
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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Bevakningskamera

Inledning

Din nya CCD kamera är konstruerad för användning med en särskild
systemmonitor för observation. Den har en känslig mikrofon och
registrerar alltså både bild och ljud till monitorn. Den har även
ingångskontakter för anslutning av externa alarmapparater.

Installation

Varning: " När en kamera eller ett tillbehör kopplas till eller från bör

monitorn alltid kopplas från elnätet.

Att bara trycka på stand-by-knappen räcker inte.

Då nätspänning ansluts till systemet avkänns alla kameralinjer. Monitorn
gör det för att registrera kamerauppsättningen för systemet och för att
kontrollera om det gjorts några ändringar.

Ljud

Om det behövs kan kamerans inbyggda mikrofon kopplas bort (ill. A-14).
Om en snabbtelefon-box innefattas i kameralinjen kan ljud från kamera
och snabbtelefon-box återges genom monitorn.
Svenska
s

De illustrationer som den här handledningen hänvisar till visas på fram-
och baksidans omslagsflapp.

Svenska
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Alarmingångar

Kameran har ett trepoligt kontaktblock (ill. A-13) för anslutning av
alarmsensorer, t.ex. dörrkontakter. Koppla normalt-öppet-sensorer (N.O.)
till kontakterna N.O.. Koppla normalt-stängt-sensorer (N.C.) till
kontakterna N.C..

Läge

Man måste först bestämma sig var kameran skall installeras. Bästa resultat
erhålls om kameran riktas något nedåt och inte mot en ljuskälla.

• Håll kameran i handen på det ställe där Du vill installera den och
kontrollera på monitorn om kameran verkligen täcker det område som
avses.

• Montera fästet i taket, på väggen eller på annan jämn och stadig yta med
de skruvar och pluggar som levererades med.

• Dra åt låsningsskruven (ill. A-3) för sammanfogningen mellan kula och
sockel.

• Sätt fast kameran i fästet med en skruv genom monteringshålet på
baksidan eller nedtill på kameran (ill. A-1) i dess gängade del (ill. A-2).

• Lossa på åtdragningen mellan kula och sockel (ill. A-3) och om det
behövs skruven (ill. A-4) på monteringsfästet och rikta kameran mot
objektet eller området som Du vill ha i bild.

• Låsningsskruv och fastsättningsskruv kan nu dras åt igen när kameran
fått sitt riktiga läge.
Kommentar: Kameran kan också monteras på ett vanligt kamerastativ försett

med en 1/4" 20 UNC gängning.

• Kontrollera om kabellängdskompenseringsväljaren (ill. A-15) är inställd
på rätt längd. Den inställda längden måste vara densamma som
systemkabelns längd (0-max 300m) som förbinder monitor och kamera.

Fokusjustering

Justera kameralinsens fokusring (ill. B-1) för att uppnå optimal bildskärpa.
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Skyddshölje

För användning utomhus använder man ett skyddshölje (ill. A-10) (tillval)
som skyddar kameran mot regn och snö.

Systemanslutning

Koppla systemkabeln till kameran (ill. A-12).

Objektiv

Varning: Rör inte vid glaset till objektivet. Det skulle kunna skada den

känsliga beläggningen på ytan. Om objektivet behöver rengöras använder man en

särskild rengöringsduk för objektiv. Den finns I varje välsorterad fotoaffär.

Fokusomfattning
Det inbyggda objektivet sörjer för bästa bildskärpa för objektiv från 1m
och till oändligt (fältets djup).

Kabel

Ett 4-trådigt kabelsystem (se specifikationer) levereras med som standard.

För att få bästa bild- och ljudkvalité bör tvinnad fyrtråd alltid användas.

Det finns ett brett sortiment av stickkontakter och tillbehör inom hobby-
och yrkes-branschen för att förlänga kabeln. Se alltid till att kopplingarna
motsvarar illustration B.

Varning: Kontakterna som används i övervakningssytemet har samma
utseende som vanliga telefonkontakter. Anslut aldrig en telefon till kameran eller

till systemmonitorn.

Det maximala avstånd som kan överbryggas (utan att använda en adapter
för kabelförlängning) mellan monitor och kameror uppgår till 300m.
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Underhållstips

Rengöring
Man kan rengöra systemmonitorn med en fuktig, dammfri duk eller med
ett fuktat sämskskinn.

När objektivet rengörs, behövs en särskild duk för objektiv.
Använd INTE rengöringsvätskor som baseras på alkohol, denaturerad
sprit, ammoniak el. likn.

Undvik direkt kontakt med vatten.
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