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Technical specifications
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System monitor

Picture tube 12 "/ 31cm
Camera selection 1 ~ 4
Audio one-way, two-way prepared
Built-in microphone electret
Mains power supply 100 - 240 VAC, 50 / 60Hz
Power consumption 16 Watt max .
Camera power supply 24 VDC, short-circuit protected
Max. camera cable length 300 m (600 m with extension adapter)
System cable type 4-wire dual twisted pair 'telephone' cable
System connectors RJ 11 E type modular 'telephone'
In/output VCR A/V cinch connectors
Output slave monitor A/V system connector
Output alarm relay (type/time) 3-pole terminal block/ 3 minutes
Next camera input 2-pole terminal block, normally open
Camera-LED(s) alarm blinking freq. 1 Hz (last alarm) / 8 Hz (previous alarms)
Dimensions (WxHxD) 320 x 310 x 310 mm
Weight 5.7 kg
Ambient conditions

• temperature (Operating/Storage) +10 ~ +45°C / -25 ~ +70°C
• humidity (Operating/Storage) 20% ~ 90%RH / 99%RH
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Overvåkingssystem

Du finner illustrasjonene som denne håndboken henviser
til på utbrettsiden til omslaget foran.
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Les gjennom disse instruksjonene før du bruker systemet.

Innledning

Ved kjøp av dette systemet har du anskaffet et avansert,
og likevel brukervennlig overvåkingssystem.

Dette overvåkingssystemet består av en spesielt utviklet
monokrom monitor med varierte overvåkings- og
sikkerhetsfunksjoner som:

• Gjengivelse av bilde- og lydsignaler fra et kamera
(aksjonsradius kan utvides ved hjelp av intercom).
Signalene kan også taes opp ved hjelp av en
video-opptaker.

• Kontroll av kameraledningskretsene og varsling ved
brudd i kabelen.

• Alarm ved hjelp av alarmboks (tilleggsutstyr) eller
alarmkontaktene på kameraet.

• Drift av eksternt utstyr ved hjelp av en actionenhet
(tilleggsutstyr) og/eller alarm.

Når bilde og lyd er slått av ved hjelp av
strømsparingsbryteren på kontrollpanelet til
monitoren, sender kameraene fortsatt bilde og lyd til
VCR- og slave-utgang. Alarmfunksjonene er således
fortsatt aktive.

I tillegg kan flere CCD-kameraer og annet tilbehør
tilkobles denne monitoren ved hjelp av en firetråds
systemkabel (telefon).

Ekstrautstyr:
Systemet kan utvides med en eller flere
systemtilbehør-enheter eller annet perifert utstyr, som:

• Intercomenhet
• Alarmenhet
• Action-enhet
• Kameraer (maks. 4)
• Kabelforlengelsesadapter
• Kameratilkoblingsenhet
• Ekstra slavemonitorer
• Videoskrivere
• osv.

Strømforsyning:
Monitoren kan kobles til en vekselstrømkilde på
100-240 Volt ~ og 50/60 Hz. Ekstra sikkerhet ligger i at
lavspenningen (24 V _) for kameraer og systemenheter
leveres av monitoren gjennom systemkabelen.

Norsk
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Installasjon

Hvis konfigurasjonen endres, må systemet
scannes igjen. Derfor må du alltid slå av
systemet ved hjelp av den bakre
strømbryteren når du setter på eller tar av
kameraer eller tilleggsutstyr. Det er ikke
tilstrekkelig å bruke strømspareknappen.

Merk: Bare de inngangene der det er tilkoblet kameraer kan

velges eller brukes av monitoren. Det er derfor nytteløst å

tilkoble annet tilbehør til innganger som ikke også har et

kamera tilknyttet.

Monitor

Til monitorens bakside kan man koble følgende:

Kamera
Koble kameraet til en av kamerainngangene på baksiden
av monitoren (fig. B-1).
Det er lettere å rette kameraet riktig mot objektet når
monitoren er midlertidig installert sammen med
kameraet.

