closed)

Larm-/Åtgärdsenheten har två olika funktioner:

1 Åtgärd
Funktionen kan till exempel användas för att fjärrmanövrera en dörr.
När åtgärdstangenten vid systembildskärmen trycks ned aktiveras en
reläkontakt. Kontakten (N.O., N.C.) kan i sin tur aktivera till exempel en
dörröppnare.

Observera att åtgärdstangenten endast aktiverar den åtgärdsenhet som är
inställd på den kameraingång vars bild visas på bildskärmen.

2 Larm
Funktionen förser övervakningssystemet med larmingångar. Alla typer av
detektorer med N.O.- och N.C.-kontakter kan användas, till exempel:

• infraröda detektorer,
• rökdetektorer,
• magnetkontakter för dörrar/fönster.

När en detektor får larm-/åtgärdsenheten att reagera, växlar
systembildskärmen automatiskt till den kameraingång som
larm-/åtgärdsenheten blivit tilldelad. Systembildskärmen avger en
larmsignal samt aktiverar larmkontakten.
Larm-/åtgärdsenheten finns i två olika utföranden: ett med en passiv
infraröd rörelsedetektor (PIR), och ett utan. Handbokens avser båda.

Om den automatiska kameraväxlingssekvensen är igång, stannar den på
den aktuella kameraingången.

CL 66610005_511.AI

N.O.

N.C.
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Installation

Märk: När systemkonfigurationen ändras, måste systemskärmen kontrollera och
memorera den nya systemkonfigurationen för de kameror och tillbehör som är
anslutna till ingångarna. Detta sker automatiskt när strömmen slås på. Använd
strömbrytaren när Du stänger av strömmen; det räcker inte att trycka på
strömsparartangenten. Om det skulle vara olämpligt att stänga av strömmen, kan du
istället använda den automatiska installationsfunktionen i systembildskärmens
installationsmeny.

Montering av enheten

1 Lossa skruven som håller höljet. Ta bort höljet.

2 Ta bort kretskortet1.

3 Fäst bottenplattan med hjälp av två skruvar.

CL 66610005_501.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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4 Sätt tillbaka kretskortet.
5 Utför anslutningarna enligt nedan, se avsnittet 'Åtgärdsutgång'.

Anm: Se avsnittet 'Installation och inställning av en optionell Passiv
Infra-Röd (PIR) detektor' för installation och koppling av en PIR-detektor.

6 VIKTIGT: Justera inställningen för kretskortets omkopplare så att
enheten konfigureras i enlighet med Ert system. Se avsnittet 'inställningar'.

7 Sätt på höljet och dra åt fästskruven.

Installation och inställning av en optionell Passiv Infra-Röd
detektor

Placering av en PIR
Positionen av en PIR avgör dess synfält.
Välj en position där det är mest sannolikt att en eventuell inbrottstjuv
blir upptäckt.
Placera sensoren på en höjd av ± 2,2 m för att få största möjliga synfält
(se figuren nedan).
Sensorområde (linsposition 0°)

Sidosynfält Övre synfält

Tänk på följande innan du monterar fast din PIR:
• Undvik att placera en PIR nära element, värme/kylventiler eller

luftkonditionering.
• Rikta inte sensorens synfält mot fönster med direkt solljus eller drag.
• Blockera inte sensorens synfält genom att placera stora föremål i dess

linje (t.ex. gardiner, blomkrukor, möbler).

4M
13.15Ft

8M
26.3Ft

14M
46Ft

2.2M
7.2Ft

110O

 CL 76610006_001.AI
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Installation av en PIR
1 Avlägsna fixeringsskruven (1) och öppna skyddshöljet genom att frigöra

spärrlåset (2). Båda sitter på botten av enheten.

2 Avlägsna kretskortet genom att lossna fasthållningsskruven (1)
Varning: Rör aldrig vid PYRO sensorens yta (se layout på nästa sida).

