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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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Bevakningssystem

De illustrationer som denna manual hänvisar till finns på
fliken till det främre omslaget.
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Läs dessa instruktioner, innan systemet tas i drift.

Inledning

Genom förvärvet av det här systemet har Du blivit ägare
till ett sinnrikt och lättskött bevakningssystem.
Bevakningssystemet består av en speciellt formgiven,
monokrom monitor med ett antal bevaknings- och
säkerhetsfunktioner som omfattar:

• Bild- och ljudåtergivning från en kamera (kan utökas
med en snabbtelefon). Denna återgivning kan bandas
med en videobandspelare.

• Systemkontroll genom kameran sörjer för avkänning av
avbrott.

• Alarmdetektering med hjälp av en alarm-box
(tillvalsutrustning) eller med hjälp av alarmkontakterna
på kameran.

• Extern utrustning drivs av åtgärds-box (tillval) och/eller
alarm.

När bilder och ljud stängs av med hjälp av brytaren
elbesparing på monitorns kontrollpanel, fortsätter
kamerorna att sända bilder och ljud till
videobandspelaren och den sekundära utgången.
Alarmfunktionerna förblir också aktiverade.
Dessutom kan flera CCD-kameror och tillbehör anslutas
till monitorn genom en 4-trådig (telefon) systemkabel.

Tillbehör:
Systemet kan utvidgas med ett eller flera systemtillbehör
eller annan kringutrustning som:

• Snabbtelefon-box
• Alarm-box
• Åtgärds-box
• Kameror (maximalt 4)
• Kabelförlängnings-adapter
• Kameragränssnitt-box
• Extra sekundär-monitorer
• Videoskrivare
• Etc.

Strömförsörjning:
Monitorn kan anslutas till elnät på 100-240 V ~ 50/60 Hz.
Den säkra lågspänningen (24 V _) för kameran(orna)
och systemets tillbehörs-boxar kommer från monitorn
genom systemkabeln.

Svenska
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Installation

När konfigureringen ändras, måste
systemet avsökas igen. Stäng därför alltid
av systemet med hjälp av den bakre
av/på-knappen när en kamera eller ett
annat tillbehör ansluts eller demonteras.
Att enbart trycka på vilolägesknappen är
inte tillräckligt.

Kommentar: Bara uttag med tillkopplade kameror kan

väljas eller användas av monitorn. Därför fungerar det inte

om man kopplar något tillbehör till ett uttag som inte är

anslutet till en kamera.

Monitor

På monitorns baksida kan följande anslutas:

Kamera
Anslut kameran till en av kameraingångarna på baksidan
av monitorn. (fig. B-1).
Det är lättare att rikta kameran mot målet om monitorn
tillfälligt installeras på samma plats som kameran.

Videobandning
För bandning och återgivning av bilder och ljud kan en
videobandspelare kopplas till uttag (VCR-audio/video
in/out) på monitorns baksida (ill. B-2).

VCR-uttaget kan också användas för att ansluta annan
kringutrustning som t.ex. videoskrivare som tar fram
papperskopior.

Extra monitor
Det går att ansluta en extra monitor till det sekundära
uttaget (fig. B-3), genom att använda samma 'twisted-pair'
systemkabel. Den extra monitorn ger exakt samma bild
och ljud som basismonitorn. I VCR-läge, visar den
sekundära monitorn bilder från den senast valda
kameran.

Alarmkontakt
Monitorns alarmkontakt (sluter och bryter) (ill. B-5) kan
t.ex. användas till att starta en videobandspelare, siren
eller telefonväljare.

Kabel

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

För att få bästa bild- och ljudkvalité bör man använda
som standard en 'snodd' dual 'twisted-pair' (telefon)
ledning. Det finns en utbredd skala av stickkontakter
och redskap inom hobby- och yrkes-branschen för att
förlänga kabeln. Se alltid till att kopplingarna motsvarar
illustration C.

Varning: Kontakterna som används i övervakningssystemet

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.

s
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Funktion

Monitor

System på/av
Med hjälp av knappen system (fig. B-7) kan system sättas
på och stängas av.
När systemet är avstängt är alla kameradioder avstängda
och auto-(sekvens)-LED:n blinkar periodvis.

Kommentar: Använd system för att stänga av systemet när

en kamera eller ett tillbehör ansluts eller demonteras.

Elbesparing
Bild och ljud på monitorn kan stängas av genom att
trycka in knappen elbesparing (fig. A-1), vilket besparar el.
När knappen elbesparing är intryckt stängs alla
kameradioder av och auto-(sekvens)-LED:n är på.

Ljusstyrka/kontrast
Genom knappen (ill. A-6) för ljusstyrka och knappen
(A-5) för kontrast kan bilden ställas in allt efter Din
egen personliga smak i förhållande till omgivningen.

Ljudstyrka
Genom volym-knappen (ill. A-7) kan ljudstyrkan ställas in.

