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Inledning

Den här kameran är särskilt tillverkad för Philips Övervakningssystem. Den kan användas i
kombination med en systemmonitor (System, Quad eller Slav). System- och Quadmonitor
möjliggör anslutning för upp till 4 kameror. Slavmonitorn kan betjäna 1 kamera i en
ensamstående konfigurering. Kameran har en standard kamerafattning för t.ex. ett trefotsstativ
eller en väggkonsolhylla.

Strömförsörjning:
Den säkra lågspänningen (16-32V _) för kamera och systemtillbehör tillgodoses av monitorn
genom systemkabeln. Om systemkabelns längd överstiger 200m, bör en huvudströmsadapter
användas för att försörja kameran.

Kameratillbehör:
Följande kameratillbehör finns tillgängliga:

• Auto-irislins 4mm (F1.2)
• Auto-irislins 8mm (F1.2)
• Täckande skydd för kameran
• Huvudströmsadapter
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Anslutnings- och funktionsreglage

1 Fokuskorrigeringsring

2 Back-focus-korrigeringsring

3 Kameraljud på/av

4 Auto-iriskontakt

5 Kabellängdskompenseringsväljare

6 Systemkabelkontakt

7 Extern elkontakt

Installation

Det här avsnittet beskriver kamerans installation. För mer detaljerad information om
installationen och användning av systemmonitor och tillbehör (tillval), se bruksanvisningarna
för monitor och/eller tillbehör.

Obs: När systemets konfigurering är ändrad, behöver systemmonitorns kontrollera och memorera kameror

och tillbehör som är anslutna till dess ingångar. Detta görs automatiskt när strömmen slås på. Använd
strömbrytarknappen för att stänga av, att enbart använda vilolägesknappen är inte tillräckligt. Om det är

opraktiskt att stänga av, använd den automatiska installationsfunktionen på systemmonitorns

installationsmeny.

Varning: Rör aldrig glaset på kameralinsen för att undvika att skada dess känsliga beläggning.
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Kameraposition

1 Ta kameran, systemkabeln och monitorn till det område som du vill övervaka (med monitorn
på plats, kan du kontrollera om kameran täcker det önskade området).
Obs: För utomhusbruk måste en skyddande övertäckning användas för att skydda kameran mot regn

och snö.

2 Anslut kameran till systemmonitorn (1).

3 Anslut systemmonitorn till nätet (2).

4 Tryck på huvudströmbrytaren (3).

Monitorn kommer att avsöka systemet. Efter ungefär 30 sekunder eller om en tangent trycks
ner, visas kamerabilden på monitorskärmen.

5 Vid behov, justera kontrastT/ljusstyrka( och/eller färg S (kontrollknapparna finns på
monitorns framsida) för att optimera kamerabilden.
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6 Håll kameran på det ställe
där du önskar installera den.

7 Kontrollera på monitorn om
kameran täcker det önskade
området (Bästa resultat
erhålls om kameran pekar
något nedåt och inte riktas
mot en stark ljuskälla).
Justera fokus om det behövs.

8 Fäst väggkonsolen i väggen,
eller något annat jämt och
stabilt underlag (1).

9 Dra åt vredet (2).

10 Fäst kameran på konsolen (3).

11 Lossa vredet (4) och skruva (5) försiktigt.

12 Rikta kameran mot det objekt eller område som du önskar övervaka (8). Kontrollera kamera-
bilden på monitorn. Justera fokus om det behövs.

13 Dra åt vredet (4) och skruva åt (5) när kameran är i position.
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14 Kontrollera om kabellängdskompenseringsväljaren (6) är inställd på rätt längd. Den inställda
längden måste vara densamma som systemkabelns längd (0-max 300m) som förbinder monitor
och kamera.
Obs: Om systemkabelns längd överstiger 200m, bör en huvudströmsadapter (tillval) användas

(maximalt tillåten kabellängd är 300m). Anslut adaptern till nätet och till den externa kontakten (7) på

baksidan av kameran.

Fokusjustering

• Justera kameralinsens fokusring för att uppnå optimal
bildskärpa.
Obs! Om skarp objektbild fortfarande inte har uppnåtts,
bör du justera kamerans back-focus.

Justering av back-focus

Varning: Justering av back-focus behövs endast när någon

skarp objektbild inte har uppnåtts med fokusjusteringsringen.

• Ställ in fokusjusteringsringen till Far eller Infinity (1).
• Rikta kameran mot något objekt åtminstone 15 meter feet bort.

Obs! Om en stark ljuskälla är belägen inom kamerans synfält, dämpa ljuskällan.

• Lossa back-focus-låsring (2).
• Vrid på linsen, inklusive CS-mount ringen, tills videobilden på monitorn är skarp.
• Dra åt back-focus-låsringen (2), samtidigt som du håller linsen på sin plats.
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Kameraljud på/av

Använd knapp (9) för att sätta på eller stänga av den
inbyggda kameramikrofonen.

Utomhusbruk

För utomhusbruk måste ett skyddande hölje användas
för att skydda kameran.
Obs! När kameran används utomhus rekommenderas en

aut. iris.lins.

