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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
waarnemingssysteem.

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 Interface-module
1 Systeemkabel (5 m)
1 Handleiding

Colour Observation Monitor

CL 66610005_005a.AI
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Met de interface-module kunt u normale standaard audio- en/of
videosignalen in uw Colour Observation-systeem invoeren of uit het
systeem oproepen.
U kunt de interface-module bijvoorbeeld gebruiken om een camera van
een ander systeem op uw Colour Observation-systeem aan te sluiten. De
module kan tevens gebruikt worden om bijv. een kassa-interface op het
systeem aan te sluiten, of om een systeemcamera op een ander systeem
aan te sluiten.
Andere mogelijke configuraties staan beschreven in het hoofdstuk
'Configuratiemogelijkheden'.
Door middel van een externe schakelaar kan worden gekozen tussen de
'twisted pair' systeemkabelingang en de CVBS/Audio-ingang.

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.
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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 BELANGRIJK: Pas de schakelaarstanden op de printplaat aan om de

module voor uw systeem te configureren. Zie hoofdstuk 'Instellingen'.
6 Breng de kap aan en zet deze met de schroef vast.
7 Sluit nu de componenten aan. Raadpleeg het hoofdstuk

'configuratiemogelijkheden' voor de juiste aansluitingen, en de juiste
instelling van de 'keuzeschakelaar ingangselectie' en de interne
'schuifschakelaars'.

CL 76610003_001.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.

Attentie: De voor het waarnemingssysteem gebruikte pluggen zijn standaard

telefoonpluggen.

Sluit nooit telefoonapparatuur op het waarnemingssysteem aan!

Externe stroomvoorziening

Als de kabel tussen de monitor en de systeemcamera langer is dan
200m/600ft na aansluiting van een module, heeft u een netadapter
(optioneel) nodig voor de voeding van de systeemcamera (zie toebehoren).
Zo kunt u de maximaal toegestane kabellengte uitbreiden tot 300m/900ft.

CL 66610005_006.AI
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Er zijn twee manieren om een netadapter op het systeem aan te sluiten;
• Naar de externe contactdoos aan de achterkant van de systeemcamera, of
• naar de externe contactdoos (4) aan de binnenzijde van de

interface-module.

Opmerking: Dit geldt niet voor de VSS2903/19T.

Locatie van schakelaars en in/uitgangen

1 Aux-audio uit (Cinch)
2 Aux-video uit (BNC)
3 Systeemkabeluitgang (voor het aansluiten van een systeemmonitor)
4 Contactdoos voor netadapter
5 Keuzeschakelaar kabellengtecompensatie
6 Schuifschakelaars ('last in line'/voeding intern of extern)
7 Volume-preset
8 Aux-audio in (Cinch)
9 Aux-video in (BNC)
10 Keuzeschakelaar ingangselectie (Aux/Systeemcamera)
11 Ingang systeemkabel (voor systeemcamera)

1 4 6 7

2

3
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Instellingen

Keuzeschakelaar ingangselectie (10)

Met deze schakelaar kunt u kiezen welke audio/video-ingang op het
scherm van de systeemmonitor getoond wordt.

Er zijn twee mogelijkheden;

• CAMERA
De systeemcamera-ingang wordt geselecteerd.
Als er een systeemcamera is aangesloten, dan zal de systeemmonitor het
beeld en geluid van de systeemcamera weergeven.

• AUX.
De aux-ingang wordt geselecteerd.
Als er een camera van een ander systeem is aangesloten, dan zal de
systeemmonitor het beeld en geluid van die camera weergeven.
Opmerking: Het is niet mogelijk om tegelijkertijd apparatuur aan te sluiten op de

aux-ingang op de camera-ingang, als de keuzeschakelaar op 'CAMERA' staat.

Interne schakelaars

Opmerking: Deze optie geldt niet voor de VSS2903/19T.

Op de printplaat in de kast bevinden zich twee kleine schuifschakelaars
waarmee u het circuit kunt configureren afhankelijk van het systeem. De
twee schakelaars hebben de volgende functies:

Schakelaar Omschrijving

24V INT EXT Voeding (24 V) Intern/Extern

LAST YES NO 'Last in line'
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Voeding Intern/Extern (6)

Stel deze schakelaar in op;

• INT
Als er geen externe voeding gebruikt wordt.

