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Læs disse anvisninger før systemet startes.
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Indledning

Tak fordi De har købt dette tilbehør til Deres overvågningssystem.

1 Systemmonitor
2 Videobåndoptager (VCR)
3 Slavemonitor
4 Tilbehørskasser (0-2 pr. kabel)
5 Interfacekasser
6 Systemkameraer
7 Kameraer (ikke system-) (CVBS)
8 Adapter til Lysnet

Følgende enheder medfølger i dette sæt:
1 Interfacekasser
1 Systemkabel (5m)
1 Brugervejledning

Colour Observation Monitor
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Interfacekasser kan bruges til at tilføje eller trække normale standard
audio- og/eller videosignaler fra dit farveobservationssystem.
Dette betyder at interfacekasser kan bruges til at koble et tredie kamera til
dit farveobservationssystem. Den kan for eksempel også bruges til at
koble et interfacekasseapparat til farveobservationssystemet, eller til at
koble et systemkamera til et tredie system. Andre mulige konfigurationer
er nærmere beskrevet i kapitlet 'Mulige konfigurationer'.
Vælg mellem tilførsel med et snoet lednings-parsystem, og CVBS/Audio
tilførsel udføres ved brug af en udvendig afbryder.

Installation

Bemærkning: Hvis systemkonfigurationen ændres, skal systemmonitoren kontrollere
og gemme konfigurationen af kameraer og tilbehør, der er tilsluttet dens indgange.

Dette gøres automatisk, når der tændes for strømmen. Anvend strømafbryderen til at

slukke. Brug af energisparertasten alene er ikke tilstrækkeligt. Hvis det er upraktisk er

slukke, kan autoinstallationsmuligheden i systemmonitorens installationsmenu

anvendes.
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Montering af kassen

1 Skruen, der fastholder dækslet løsnes og dækslet fjernes.

2 Fjern printkortet1.

3 Sæt kassens bundplade fast med to skruer.

4 Anbring printkortet.
5 VIGTIGT: Justér indstillingerne på printkortets kontakter for at

konfigurere kassen i overensstemmelse med systemet. Se afsnittet
"indstillinger".

6 Sæt dækslet på plads og spænd skruen, der holder dette.
7 Nu udføres tilkoblingerne. Se afsnit 'mulige konfigurationer' for korrekt

tilkobling og indstilling af 'tilførselsomkobleren' og de interne
'glideafbrydere'.

CL 76610003_001.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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Systemkabel

Der leveres et systemkabel til de interne forbindelser mellem monitoren,
tilbehøret og kamera. For at opnå optimal billed- og lydkvalitet, skal der
altid anvendes 4-leder dobbelt parsnoet kabel til forlængelse af
forbindelsen (maks. 300m). Kabel og stik kan købes i hobbyforretninger
og hos professionelle leverandører. Vær opmærksom på at stikkene er
tilsluttet kablet i henhold til nedenstående illustration.

Forsigtig: Stikkene, der er anvendt i overvågningssystemet har samme dimensioner

som standard telefonstik.

Forbind aldrig sikkerhedssystemet med telefonudstyr!

Ekstern strømforsyning

Hvis kabellængden mellem monitor og systemkamera er længere end
200 meter efter at tilbehøret er indsat på linjen, skal en hovedstrøms-
adapter (valgfrit) bruges for at give strøm til systemkameraet (se tilbehør).
På denne måde forlænges den maksimalt tilladte kabellængde til
300 meter.

CL 66610005_006.AI
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Der findes to måder at koble hovedstrømsadaptoren til systemet;
• Til den udvendige strømforsyningsstik der sidder på bagsiden af

systemkameraet, eller
• til den udvendige strømforsyningsstik (4) der sidder på indersiden af

interfacekasser.

Bemærk: Dette gælder ikke for VSS2903/19T.