3 Tryck ut de önskade monteringshålen (1) och ledningshålen (2) i
bottenplattan.

4 Drag ledningarna genom de(t) uttryckta ledningshålen/hålet.
5 Fäst bottenplattan med två skruvar i monteringshålen.
6 Inpassa kretskortet.

CL 76610006_002.AI 
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Justera linspositionen (0°, -5° eller -10°) enligt önskat maximalt synfält
för sensoren (Se tabellen nedan).
Anm: Använd ej positionerna +5° eller +10° eftersom dessa ej gäller denna PIR.

Sensor höjd Maximalt sensorområde (m) / Linsposition (°)
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 Anslut kopplingen mellan PIR detektorn och larm/åtgärdsenhet med
kabeln som medföljer (se figuren nedan).

1 Terminalblock (för koppling till larm/åtgärdsenhet)
2 Linsposition (justering av sensorområde)
3 Brytare (rörelsetest LED aktiverad/avaktiverad)
4 Säkerhetskontakt
5 PYRO sensor
6 Brytare (1, 2 eller 3 pulsräknare)
7 Spärrlås
8 Terminalblock i larm/åtgärdsenhet

CL 76610006_004.AI
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8 Justera inställningen av rörelsetest LED och/eller pulsräknare om så
behövs. Se avsnittet 'PIR inställningar'.

9 Sätt på det främre höljet. Se till att det är ordentligt fastsatt till
undersidan.

10 Fäst fixeringsskruven.

Anm: PIR detektorn blir rörelsekänslig ca. 2 minuter efter strömmen slagits till.

PIR inställningar
En PIR har två brytare som du kan ställa in efter eget behov:

• Rörelsetest LED
• Pulsräknare (1, 2 eller 3)

Se föregående figur för var brytarna är placerade.

Rörelsetest LED

• brytare installerad:
Rörelsetest LED är aktiverat. När PIR sensoren utlöses, lyser LED luset.

• ingen brytare installerad:
Rörelsetest LED är avaktiverad.

Pulsräknare
Ställ in denna brytare för val av antal gånger sensoren måste utlösas
(1, 2 eller 3 gånger) innan alarmet utlöses.
Följande inställningar är möjliga:

Anm: PIR detektorn är utrustad med ett 'spårfönster'. Om alarmet utlöses, 15

sekunder efter den sista rörelsen har upptäckts, kan ett nytt alarm utlösas.

CL 76610006_005.AI
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Systemkabel

En systemkabel för anslutning mellan bildskärm, tillbehör och kamera
följer med vid leverans. För optimal bildkvalitet skall alltid en 4-trådig
partvinnad kabel användas om anslutningen förlängs (max 300 m). Kabel
och kontakter finns tillgängliga både i hobby- och fackbutiker.
Kontrollera att kontaktdonen är fastgjorda vid kabeln enligt figuren
nedan.

Om kabellängden mellan bildskärmen och kameran överstiger 200 m
sedan ett tillbehör installerats på linjen, skall en nätadapter användas för
kamerans strömförsörjning (se tillbehör).

Varning: De kontaktdon som används till bevakningssystemet har samma mått

som standardkontakter för teleutrustning.

Anslut aldrig säkerhetssystemet till teleutrustning!

De två uttagen för systemkabeln är utbytbara. Det ena uttaget förbinder
enheten med den föregående systemkomponenten på kabeln, det andra
med nästkommande (om det finns någon).

CL 66610005_006.AI
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Åtgärdsutgång

I figuren nedan visas de skruvanslutningar som t ex en dörröppnarkrets
kan anslutas till.

1 Systemkabelingång
2 Systemkabelutgång
3 Omkopplare 1, 2 & 3
4 Vridomkopplare (tilldelar enheten till en kameraingång)
5 Sabotagekontakt
6 Terminalblock för optionell Passiv Infra-Röd detektor

6
CL 66610005_505.AI
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Larmingång

Larm-/åtgärdsenheten är försedd med ingångar för detektorer med N.O.
och N.C-kontakter. I figuren ovan visas hur de ansluts till enhetens
skruvanslutningar.
Märk: - Om det inte används någon detektor med N.C.-kontakter måste

anslutning 1 och 2 förbindas med hjälp av en ledning.

