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Innledning

Takk for at du kjøpte dette tilbehøret for ditt overvåkingssystem.

1 Systemmonitor
2 Videoopptaker (VCR)
3 Slavemonitor
4 Tilbehørsbokser (0-2 per kabel)
5 Grensesnittboks
6 Systemkamera
7 Ikke-system kamera (CVBS)
8 Lysnettadapter

Følgende deler er inkludert i dette settet:
1 Intercomboks
1 Systemkabel (5m)
1 Brukerhåndbok

Colour Observation Monitor
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N.O. = Normalt åpen (Normally Open)
N.C. = Normalt lukket (Normally Closed)

Intercomboksen har en dørklokkefunksjon. Dette betyr at en summer
inne i systemmonitoren lyder når noen trykker på intercommens
dørklokkeknapp. Når noen trykker på dørklokkeknappen, kopler
monitoren til kamerainngangen som Intercomboksen er tilordnet.
Intercomboksen vil da la deg og person ved Intercomboksen snakke med
hverandre.

Innstallasjon

Anmerkning: Hvis systemkonfigurasjonen endres, må systemmonitor sjekke og lagre

konfigurasjonen for kameraene og tilbehøret som er koplet til dens innganger, i
minnet. Dette gjøres automatisk når strømmen er slått på. Bruk strømbryteren til å slå

av, det er ikke tilstrekkelig å bare bruke spar strøm-tasten. Hvis det er lite praktisk å

slå av, bruk autoinstalleringsopsjonen i systemmonitorens installeringsmeny.

CL 66610005_511.AI

N.O.

N.C.
common
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Montere boksen

1 Løsne skruen som holder dekselet og ta dekselet av.

2

Ta ut mønsterkortet1.

3 Fest bunnplaten i boksen med to skruer.

4

Monter mønsterkortet.
5 Utfør tilslutningene som er beskrevet nedenfor.
6 VIKTIG: Juster innstillingene på mønsterkortets bryere for å konfigurere

boksen i overensstemmelse med systemet. Se avsnitt om ‘innstillinger‘.
7 Sett på lokket igjen og skru til skruene.

CL 66610005_509.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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Systemkabel

Det følger med en Systemkabel for tilslutning mellom monitoren,
tilbehør og kamera. For å få optimal bilde- og lyd kvalitet, bør du alltid
bruke en 4-tråds dobbelt tvunnet par kabel når du utvider systemet (maks.
300m). Kabelen og pluggene kan skaffes i hobby og profesjonell handel.
Sørg for at kontaktene er koplet til kabelen som samsvarer med figuren
nedenfor.

Hvis kabellengden mellom monitor og kamera er over 200m etter an
tilbehør er satt innn i ledningen, bør du benytte en nettadapter for å
forsyne kameraet med strøm (se tilbehør).
Forsiktig: Pluggene som benyttes i overvåkingssystemet har samme mål som

standard telefonplugger.

Kopl aldri telefonutstyr til sikkerhetssystemet!

De to kontaktene for Systemkabel kan byttes om. En kontakt kopler
boksen til systemkomponenten som er først i kabelen, den andre til den
neste (hvis aktuelt).

CL 66610005_006.AI
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Dørklokke utgang

Figuren nedenfor viser krageklemmene som en separateklokke kan
tilkoples.

1 Systemkabel inngang
2 Systemkabel utgang
3 Brytere 1, 2 & 3
4 Dreiebryter (tilordner boksen til en kamerainngang)
5 Tuklebryter
6 Volum forhånsdinnstilling

Ekstern strømtilførsel

Hvis høyttalervolumetfremdeles er lavt når det er stilt på maksimum
volum , bør du kople inn en ekstern strømtilførsel (24V DC, 0,5A), som
vist i figuren ovenfor (7). Dette tilrådes når Intercomboksen er koplet til
systemmonitoren via en lang kabel.
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Høyttalerens volum

Juster volumet på lyden som gjengis vis Intercomboksen med volum
forhåndsinnstilling (6).

Innstillinger

Fire bryterere - inne i kabinettet, på mønsterkortet - brukes for å
konfigurere kretsen i overensstemmelse med systemet.

• Dreiebryteren tilordner boksen til en bestemt kamerainngang.
• De tre små skyvebryterne har følgende funksjoner:

Bryter Av På Beskrivelse

1 BOX 1 2 boksnummer

2 TAMPER OFF ON tuklebryter overstyring

3 LAST N Y siste tilbehørsboks

Tilordne boksen (CAMERA # bryter)

Å tilordne en boks til en kamerainngang betyr at systemmonitoren
forbinder boksen med en bestemt kamerainngang (den tilordnede
inngang) selv om den er fysisk koplet til en annen. Dette får
systemmonitoren til å bytte til kameraet som koplet til den inngangen
når for eksempel en alarm blir utløst eller noen trukker på
dørklokkeknappen. Dette gir deg anledning til å benytte den korteste
ruten når du installerer en boks. Figuren nedenfor viser for eksempel et
to-kamerasystem med tre tilbehørsbokser. Bryterne KAMERA # er
innstilt i overensstemmelse med kameraet (inngang) som boksene er
tilordnet.
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Merk: bryterstilling 0 og de som er utenfor maksimum antall innganger, har ingen

funksjon.

Boksnummer

Denne bryteren (BOX) informerer kretsen om antall tilbehør når to
bokser tilordnes samme kamerainngang på systemmonitor. Maksimum to
intercomboksen kan tilordnes en enkelt kamerainngang.

Bryter 1 (BOX)

Stilling Beskrivelse

1 første boks som tilordnes kamerainngangen satt av
CAMERA #

2 andre boks som tilordnes kamerainngangen satt av
CAMERA #

Tuklebryter aktiv

På mønsterkortet sikres boksen av en tuklebryter. Hvis boksen åpnes, vil
denne bryteren utløse en alarm på monitoren. For å undertrykke en
kontinuerlig alarmmelding mens serve utføres på systemet, er tuklebryter
overstyring satt i TAMPER OFF stilling.
Forsiktig: Ikke glem å reaktivere tuklebryteren ved å slå overstyringen på

TAMPER ON stilling!

CL 66610005_510a.AI
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Dobbel adresseringsfeil

To alarm-/handlingsboks eller intercombokser, som tilordnes samme
kamerainngang, har samme ‘boks-nummer’.

Hvis systemmonitoren detekterer to bokser med samme betegnelse og
boksnummer, viser den følgende feilmelding:

DOUBLE ADDRESSING
“Tilbehør navn”

INPUT X/X

Bytt om en intercomboks BOX bryter eller CAMERA # bryter.

Forklaring:

Drift

Knappen på intercommen brukes som (dør)klokke. Når den trykkes,
lyder summeren i monitoren (system & slave). Monitoren (system &
slave) kopler til kamerainngangen intercommen er tilordnet. Den
automatiske kamerasekvensenen opphører. Hvis du ikke reagerer innen 3
minutter - ved å trykke på en vilkårlig knapp - vil monitoren går tilbake
til foregående status (for eksempel, automatisk kamerasekvens fortsetter).

Systemmonitoren gjengir lyden som mottas fra Intercomboksen (pluss
den fra kameraet som systemet er tilsluttet, hvis mikrofonen ikk ere slått
av). Vil du snakke med den besøkende, skyvH. Lyden som mottas
av systemmonitorens mikrofon, blir gjengitt av intercommen.

INPUT X/X
nummer på fysiske kamerainnganger
som de dobbeltadresserte boksene er
tilkoplede.
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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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