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Johdanto

Onneksi olkoon tämän lisälaitteen hankkimisesta hälytysjärjestelmääsi.

1 Järjestelmämonitori
2 Videonauhuri (VCR)
3 Apumonitori
4 Lisälaitteet (0-2 kpl kaapelia kohti)
5 Ovipuhelinlaite
6 Järjestelmäkamerat
7 Järjestelmään kuulumattomat kamerat
8 Sähkövirtamuuntajalla

Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
1 Ovipuhelinlaite
1 Järjestelmäkaapeli (5m)
1 Käyttäjän käsikirja

Colour Observation Monitor
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N.O. = Normally Open
N.C. = Normally Closed

Ovipuhelinlaitteessa on ovikellotoiminto. Tämä merkitsee sitä, että
järjestelmämonitorin sisäinen summeri kuuluu, kun ovipuhelinlaitteen
ovikellopainiketta painetaan. Kun ovikellopainiketta painetaan, monitori
kytkeytyy ovipuhelinta varten asennetun kamerasisääntuloon.
Ovipuhelinlaite mahdollistaa tällöin puhumisen ovipuhelinlaitteen luona
olevan henkilön kanssa.

Asennus

Huomaa: Mikäli järjestelmään tehdään muutoksia, järjestelmämonitorin on

tarkastettava ja muistettava sen sisääntuloihin kiinnitettyjen kameroiden ja
lisätarvikkeiden asetukset. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun virta kytketään

päälle. Katkaise aina virta virtakytkimestä, pelkkä virransäästöpainikkeen käyttö ei

riitä. Jos virtakytkimen käyttö on epäkäytännöllistä, voit myös käyttää

järjestelmämonitorin asennusvalikon automaattista asennusta.

CL 66610005_511.AI
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Laitteen kiinnitys

1 Löysää suojusta pitävää ruuvia ja poista suojus.

2

Poista piirilevy1.

3

Kiinnitä laitteen pohjalevy kahdella ruuvilla.

4

Pane piirilevy paikoilleen.
5 Tee nyt liitännät alla kuvatulla tavalla.
6 TÄRKEÄÄ: Tee piirilevyn kytkinten säädöt, jotta saat laitteen asetukset

oman järjestelmäsi mukaiseksi. Ks. kohta ‘asetukset‘.
7 Pane suojus paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.

CL 66610005_509.AI
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Järjestelmäkaapeli

Monitorin, lisälaitteiden ja kameran välisiä liitäntöjä varten toimitetaan
järjestelmäkaapeli. Jos käytät jatkokaapelia, saat parhaimman mahdollisen
kuvan- ja äänenlaadun kun käytät 4-johtimista kierrettyä parikaapelia.
(sallittu pituus 300m). Kaapelia ja pistokkeita on saatavissa alan
myymälöistä. Varmista että liittimet kiinnitetään kaapeliin alla olevan
kuvan mukaisesti.

Jos järjestelmäkaapelin pituus on yli 200 metriä, kameran tai lisälaitteen
virransaannin varmistamiseksi on käytettävä sähkövirtamuuntajaa (ks.
kohta Lisävarusteet).
Varoitus: Järjestelmässä käytetyt liittimet ovat tavallisia puhelimessa käytettyjä

liittimiä.

Älä kuitenkaan koskaan liitä puhelinlaitetta järjestelmän liitäntöihin!

Järjestelmäkaapelin kaksi liitintä voidaan vaihtaa keskenään. Toinen liitin
liittää laitteen edelliseen kaapelissa ovevaan järjestelmäkomponenttiin ja
toinen seuraavaan (jos on).
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Ovikellon ulosmeno

Alla olevasta kuvasta näet ruuvipäätteet, joihin voi liittää irrallisen kellon.

1 Järjestelmäkaapelin sisääntulo
2 Järjestelmäkaapelin ulosmeno
3 Kytkimet 1, 2 & 3
4 Pyörivä kytkin (asentaa laitteen kamerasisääntuloon)
5 Varashälyttimen kytkin
6 Äänenvoimakkuuden esisäädin

Ulkoinen virransyöttö

Jos kaiuttimen äänenvoimakkuus pysyy alhaisena, vaikka
äänenvoimakkuus on säädetty maksimiin, liitä laitteeseen ulkoinen
virtalähde (24VDC, 0,5A), alla olevan kuvan osoittamalla tavalla (7). Tämä
on suositeltavaa, kun ovipuhelinlaite on kytkettynä järjestelmämonitoriin
pitkällä kaapelilla.

7

CL 66610005_508.AI

7
6

8
9

4
01

2
3

5

5 6

12

4

+
24V

D
C

CAMERA #



4

1 2 3

3

1 B
O

X

B
E

LL
B

E
LL

+
24V


G

N
D

T
A

M
P

E
R

N
 LA

S
T

O
N

O
FF

2 Y

O
N

r
98



Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Säädä ovipuhelinlaitteen äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden
esisäätimellä (6).

