
Technical specification

CCD CAMERA

Pick-up device 1/3" (Solid state CCD)
No. of picture elements
(H) x (V) 512 x 492 (EIA)

512 x 582 (CCIR)
Horizontal resolution > 380 TVL
Light sensitivity 0.5 ~ 30000 lux
Spectral sensitivity range 400 ~ 1000 nm
Signal to noise ratio > 48 dB
Output A/V RJ 11 E modular 'telephone'

socket
Built-in microphone electret
Lens type integrated
Lens viewing angle 59°H x 46°V

• focal length 4 mm
• relative aperture F 2.0
• focus range 1 ~ ∞ m

Power supply 16 ~ 27 VDC (via system cable)
Power consumption 50 mA (at 24 VDC)
System cable 4-wire dual twisted pair

'telephone' cable
Tripod socket 1/4" B.S.W.
Dimensions (WxHxD) 70 x 70 x 79 mm (incl. lens)
Weight 205 gr
Ambient conditions Ammonia resistant
Ambient temperature

• operating +10 ~ +55°C
• storage -25 ~ +70°C

Ambient humidity
• operating 20% ~ 90%RH
• storage 99%RH

Specifications may be changed without notice.
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Observationskamera

Indledning

Deres nye CCD-kamera er udviklet til brug sammen med en speciel
overvågningssystem-monitor. Der er indbygget en følsom mikrofon,
således at både billede og lyd registreres via monitoren, og tilslutninger til
eksternt alarmudstyr.

Installation

Advarsel: " Når et kamera eller andet tilbehør tilsluttes eller afbrydes, skal

monitoren altid afbrydes fra lysnettet.

Det er ikke tilstrækkeligt at trykke på stand-by-knappen.

Når monitoren tilsluttes lysnettet skannes alle kameralinjerne.
Monitoren bruger resultatet til at registrere systemets kamera-
konfiguration og til at kontrollere, om der er foretaget ændringer.

Lyd

Om nødvendigt kan kameraets indbyggede mikrofon afbrydes (fig. A-14).
Hvis en kommunikationsenhed er tilsluttet kameralinjen, vil kameraets
og kommunikationsenhedens lyd blive gengivet af monitoren.
Dansk
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De illustrationer, der henvises til i denne manual, findes på omslagets
flapper.
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Alarmtilslutninger

Kameraet har en trepolet terminalblok (fig. A-13) for tilslutning af
alarmsensorer, så som dørkontakter. Sensorer for normalt åben (N.O.)
tilsluttes kontakterne N.O.. Sensorer for normalt lukket (N.C.) tilsluttes
kontakterne N.C..

Position

Først skal det afgøres hvor kameraet skal installeres. De bedste resultater
opnås, når kameraet peger lidt nedad og ikke ind i en kraftig lyskilde.

• Hold kameraet i hånden på det sted, hvor det ønskes installeret og
kontroller på monitoren om kameraet faktisk dækker det ønskede område.

• Fastgør monteringskonsollen til loftet, væggen eller til en anden jævn og
fast overflade ved hjælp af de medleverede skruer og dyvler.

• Spænd knoppen (fig. A-3) på kugleleddet.
• Fastgør kameraet til konsollen ved at skrue monteringshullet i kameraets

bund eller på dets bagside (fig. A-1) på gevindtappen (fig. A-2).
• Løsn kugleleddets knop (fig. A-3) og om nødvendigt også skruen (fig. A-4)

på monteringskonsollen og indstil derefter kameraet nøjagtigt på den
genstand eller det område, der ønskes på skærmen.

• Knoppen og skruen kan spændes igen, når kameraet er i den ønskede
position.
Bemærkning: Kameraet kan også monteres på et hvilket som helst andet
kamerastativ, forudsat at dette har et 1/4" 20 UNC gevind.

• Kontrollér, at vælgeren til kabellængdekompensation (fig. A-15) er
indstillet på den rigtige længde. Den indstillede længde skal være den
samme som længden af systemkablet (0-300m maks.), der forbinder
monitoren og kameraet.

Fokusering

Justér fokuseringsringen på kameraets objektiv (fig. B-1) for at få den
optimale billedskarphed.
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Afskærmning

Ved udendørs brug skal der monteres en afskærmning (fig. A-10)
(ekstraudstyr) for at beskytte kameraet mod regn og sne.

Systemtilslutning

Tilslut systemkablet til kameraets udgang (fig. A-12).

Linsen

Advarsel: Rør ikke ved linsens glas. Derved kan den tynde overfladebelægning

beskadiges. Hvis linsen skal rengøres, skal der anvendes en speciel linserenseklud,

som kan fås i enhver god fotoforretning.

Fokusområde
Den indbyggede linse giver optimal billedskarphed for genstande på en
afstand mellem 1 meter og uendeligt (feltdybde).

Kabel

Der leveres som standard et systemkabel med 4 ledere (se specifikationer).

For at opnå optimal billed- og lydkvalitet skal der bruges en standard
(dobbelt snoet par) tvundet dobbeltledning (telefonledning).

Der findes et omfattende udvalg af stik og værktøj i hobby- og
specialforretninger med henblik på forlængelse af ledningen.
Sørg altid for at forbindelserne ser ud som på figur B.

Forsigtig: Stikkene, der er anvendte i overvågningssystemet har samme

dimensioner som standard telefonstik. Tilslut aldrig en telefon til kameraet eller

systemmonitoren.

Den maksimale ledningsafstand (uden brug af kabelforlængnings-adapter)
mellem monitoren og kameraerne er 300 meter.
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Tips vedrørende vedligeholdelse

Rengøring
Systemmonitoren kan rengøres med en fnugfri klud eller et vaskeskind.

Ved rengøringen af objektivet skal der bruges en speciel linseklud.
Brug IKKE rensevæsker der er baseret på alkohol, metylalkohol,
ammoniak, o.s.v.

Undgå direkte kontakt med vand.
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