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Leia estas instruções antes de colocar o seu sistema em
funcionamento.
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Introdução

Obrigado por ter comprado este acessório para o seu sistema de
observação.

1 Monitor do sistema
2 Gravador de vídeo (VCR)
3 Monitor escravo
4 Caixas de acessórios (0-2 por cabo)
5 Caixa de interface
6 Câmeras do sistema
7 Câmeras fora do sistema (CVBS)
8 Adaptador de alimentação de rede

Foram incluídos os seguintes itens neste conjunto:
1 Caixa de interface
1 Cabo do sistema (5 m)
1 Manual do utilizador

Colour Observation Monitor
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A caixa de interface pode ser utilizada para adicionar, ou extrair sinais de
som e/ou vídeo normais standard para ou do sistema de observação de
cores.
Isto significa que a caixa de interface pode ser utilizada para ligar uma
terceira câmara ao sistema de observação de cores. Pode ainda ser
utilizada para ligar, por exemplo, o interface de uma caixa registadora ao
sistema de observação de cores, ou para ligar a câmara de sistema a um
terceiro sistema.
Outras configurações possíveis são descritas no capítulo 'Configurações
possíveis'.
A selecção entre a entrada do cabo de sistema e a entrada CVBS/Audio é
efectuada através de um interruptor exterior.

Instalação

Observação: Ao ser alterada a configuração do sistema, o monitor do sistema

precisará verificar e memorizar a configuração das câmeras e acessórios ligados às suas

entradas. Isto tem lugar automaticamente ao ser ligada a alimentação eléctrica. Use a

alimentação eléctrica para desligar. Não é suficiente o uso da tecla 'economia de
energia'. Quando não for possível desligar a alimentação eléctrica, use a opção

'instalação automática' (auto install) do menu de instalação do monitor do sistema.
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A montagem da caixa

1 Solte o parafuso segurando a tampa e em seguida retire a tampa.

2 Retire a placa de circuito1.

3 Fixe a placa do botão da caixa com dois parafusos.

4 Ajuste a placa de circuito.
5 IMPORTANTE: Ajuste as chaves da placa de circuito de maneira que a

caixa fique configurada segundo o seu sistema. Veja a secção 'ajustes'.
6 Recoloque a tampa e fixe-a com o parafuso.
7 Efectue as ligações. Ver secção 'configurações possíveis' para obter as

ligações correctas e as definições do 'interruptor de selecção de entradas'
e dos 'interruptores deslizantes' internos.

CL 76610003_001.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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Cabo do sistema

Para as conexões entre o monitor, os acessórios e a câmara, é incluído um
cabo de sistema. Para uma boa qualidade da imagem e do som, use
sempre um cabo de 4 fios de dois pares entrançados ao estender a
conexão (no max. 300 m). O cabo e as fichas estão disponíveis no
comércio para amadores e profissionais. Assegure-se de que os conectores
estejam fixados ao cabo correspondente à figura abaixo.

Atenção: As fichas utilizadas para o sistema de observação têm as mesmas dimensões

que as fichas telefónicas padrão.

Não ligue jamais equipamento telefónico ao sistema de segurança!

Alimentaçión eléctrica externa

Se a dimensão do cabo entre o monitor e a câmara de sistema ultrapassar
os 200m/600ft após a introdução de um acessório na linha, deverá
utilizar um adaptador para fonte de alimentação (opcional) para
alimentar a câmara de sistema (ver acessórios). Desta forma a dimensão
máxima de cabo permitida é aumentada para 300m/900ft.

CL 66610005_006.AI
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Existem duas formas de ligar um adaptador para fonte de alimentação ao
sistema;

• À entrada de alimentação externa, que se encontra na zona traseira da
câmara de sistema, ou

• à entrada de alimentação externa (4), que se encontra no interior da caixa
de interface.

Nota: Não aplicável ao VSS2903/19T.