• EXT
Als er een externe voeding gebruikt wordt.

'Last in line'-schakelaar (6)

Stel deze schakelaar in op;

• YES
Als de interface-module de laatste module op de systeemkabel is.

• NO
Als er nòg een module op de systeemcamera-ingang van de
interface-module is aangesloten.

Volume-preset (7)

Met de volume-preset kunt u het geluidsniveau van het apparaat bijstellen
(bijv. een camera van en ander systeem) dat op de 'audio in'-ingang is
aangesloten.

Keuzeschakelaar kabellengtecompensatie (5)

Deze schakelaar past de interface-module aan op de lengte van de
systeemkabel waarmee de systeemmonitor en de interface-module op
elkaar worden aangesloten. Hiermee wordt de beeldkwaliteit
geoptimaliseerd. Stel deze schakelaar in op de juiste kabellengte.
De ingestelde lengte moet gelijk zijn aan de lengte van de systeemkabel
waarmee de systeemmonitor en de interface-module op elkaar zijn
aangesloten (0-300m/900ft max.).

Opmerking: Compenseert alleen op de aux-ingang.

n
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Configuratiemogelijkheden

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de systeemconfiguraties die met
de interface-module mogelijk zijn. De tekening hieronder toont een
blokschema met de audio/video-signaalpaden.

De volgende configuraties zijn mogelijk:

Opmerking: In bepaalde configuraties kan de camera niet gesynchroniseerd worden

met de systeemmonitor ('not locked'). Als een quad monitor in 'quad' mode gebruikt

wordt, zullen de beelden onbruikbaar zijn.

1 Camera van een ander systeem, video- en audiosignalen (not
locked)

AUDIO-OUT (CINCH)

VIDEO-OUT (BNC)

AUDIO-IN (CINCH)

VIDEO -IN (BNC)

OUTPUTSINPUTS

AUX. OUTPUT

AUX. INPUT

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RA

F

CL 76610003_003.AI

Third party camera
I/F box

camera aux.

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_007.AI

24V
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2 Systeemcamera met externe audio (locked)

Opmerking: Audio van de aux-ingang wordt altijd aan het camerageluid

toegevoegd.

3 VCR-ingang en -uitgang van separate camera (locked)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.
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EN><
RA

F

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_009.AI
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talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system
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F

VCRcamera aux.

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

only sound of camera CL 76610003_005.AI
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4 Monitor van een ander systeem (Break out box)

• observatie-kleurenmonitor aangesloten (locked)
• observatie-kleurenmonitor niet aangesloten (not locked)

5 Kassa-interface (locked; met externe audio-lus)

I/F box

RA

EN><
RA

F

A/A box or
int. box A/A box or

int. box

camera aux.

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

Third party

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_006.AI

24V

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system
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F

I/F box

Cash Register
Interface

A/A box
A/A box or

int. box

camera aux.
LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

Third Party CL 76610003_004.AI
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6 Systeemcamera op grote afstand (locked; max. kabellengte
200m/600ft)

Opmerking: Deze optie geldt niet voor de VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

camera aux.
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F

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_008.AI
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Technical specifications

TV standard both PAL and NTSC
Power supply through the system cable (24 VDC)
Power consumption 70 mA
System connectors RJ11E modular ("telephone" connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Inputs
Camera input RJ11E system input
Auxiliary inputs

• audio input Cinch (0.5 Vpp, 10 kOhm)
• video input BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
• power input External supply socket, 24 VDC, 0.3 A

(optional)
Outputs
System monitor output RJ11E system output
Auxiliary outputs

• audio output Cinch (0.5 Vpp, 1 kOhm) from system
camera input

• video output BNC (1 Vpp, 75 Ohm) from system
camera input

Weight 170 gr.
Dimensions (hxwxd) 119 x 77 x 42 mm
Ambient conditions ammonia resistant
Ambient temperature

• operating -20...+55 °C
• storage -25...+70 °C

Ambient humidity 20...98 %RH

Specifications may change without notice.
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