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Läs de här anvisningarna innan systemet sätts i funktion.
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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 Gränssnittsenhet
1 Systemkabel (5m)
1 Användarhandbok

Colour Observation Monitor
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Gränssnittsenhet kan användas för att lägga till eller ta ifrån normala
standard audio och/eller videosignaler till eller från ditt
Färgobservationssystem.
Detta betyder att gränssnittsenhet kan användas för att koppla en tredje
kamera till ditt Färgobservationssystem. Den kan också användas för att
koppla t.ex. en Gränssnittsdosa för kassaregister till
Färgobservationssystem, eller för att koppla en systemkamera till ett tredje
system.
Andra möjliga konfigurationer beskrivs i kapitlet 'Möjliga
konfigurationer'.
Val mellan intag för det vridna parsystemskablarna och CVBS/Audio
intaget görs med en extern omkopplare.

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.
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Montering av enheten

1 Lossa skruven som håller höljet. Ta bort höljet.

2 Ta bort kretskortet1.

3 Fäst bottenplattan med hjälp av två skruvar.

4 Sätt tillbaka kretskortet.
5 VIKTIGT: Justera inställningen för kretskortets omkopplare så att

enheten konfigureras i enlighet med Ert system. Se avsnittet 'inställningar'.
6 Sätt på höljet och dra åt fästskruven.
7 Sätt nu ihop kopplingarna. Se vidare i sektionen 'möjliga

konfigurationer' för korrekta kopplingar och inställning av
'valomkopplare för intag' och de interna 'skjutkontrollerna'.

CL 76610003_001.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.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.

Varning: De kontaktdon som används till bevakningssystemet har samma mått

som standardkontakter för teleutrustning.

Anslut aldrig säkerhetssystemet till teleutrustning!

Extern strömförsörjning

Om kabellängden mellan monitor och systemkamera överstiger 200m
efter ett tillbehör har införts på linjen, bör en nätadapter (valfri)
användas för systemkameran (se tillbehör). På detta sätt utsträcks den
maximala tillåtna kabellängden till 300m.

CL 66610005_006.AI

5432
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2-3

5432
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2-3
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5432
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En nätadapter kan kopplas till systemet på två sätt;
• Till det externa uttaget på baksidan av systemkameran, eller
• till det externa uttaget (4) på den inre sidan av gränssnittsenhet.

Kommentar: Detta gäller ej VSS2903/19T.

Placeringar av omkopplare och kopplingar

1 Auxiliär audio ut (Cinch)
2 Auxiliär video ut (BNC)
3 Systemkabelsuttag (uttag för koppling av systemmonitor)
4 Uttag för nätadapter
5 Kompensationsväljare för kabellängd
6 Skjutkontroller (sist i raden/extern eller intern eltillförsel)
7 Förinställd volym
8 Auxiliary audio in (Cinch)
9 Auxiliär video in (BNC)
10 Valomkopplare för intag (Auxiliär/Systemkamera)
11 Systemkabelsintag (intag för systemkamera)

1 4 6 7

2

3

11

9

8

10

CABLE LENGTH
COMPENSATION

24V     INT
LAST YES

EXT.
NO

INPUTOUTPUT

5

CL 76610003_002.AI
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Inställningar

Valomkopplare för intag (10)

Med denna omkopplaren kan du välja vilket audio/video intag som ses
på systemmonitorens skärm.

Det finns två möjligheter:

• CAMERA
Systemkameraintaget har valts.
När en systemkamera är inkopplad, reproduceras bild och ljud från
systemkameran på systemmonitoren.

• AUX.
Det auxiliära intaget har valts.
När en tredje kamera inkopplas, reproduceras ljud och bild från den
tredje kameran på systemmonitorens skärm.
Kommentar: Man kan inte koppla en enhet både till aux. intaget och

kameraintaget när valomkopplaren är ställd till kamerapositionen.

Interna omkopplingar

Kommentar: Detta val gäller ej VSS2903/19T.

Två omkopplare, som sitter på kretskortet under höljet, används för att
konfigurera kretsloppet beroende på systemet. De två små
skjutkontrollerna har följande funktioner:

Kontroll Beskrivning

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

LAST YES NO Sist i raden
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Eltillförsel Intern/Extern (6)

Ställ in denna kontroll till;

• INT
När ingen extern eltillförsel används.

• EXT
När en extern eltillförsel används.

Sist i raden kontroll (6)

Ställ in denna kontroll till;

• YES
När gränssnittsenhet är den sista tillbehörsenhet på systemkabeln.

• NO
När en annan tillbehörsenhet är kopplad till systemkameraintaget på
gränssnittsdosan.

Förinställd volym (7)

Med hjälp av den förinställda volymen, kan du justera audionivån på en
enhet (t.ex. en tredje kamera) som kopplats till 'audio in'-intaget.

Kompensationsväljare för kabellängd (5)

Denna väljare anpassar gränssnittsenhet till längden av den systemkabel
som kopplar systemmonitoren till gränssnittsenhet. Detta optimerar
bildkvaliteten. Ställ in kompensationsväljaren för kabellängden till
korrekt längd. Längden måste vara densamma som systemkabeln som
kopplar systemmonitoren till gränssnittsenhet (0-300m max.).

Kommentar: Detta kompenserar endast för aux. intaget.
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Möjliga konfigurationer

Denna sektion beskriver de systemkonfigurationer som är möjliga med
gränssnittsdosan. Figuren nedan visar ett blockdiagram med audio/video
signalgångarna.

Följande konfigurationer är möjliga:

Kommentar: I somliga konfigurationer kan kameran ej synkroniseras med

systemkameran (ej låst). Om en quadmonitor används i quadläge blir resultatet

oanvändbara bilder.

1 Tredje kamera, video och audio signaler (ej låst)

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 Systemkamera med extern audio (låst)

Kommentar: Audio från aux. intaget läggs alltid till kameraljudet.

3 VCR intag och uttag med separat kamera (låst)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.

RA

EN><
RA

F

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_009.AI

24V

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RAF

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 Tredje monitor (Utbrytardosa)

• med Färgobservationssystem ansluten (låst)
• utan Färgobservationssystem ansluten (ej låst)

5 Gränssnittsdosa för kassaregister (låst med extern audioslinga)

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

RA

EN><
RA

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 Systemkamera på långt håll (låst; max. kabellängd 200m)

Kommentar: Detta val gäller ej VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

camera aux.

RA

EN><
RA

F

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_008.AI

24V
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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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