- Terminalerna NC och – på terminalblocket (6) måste kopplas samman

med kopplingstråd om ingen PIR detektor är i användning.

Inställningar

Fyra omkopplare, som är placerade på kretskortet inuti höljet, används
för att konfigurera kretsen i enlighet med systemet.

• Med hjälp av vridomkopplaren blir en viss kameraingång tilldelad
enheten.

• De tre små skjutomkopplarna har följande funktioner:

Omkopplare Av På Beskrivning

1 BOX 1 2 enhetsnummer

2 TAMPER TAMPER OFF bortkoppling av
sabotagekontakt

3 LAST N Y sista tillbehörsenhet

Enhetstilldelning (CAMERA # -omkopplare)

Att en enhet blir tilldelad en kameraingång innebär att
systembildskärmen relaterar enheten till en viss kameraingång (den
tilldelade ingången) trots att den i fysisk bemärkelse är ansluten till en
annan. Det innebär att systembildskärmen växlar till den kamera som är
ansluten till denna ingång när till exempel ett larm löser ut, eller
knappen till en ringklocka trycks in. På så vis kan ledningarna till
enheten dras kortast möjliga väg. I figuren nedan visas t ex ett
två-kamera-system med tre tillbehörsenheter. CAMERA # -omkopplarna
ställs in på den kamera (ingång) som enheten tilldelas.
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Märk: Omkopplarläge 0 samt de lägen som överskrider det största antalet ingångar

har ingen funktion.

När två larm/åtgärdsenheten kopplas till samma kameraintag, kommer
båda dosor att aktivera funktionsreläet när funktionsknappen på
systemmonitoren trycks in.
Anm: Maximalt antal tillbehör till ett kameraintag är två interkom dosor och två

larm/åtgärdsenheten.

CL 66610005_510b.AI
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Enhetsnummer

Via denna omkopplare (BOX) får kretsen information om tillbehörens
nummer i de fall samma kameraingång vid systembildskärmen har blivit
tilldelad två tillbehör. Högst två larm-/åtgärdsenheter kan tilldelas varje
kameraingång.

Omkopplare 1 (BOX)

Läge Beskrivning

1 första enheten som har tilldelats kameraingången med
hjälp av CAMERA #

2 andra enheten som har tilldelats kameraingången med
hjälp av CAMERA #

Sabotagekontakt på/av

På kretskortet finns en sabotagekontakt som säkrar enheten. När enheten
öppnas utlöser kontakten ett larm på bildskärmen. För att undvika att
larmmeddelandet visas oavbrutet när enheten undergår service, ställs
omkopplaren till sabotagekontakten i OFF-läget.
Viktigt: Glöm inte att återaktivera sabotagekontakten genom att ställa

omkopplaren i TAMPER-läget!

Last in line-knapp

Sätt omkopplaren på Y (ja) om denna larm/åtgärdsenheter är sista
tillbehörsenheter i systemkabeln räknat från systemmonitoren).
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Fel pga dubbel adressering

En och samma kameraingång har blivit tilldelad två olika
larm-/åtgärdsenheter eller kommunikationsenheter.
Anm: Även om kamerorna fungerar, kommer inga tillbehör i kameralinjerna att

fungera.

Om systembildskärmen känner av två enheter med samma tilldelning och
enhetsnummer visas följande felmeddelande:

DOUBLE ADDRESSING
“Tillbehörsbenämning”

INPUT X/X

Ändra den ena larm-/åtgärdsenheten BOX-omkopplare eller CAMERA #
-omkopplare.

Förklaring:

INPUT X/X
de faktiska kameraingångsnummer till
vilka de dubbel adresserade enheterna
är anslutna.
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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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