Tal
Genom att trycka in tal-knappen (ill. A-8) kommer den
inbyggda mikrofonen (ill. A-9) på monitorn att kopplas
till. Mikrofonens ljud kan återges genom en
snabbtelefon-box (tillval).

Åtgärd
Med hjälp av knappen åtgärd (A-10) är det möjligt att
aktivera en (valfri) åtgärds-box. Den kan t.ex. användas
till att öppna en dörr med fjärrkontroll. Åtgärds-boxen
förblir aktiverad så länge som knappen hålls intryckt.

Automatisk sekvens
Monitorn växlar sakta från kamera till kamera i utvald
ordning.

Obs: Auto-knappen kan endast användas om:

- läge 'Camera' är valt;

- observationssystemet utökas till minst två kameror.

Genom att trycka in auto-knappen (ill. A-3). startas
automatiskt funktionen för sekvensen. Automatisk
intervalltid för sekvensen (auto seq.time) kan ställas in
mellan 4 och 60 sekunder på monitorns baksida (ill. B-4).

För att kunna koppla tillbaka till manuell funktion
behöver man bara trycka in en av kamerans
förvalsknappar eller auto-knappen.

Kameraval
Maximalt kan 4 kameror kopplas till monitorn. Val av
kamera görs med valknapparna för kamera 1, 2, 3 och 4
(fig. A-2), motsvarande LED tänds.

Videobandning
Med denna knapp (fig. A-4) kopplas monitorn om till
VCR-läge. VCR-LED:n kommer att tändas. Den signal
som sänds till videbandspelaren på monitorns baksida
(fig. B-2) kommer att visas på monitorn.

Signal från nästa kamera
När kontakten för signal från nästa kamera sluts (fig. B-6),
byter systemet till nästa tillgängliga kamera (för framtida
användning).

Dörrklocka
När knappen dörrklocka på tillvalsutrustningen
interntelefon-låda trycks in, ljuder en summer vid
monitorn, och bilden kopplas till motsvarande kamera.
Om den automatiska kamera-sekvensen är aktiverad,
stoppas den om inte systembevakaren reagerar inom 1
minut på avgiven varningssignal genom att trycka in
vilken knapp som helst. Monitorn återgår till tidigare
inställning eller så fortsätter den automatiska
kamerasekvensen.

Alarm

Ett alarm är möjligt vid:
• avbrott i kamera-linjen.
• detta detekteras av ett kamera-alarm eller av en alarm-box

(tillval).

När det finns ett alarm:
1) Systemet kopplar automatiskt till signalerna från den

aktuell kameran.
2) Motsvarande kamera-LED kommer att blinka.
3) Den inbyggda alarm-summern är hörbar under 15 sekunder.
4) Alarmkontakten (ill. B-5) ändras för 3 minuter.

Alarmkontakten kan aktivera en videobandspelare, siren
eller telefonväljare.

Alarmprogrammering
En alarm-box i en viss kamerakrets kan kopplas ur om
det krävs. Det kan behövas för att koppla ifrån alarm till
en kontakt eller en rörelsedetektor under dagtid. Men
kabeldetekteringen förblir hela tiden aktiverad.

Håll knapparna auto och VCR intryckta samtidigt.
Kamera-LED:n på monitorn, vars alarmfunktion är
aktiverad, kommer att tändas. Auto-LED kommer att
blinka snabbt. Tryck in motsvarande kameraval-knapp,
vars alarm skall kopplas till eller från (LED till = alarm
påslaget, LED från = alarm frånslaget).

Om alla kameralinjer är inställda kan programmet
stoppas genom att auto-knappen trycks in. Monitorn
kommer att återta den inställning den hade före
programmeringen.
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Avslutande av automatisk alarminställning
Efter 3 minuter återtar monitorn den inställning som
den hade före tidpunkten när alarmet gick av. Om den
automatiska sekvensen för kamerorna var aktiverad,
kommer den att fortsätta nu. Motsvarande kamera-LED
fortsätter att blinka så länge som larmförbindelsen är
aktiv (larmdetektorn är fortfarande aktiv) eller
kameraförbindelsen är fortfarande bruten.

För tidigt avslutande av alarminställningen
Alarmutgången (ill. B-5) avaktiveras genom att man slår
ifrån alarmet. Studera avsnitt 'Alarmprogrammering'
ovan. Tryck in vilken knapp som helst på monitorns
kontrollpanel och inom 15 sekunder.

Alarmprioritering
Ett nytt alarm får alltid prioritering. Monitorn kommer
alltid att koppla kameran till det senast mottagna
alarmet men låter då LED:n blinka fortare för varje
tidigare mottaget alarm.

Underhållstips

Ventilation

Undvik överhettning för systemmonitorn och se därför
till att ventilationsöppningarna upptill på monitorn inte
täcks. Placera inte monitorn I omedelbar närhet av
värmekälla.

Rengöring

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

Kamerans utsida kan rengöras 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.

Varning: Monitorns baksida bör bara tas av en yrkeskunnig

serviceman.
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