VCR
For å ta opp og avspille bilder og lyd må du koble en
videomaskin til inn- og utgangene (VCR-audio/video
in/out) bakpå monitoren (fig. B-2).

VCR-utgangen kan også brukes for tilkobling av annet
perifert utstyr, for eksempel en videoskriver for å lage
papirutskrifter.

Ekstra monitor
Du kan koble en ekstra monitor til slaveutgangen (fig. B-3)
ved hjelp av samme snodde parkabel. Denne ekstra
monitoren gir nøyaktig det samme bilde og lydsignal
som hovedmonitoren. I VCR-modus viser
slavemonitoren bildet fra sist valgte kamera.

Alarmkontakt
Monitorens alarmkontakt (inn- og utkoblingsrelé) (fig. B-5)
kan, for eksempel, bli brukt for å starte en videomaskin,
sirene, eller telefonoppringer.

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
forlenging av kabelen i hobby- og profesjonelle
forretninger. Pass på at kabeloppkoblingen samsvarer
med figur C.

Forsiktig: Pluggene som benyttes i observasjonssystemet, har

samme mål som standard telefonplugger. Koble aldri en telefon

til kamera eller systemmonitor.

Maksimal kabellengde (uten en kabelforlengelsesadapter)
mellom monitoren og kameraet er 300 meter.

o
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Betjening og virkemåte

Monitor

Strøm av/på
Du bruker strømknappen (fig. B-7) når du skal slå
systemet på og av.
Når systemet er slått av, er alle lampene slukket og
auto-lampen (sekvens) blinker med jevne mellomrom.

Merk: Bruk strømknappen til å slå systemet av når du

setter på eller tar av kameraer eller tilleggsutstyr.

Strømsparing
Når du trykker på strømspareknappen (fig. A-1), kan
bildet og lyden til monitoren slås av, slik at du sparer
strøm.
Når systemet er i strømsparemodus, er alle
kameralampene slått av, men auto-lampen (sekvens) lyser.

Lysstyrke/kontrast
Ved hjelp av lysstyrke- (fig. A-6) og kontrast-knappen
(fig. A-5) kan bildet bli justert etter din personlige smak
eller etter omgivelsesforholdene.

Volum
Ved hjelp av volum-knappen kan du justere lydnivået
(fig. A-7).

Tale (Talk)
Ved trykke på talk-bryteren (fig. A-8) blir den innebygde
mikrofonen (fig. A-9) slått på. Mikrofonens lyd kan bli
gjengitt ved hjelp av intercom-enheten (tilleggsutstyr).

Action
Ved hjelp av action-knappen (fig. A-10) kan du aktivere
en action-boks (tilleggsutstyr). Dette bruker man for
eksempel til å åpne en dør automatisk på lang avstand.
Action-enheten er aktiv så lenge knappen er presset inn.

Auto (sekvens)
Monitoren veksler langsomt fra kamera til kamera i valgt
sekvens.

Anmerkning: Auto-knappen fungerer bare når:

- kameramodus velges;

- observasjonssystemet er utvidet til minst to kameraer.

Ved å trykke på auto-knappen (fig. A-3) starter den
automatiske rekkefølgefunksjonen. Den automatiske
tidssekvensen (auto seq.time) kan justeres til mellom
4 og 60 sekunder på baksiden av monitoren (fig. B-4).

For å gå tilbake til manuell betjening trykker du bare på
en av kameravalgknappene eller på auto-knappen.

Kameravalg
Maksimalt fire kameraer kan kobles til monitoren.
Du velger kamera ved hjelp av kameravalgknappene 1, 2,
3 og 4 (fig. A-2). Når du velger, begynner tilhørende
lampe å lyse.

VCR
Med denne knappen (fig. A-4) stilles monitoren til
VCR-modus. VCR-lampen lyser. Signalet som går inn i
VCR-inngangen på baksiden av monitoren (fig. B-2),
vises på monitoren.

