
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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Overvåkingskamera

Innledning

Ditt nye CCD kamera er utviklet for bruk sammen med en
system-monitor som er beregnet for overvåking/observasjon. Det har
en meget følsom mikrofon, og registrerer dermed både bilde og lyd via
monitoren, samt innganger for tilkobling av eksterne alarmenheter.

Installasjon

Advarsel: " Hver gang et kamera eller tilbehør tilkobles eller frakobles skal

monitorens strømforsyning alltid være frakoblet.

Det er ikke nok bare å bruke stand-by tasten.

Idet strømmen tilkobles blir alle kamerakretsene scannet. Dette gjør
monitoren for å registrere systemets kamera-konfigurasjon og for å sjekke
om det er skjedd noen forandringer.

Lyd

Hvis ønskelig kan mikrofonen, som er innebygd i kameraet slåes av
(fig. A-14).
Hvis en interkom-enhet er tilknyttet kameraledningen, kan lyden fra
kameraet og interkom-enheten gjengis i monitoren.
Norsk
o

Illustrasjonene, som denne manualen viser til, er trykket på omslagets
for- og bakside.

Norsk
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Alarminngang

Kameraet har en trepolet terminalblokk (fig. A-13) for tilkobling av
alarmsensorer, f.eks. dørkontakter. Normalt åpne sensorer kobles til
kontaktene merket N.O.. Normalt lukkede sensorer kobles til kontaktene
merket N.C..

Plassering

Først må du bestemme hvor kameraet skal plasseres. De beste resultater
får man hvis kameraet ser litt ned og ikke rett inn i en klar lyskilde.

• Hold kameraet i hånden på stedet der du kommer til å installere det og
sjekk på monitoren om kameraet faktisk dekker det ønskede området fra
den plassen.

• Monter festebraketten i taket, veggen eller en annen solid og glatt
overflate ved hjelp av skruer og plugger som følger med.

• Fest knotten (fig. A-3) på kuleleddet.
• Monter kameraet på braketten ved å skru monterhullet bak på eller under

kameraet (fig. A-1) til den skrueformede enden (fig. A-2).
• Løs på knotten til kuleleddet (fig. A-3) og, hvis nødvendig, skruen

(fig. A-4) på festebraketten og rett kameraet nøyaktig på objektet eller
området du vil ha på skjermen.

• Knotten og skruen kan festes igjen når kameraet er i den ønskede stilling.
Merk: Kameraet kan også monteres på hvilket som helst trebent kamerastativ
som er forsynt med 1/4" 20 UNC gjenging.

• Sjekk om kabellengde kompensasjon (fig. A-15) velger er stilt på den
korrekte lengden. Innstilt lengden må være den samme som lengden på
systemkabelen som (0-300m maks.) forbinder monitor og kamera.

Justering av fokus

Juster fokusringen på kameraets objektiv (fig. B-1) for å få best mulig
bildeskarphet.
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Beskyttelsesdeksel

For utendørsbruk må det brukes et beskyttelsesdeksel (fig. A-10)
(tilleggsutstyr) for å beskytte kameraet mot regn og snø.

Systemtilkobling

Koble systemkabelen til kameraets utgang (fig. A-12).

Objektiv

Pass på: Ikke rør objektivets glass. Dette kan ødelegge det sårbare belegget på dens

overflate. Hvis linsen skal renses, bruk en spesiell linserensingsklut, som kan fåes i

alle gode fotoforretninger.

Fokuseringsområde
Den innebygde linse gir et optimalt skarpt bilde for objekter mellom
1 meter og uendelig (skarphetsområde).

Kabel

En firetråds systemkabel (se spesifikasjoner) følger med som standard.

For å oppnå en optimal bilde- og lydkvalitet skal du bruke en standard
'dual twisted pair' (telefon) kabel.

Det finnes et stort utvalg av plugger og verktøy for å kunne forlenge
kabelen i hobby- og profesjonelle forretninger. Pass på at kabel-
oppkoblingen samsvarer med figur B.

Forsiktig: Pluggene som benyttes i observasjonssystemet har samme mål som

standard telefonplugger. Koblel aldri en telefon til kamera eller systemmonitor.

Maksimal kabellengde (uten en kabel extension adapter) mellom
monitoren og kameraet er 300 meter.
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Vedlikeholdtips

Rensing
Du kan rengjøre systemmonitoren med en fuktig støvfri klut eller et
vaskeskinn.

Når du rengjør objektivet skal en spesiell linserengjøringsklut brukes.
IKKE bruk rengjøringsvæsker, basert på alkohol, metylalkohol, ammonia
o.s.v.

Unngå direkte kontakt med vann.
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