Användning av annan lins

Kamerans CS-fattning möjliggör för dig att använda andra linser. Synfältet (= det täckta
området) hos en 8mm lins är halva synfältet hos en 4mm lins (se bilden nedan).

Tillgängliga linser är:
4mm/F1.2 lins
8mm/F1.2 lins
4mm/F1.2 auto-irislins
8mm/F1.2 auto-irislins

Kamerorna är försedda antingen med 4mm eller
8mm linser.

Auto-irislinserna rekommenderas när kameran
används i omgivningar med olika
ljusförhållanden (t.ex. utomhus). Med hjälp av
auto-iris regleras ljusmängden som går genom
linsen. Auto-iris är DC-kontrollerad genom en
4-polig kontakt på baksidan av kameran (3).
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Autoirisens stiftanslutningar är:
stift 1 = kontrollspole -
stift 2 = kontrollspole +
stift 3 = drivspole -
stift 4 = drivspole +

Alla linser har samma ljuskänslighet.

CL 66610005_309.AI

4 2

3 1

s
90



Linsbyte

Utför följande moment för att byta lins:
• Rikta kameran nedåt. Detta för att minimera nedsmutsning av kamerans insida när linsen är

borttagen.
• Ta bort den gamla linsen genom att vrida den

motsols (1).
Ta inte bort back-focus-låsringen (2), annars du kanske
måste återjustera kamerans back-focus.
Varning: Rör aldrig CCD sensorn som finns inuti

kameran. Använd endast ren, torr luft för att blåsa bort

partiklar på sensorns yta.

• Montera den nya linsen genom att vrida den medsols
på kamerans linshus.

• Rikta kameran mot det objekt eller det område som skall visas (6).
• Dra åt vredet (3) och skruven (4) när kameran är i position.
• Justera kameralinsens fokusring (1) för att få optimal bildskärpa.

Obs! Om en auto-irislins används, anslut auto-iriskabeln till kamran (5).
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Systemkabel

För förbindelsen mellan system-
monitor och kamera tillhandahålls
25m systemkabel. För att få bästa
bild- och ljudkvalitet bör alltid en
partvinnad fyrtrådskabel användas
när man utvidgar anslutningen.
Maximalt tillåten kabellängd är
300m. Kabel och kontakter finns att
köpa i hobby- och fackhandel. Var
uppmärksam på att kontakterna är
fästade vid kabeln enligt bilden
nedan.

Om kabellängden mellan monitor
och kamera är mer än 200m bör en huvudströmsadapter användas (se tillbehören).
Varning: Kontakterna som används i övervakningssytemet har samma dimension som vanliga

telefonkontakter.

Anslut aldrig en telefon till kameran eller till systemmonitorn.

Underhållstips

Rengöring:
Du kan rengöra utsidan på kameran med en fuktig luddfri trasa eller med sämskskinn.

För att rengöra kameralinsen bör en särskild rengöringstrasa användas. Använd INTE
rengöringsmedel baserade på alkohol, denaturerad sprit, ammoniak etc..

Rör aldrig glaset på kameralinsen för att undvika att dess känsliga beläggning skadas.

Undvik direktkontakt med vatten.
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Technical specifications (VCM7177/00T / VCM7178/00T)

Pick-up element 1/3" solid state CCD
Pixel elements 512 (H) x 582 (V), PAL interlaced
Resolution 330 TVL
Gain control automatic, 20dB
Lens See: Using a different lens
Iris Electronic iris

When connected, an auto-iris lens overrides the electronic iris.
Light sensitivity • 0.4 lux minimally acceptable picture with standard lens (F1.2)

at 3200K, transmission 86%, scene reflection 100%
• 3.0 lux, 50ire (-6dB) with standard lens (F1.2) at 3200K,

transmission 86%, scene reflection 100%
Scene illumination Not for continuous use above 2k lux with standard lens (F1.2)

For outdoor use an auto-iris lens is recommended.
Signal to noise ratio 48dB at 200-25000 lux, 25°C
White balance TTL range 2500-6500K
System connector (output) audio: common mode 500mVpp

video: differential mode 175mVpp with pre-emphasis of 12dB at
5MHz. In the dual twisted pair system cable one pair carries the
audio signal and the videosignal, the other the power supply
and the synchronisation pulses.

Microphone Built-in, can be switched off at the camera.
• Frequency range 300-3000Hz

Synchronisation The camera automatically synchronises to the system monitor.
Without system monitor the camera generates its own
synchronisation signals.

Power supply 24VDC, when the system-cable length exceeds 200m/600ft a power-
adapter (24VDC, current limit 500mA) is required(availableasaccessory)

Power consumption ≤3W
System-cable length max. 300m/900ft (when a mains power adaptor is used)
Dimensions 72,5 (H) x 70 (W) x 60 (D) mm (excl. lens)
Weight 190g
Connectors

• System cable RJ11E modular (“telephone” plug)
• External power Power jack

Auto-iris control 4-pole socket
Mounting 1/4" 20 UNC
Ambient temperature

• Operating -10 to +50°C
• Storage -25 to +70°C

Ambient humidity
• Operating 20 to 90% RH
• Storage up to 99% RH

Specifications may change without notice.
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