Neste kamerainngang
Når du lukker kontaktene for neste kamerainngang
(fig. B-6), veksler systemet til neste tilgjengelige kamera
(for senere bruk).

Ringesignal
Når du trykker på knappen for ringesignal på
intercomboksen (tilleggsutstyr), hører du et signal ved
monitoren, og bildet veksler til tilhørende kamera. Hvis
den automatiske kameraskift-rekkefølge er aktiv, så
stopper den. Hvis systemoperatøren ikke reagerer på
varselsignalet innen 1 minutt ved å trykke på en hvilken
som helst knapp, går monitoren tilbake til tidligere
tilstand, eller fortsetter den automatiske
kamerarekkefølge.

Alarm

Alarmen kan gå i tilfelle:
• brudd i kamerakabelen.
• dette registreres av en kamera-alarminngang eller en

alarmboks (tilleggsutstyr).

Når alarmen går, skjer følgende:
1) Systemet veksler automatisk til tilhørende

kamerainngang.
2) Den korresponderende kameralampen begynner å blinke.
3) Den innebygde alarmsummeren høres i 15 sekunder.
4) Alarmkontakten (fig. B-5) blir omkoblet i 3 minutter.

Alarmkontakten kan starte opp en videomaskin, en
sirene eller en telefonvelger.

Programmering av alarm
Om nødvendig kan du deaktivere en alarmboks på en
bestemt kameraforbindelse. Dette kan være nødvendig
hvis man ønsker å koble vekk alarmen på en dørkontakt
eller bevegelsesvarsler på dagtid. Detekteringen er
allikevel hele tiden aktiv.

Hold auto-knappen og VCR-knappen nede samtidig.
Kameralamper på monitoren, som indikerer at
alarmfunksjonen er påslått med aktiv alarmfunksjon,
lyser opp. Auto-lampen blinker fort. Trykk så på
kameravalgknappen som hører til den alarmkretsen som
skal slås på eller av, (lampe på = alarm på, lampe av =
alarm av).

Hvis alle kamerakretser er aktivisert, kan du stoppe
programmet ved å trykke på auto-knappen. Monitoren
går tilbake til situasjonen fra før programmeringen fant
sted.
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Opphevelse/Avslutning av automatisk
alarminnstilling
Etter 3 minutter går monitoren tilbake til innstillingen
den var i før alarmen gikk. Hvis den automatiske
kamerarekkefølgen var aktiv, fortsetter den. Tilhørende
kameralampe fortsetter å blinke så lenge
alarmforbindelsen er aktiv (alarmdetektoren er fremdeles
aktiv) eller kameraforbindelsen kuttes.

For tidlig alarmavslutning/opphevelse
Alarmutgangen (fig. B-5) deaktiveres når du slår av
alarmen. Se 'Programmering av alarm' ovenfor. Trykk på
en hvilken som helst knapp på monitorens
kontrollpanel. Alarmen stopper innen 15 sekunder.

Alarmprioritering
En ny alarm blir alltid prioritert. Monitoren skal alltid
skifte til det kamera som sist ga alarmsignal, men
lampen for enhver tidligere mottatt alarm blinker fortere.

Vedlikeholdstips

Ventilasjon

Unngå at systemmonitoren går varm ved å se til at
ventilasjonsåpningene oppe på monitoren aldri er
tildekket. Ikke plasser monitoren i nærheten av en
varmekilde.

Rengjøring

Du kan rengjøre systemmonitoren med en fuktig lofri
klut eller et pusseskinn.

Kameraets utside rengjøres med en fuktig lofri duk eller
pusseskinn.

Når du rengjør objektivet, skal en spesiell
linserengjøringsklut brukes. IKKE bruk rengjøringsvæsker,
basert på alkohol, metylalkohol, ammoniakk osv..

Unngå direkte kontakt med vann.

Advarsel: Monitorens baksiden skal bare fjernes av teknisk

kvalifisert vedlikeholdspersonell.
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