Asetukset

Neljällä kytkimellä, jotka ovat kotelossa piirilevyllä, piiri asetetaan
järjestelmän mukaisesti.

• Pyörivällä kytkimellä asennetaan laite tiettyyn kamerasisääntuloon.
• Kolmella pienellä liukukytkimellä on seuraavat toiminnot:

Kytkin Pois Päälle Kuvaus

1 BOX 1 2 laitteen numero

2 TAMPER OFF ON varashälyttimen ohitus

3 LAST N Y viimeisin lisälaite

Laitteen asennus (CAMERA # switch)

Laitteen asennus kamerasisääntuloon merkitsee sitä, että
järjestelmämonitori yhdistää laitteen tietyn kamerasisääntuloon
(asennettu sisääntulo), vaikka se on fyysisesti liitettynä toiseen. Tämän
johdosta järjestelmämonitori kytkeytyy sisääntuloon liitettyyn kameraan,
jos esimerkiksi hälytys laukeaa tai ovikellopainiketta painetaan. Tämä
mahdollistaa lyhimmän reitin käytön laitteen johdotuksessa. Alla oleva
kuva esittää esimerkiksi kahden kameran järjestelmän, jossa on kolme
lisälaitetta. Kytkimet CAMERA # säädetään sen kameran (sisääntulon)
mukaan, johon laitteet on asennettu.
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Huomaa: Kytkimen asemalla 0 ja sisääntulojen enimmäismäärän ylittävillä

kytkimen asemilla ei ole mitään toimintoa.

Laitteen numero

Tämä kytkin (BOX) ilmoittaa piirille lisälaitteen numeron, jos kaksi
laitetta on asennettu samaan kamerasisääntuloon  järjestelmämonitorissa.
Yhteen kamerasisääntuloon voi asentaa enintään kaksi niillä.

Kytkin 1 (BOX)

Asema Kuvaus

1 ensimmäinen laite, joka on asennettu
kamerasisääntuloon CAMERA #:lla

2 toinen laite, joka on asennettu kamerasisääntuloon
CAMERA #:lla

Varashälyttimen kytkin käytössä

Piirilevyllä oleva varashälytin suojaa laitetta. Kun laite avataan, tämä
kytkin laukaisee hälytyksen monitorissa. Järjestelmää huollettaessa
estetään jatkuva hälytysviesti panemalla varashälyttimen ohitus asentoon
TAMPER OFF.
Varoitus: Muista aktivoida varashälytin uudestaan panemalla ohitus asentoon

TAMPER ON!
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Päällekkäisyysvirhe

Jos samaan kamerasisääntuloon on liitetty kaksi hälytys-/toimintolaitetta,
niillä on sama ‘laitenumero’.

Mikäli järjestelmämonitori havaitsee, että kahdella laitteella on sama
laitenumero, se näyttää seuraavan virheilmoituksen:

DOUBLE ADDRESSING
“Lisävarusteiden nimet”

INPUT X/X

Vaihda toisen niillä laitteen BOX-kytkin tai CAMERA # -kytkin.

Selitys:

Käyttö

Ovipuhelinlaitteen painiketta käytetään (ovi)kellona. Sitä painettaessa
monitorin (sekä järjestelmä- että apu-) summeri soi. Monitori (sekä
järjestelmä- että apu-) kytkeytyy siihen kamerasisääntuloon, johon
ovipuhelinlaite on asennettu. Automaattinen kameranäyttö pysähtyy.
Ellet reagoi 3 minuutin aikana - painamalla mitä tahansa painiketta -
monitori palaa edelliseen tilaansa (esimerkiksi automaattinen
kameranäyttö jatkuu).

Järjestelmämonitori tuottaa ovipuhelinlaitteesta tulevan äänen (sekä
järjestelmään liitetyn kameran äänen, ellei sen mikrofoni ole pois päältä).
Painamalla näppäintäH voit puhua vieraalle takaisin.
Järjestelmämonitorin mikrofoniin tuleva ääni kuuluu tällöin
ovipuhelinlaitteesta.

INPUT X/X
kamerasisääntulon numero, johon
päällekkäiset laitteet on liitetty.

101
r



Technical specifications

Power supply through the system cable (24VDC)
External power supply
(optional) 24VDC, 0,5A
Power consumption 0.5W
Contact ratings doorbell
relay 30V, 1A AC/DC
System connectors RJ11E modular

(“telephone” connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Dimensions 119 x 77 x 40mm
Ambient conditions ammonia resistant

• temperature operating: +10...+45°C
storage: -25...+70°C

• humidity operating: 20...90%RH
storage: 20...99%RH

Specifications may change without notice.
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