Localização de interruptores e conectores

1 Saída auxiliar de som (Cinch)
2 Saída auxiliar de vídeo (BNC)
3 Saída do cabo de sistema (saída para ligar o monitor de sistema)
4 Suporte de alimentação para o adaptador da fonte de alimentação
5 Selector de compensação da dimensão do cabo
6 Interruptores deslizantes (último da linha/fonte de alimentação

interna ou externa)
7 Definição de volume
8 Entrada auxiliar de som (Cinch)
9 Entrada auxiliar de vídeo (BNC)
10 Interruptor de selecção de entradas (Câmara auxiliar/de sistema)
11 Entrada do cabo de sistema (entrada para a câmara de sistema)
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Ajustes

Interruptor de selecção de entradas (10)

Com este interruptor poderá seleccionar qual a entrada de som/vídeo que
surge no écran do monitor de sistema.

Existem duas possibilidades:

• CAMARA
A entrada da câmara de sistema é seleccionada.
Quando uma câmara de sistema se encontra ligada, o monitor de sistema
reproduz a imagem e o som da câmara de sistema.

• AUX.
A entrada auxiliar é seleccionada.
Quando uma terceira câmara se encontra ligada, o monitor de sistema
reproduz a imagem e som da terceira câmara.
Nota: Não é possível ligar dois dispositivos à entrada auxiliar e à entrada para

câmara quando o interruptor de selecção se encontra na posição da câmara.

Interruptores internos

Nota: Esta opção não é aplicável ao VSS2903/19T.

São utilizados dois interruptores, localizados na placa de circuito que se
encontra no interior da caixa, para configurar o circuito de acordo com o
sistema. Os dois interruptores deslizantes mais pequenos possuem as
seguintes funções:

Interruptor Descrição

24V INT EXT Fonte de alimentação (24V)
Interna/Externa

LAST YES NO Último da linha
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Fonte de alimentação Interna/Externa (6)

Coloque este interruptor na posição;

• INT
Quando não utilizar uma fonte de alimentação externa.

• EXT
Quando utilizar uma fonte de alimentação externa.

Interruptor último da linha (6)

Coloque este interruptor na posição;

• YES
Quando a caixa de interface for a última caixa de acessórios do cabo de
sistema.

• NO
Quando uma outra caixa de acessórios se encontrar ligada à entrada da
câmara de sistema, que se encontra na caixa de interface.

Definição de volume (7)

Através deste dispositivo, poderá ajustar o nível de som do dispositivo
(por exemplo, uma terceira câmara), que se encontra ligado à entrada
'audio in'.

Selector de compensação da dimensão do cabo (5)

Este selector permite adaptar a caixa de interface à dimensão do cabo de
sistema que liga o monitor de sistema à caixa de interface. Tal
procedimento é efectuado de modo a melhorar a qualidade da imagem.
Coloque o selector de compensação da dimensão do cabo na dimensão
correcta. A dimensão seleccionada deve ser idêntica à dimensão do cabo
de sistema que liga o monitor de sistema à caixa de interface
(0-300m/900ft max.).

Nota: Esta compensação apenas é efectuada na entrada auxiliar.
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Configurações possíveis

Esta secção ilustra as configurações de sistema possíveis com a caixa de
interface. A figura seguinte apresenta um esquema onde são visíveis os
circuitos do sinal de som/vídeo.

São possíveis as seguintes configurações:

Nota: Em algumas configurações, a câmara não poderá ser sincronizada com o

monitor de sistema (não bloqueado). Quando um monitor quad é utilizado em modo

quad, as imagens não poderão ser utilizadas.

1 Terceira câmara, sinais de vídeo e som (não bloqueados)

AUDIO-OUT (CINCH)

VIDEO-OUT (BNC)

AUDIO-IN (CINCH)

VIDEO -IN (BNC)
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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

47
p



2 Câmara de sistema com som externo (bloqueado)

Nota: O som da entrada auxiliar é sempre adicionado ao som da câmara.

3 Entrada e saída de VCR de câmara independente (bloqueada)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.
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4 Terceiro monitor (Caixa de disjunção)

• com monitor de observação de cores ligado (bloqueado)
• sem monitor de observação de cores ligado (não bloqueado)

5 Interface da caixa registadora (bloqueado; com ciclo de som
externo)
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6 Câmara de sistema para longa distância (bloqueada; dimensão
máxima do cabo 200m/600ft)

Nota: Esta opção não é aplicável ao VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box
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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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