Placering af afbrydere og stikforbindelser

1 Hjælpesystem audio ud (Cinch)
2 Hjælpesystem video ud (BNC)
3 Systemkabel, afgivet effekt (afgivet effekt for kobling til

systemmonitoren)
4 Strømforsyningsstik for hovedstrømsadaptoren
5 Kabellængde, kompensationsvælger
6 Glideafbrydere (sidste på linje/intern og ekstern strømforsyning)
7 Forudindstillet lydstyrke
8 Hjælpesystem audio ind (Cinch)
9 Hjælpesystem video ind (BNC)
10 Tilførselsomkobler (Hjælpesystem/systemkamera)
11 Systemkabeltilførsel (tilførsel for systemkamera)

1 4 6 7

2

3

11

9
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LAST YES

EXT.
NO

INPUTOUTPUT
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Indstillinger

Tilførselsomkobler (10)

Med denne omkobler kan du vælge hvilken audio-/videotilførsel der vises
på systemmonitorens skærm.

Der findes to muligheder:

• CAMERA
Systemkameraets tilførsel vælges. Når et systemkamera tilkobles,
reproducerer systemmonitoren billedet og lyden fra systemkameraet.

• AUX.
Hjælpesystemets tilførsel vælges.
Når et tredie kamera tilkobles, reproducerer systemmonitoren billedet og
lyden fra det tredie kamera.
Bemærk: Det er ikke muligt både at tilkoble en anordning til hjælpesystemets og

kameraets tilførsel når omkobleren sidder i kamerastilling.

Interne afbrydere

Bemærk: Denne valgmulighed gælder ikke for VSS2903/19T.

To afbrydere, der sidder på strømtavlen inde i boksen bruges til at
konfigurere kredsen i henhold til systemet. De to små glideafbrydere har
følgende funktioner:

Afbryder Beskrivelse

24V INT EXT Strømforsyning (24V) Intern/Ekstern

LAST YES NO Sidst på linjen
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Strømforsyning Intern/Ekstern (6)

Indstil denne afbryder på;

• INT
Når der ikke bruges ekstern strømforsyning.

• EXT
Når der bruges en ekstern strømforsyning.

Afbryder sidst på linjen (6)

Indstil denne afbryder på;

• YES
Når interfacekasser er den sidste hjælpeboks i systemkablet.

• NO
Når en anden hjælpesystemkasser er tilkoblet systemkameraets tilførsel på
interfacekasser.

Forudindstillet lydstyrke (7)

Ved hjælp af den forudindstillede lydstyrke, kan du justere anordningens
audioniveau (f.eks. et tredie kamera), der tilkobles til audio ind-tilførslen.

Kabellængdens kompensationsvælger (5)

Denne vælger tilpasser interfacekasser til længden af systemmonitoren og
interfacekasser. Dette er for at forbedre billedkvaliteten. Sæt
kabellængdens kompensationsvælger på den korrekte kabellængde. Den
indstillede længde skal være den samme som det systemkabel der er
tilkoblet systemmonitoren og interfacekasser (maks. 0-300 meter).

Bemærk: Dette er kun en erstatning for hjælpesystemets tilførsel.
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Mulige konfigurationer

Dette afsnit viser de systemkonfigurationer der er mulige med
interfacekasser. Nedenstående ciffer viser et blokdiagram med
audio/video-signalbaner.

Følgende konfigurationer er mulige:

Bemærk: Med visse konfigurationer, kan kameraet ikke synkroniseret til

systemmonitoren (ikke låst). Når der bruges en kvadratmonitor i kvadrat-modus,

resulterer det i usædvanlige billeder.

1 Tredie kamera, video- og audiosignaler (ikke låst)

Third party camera
I/F box

camera aux.

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_007.AI

24V

AUDIO-OUT (CINCH)

VIDEO-OUT (BNC)

AUDIO-IN (CINCH)

VIDEO -IN (BNC)

OUTPUTSINPUTS

AUX. OUTPUT

AUX. INPUT

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system
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EN><
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F

CL 76610003_003.AI
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2 Systemkamera med ekstern audio (låst)

Bemærk: Audio fra hjælpesystemets tilførsel lægges altid til kameralyden.

3 VCR tilførsel og effekt af et separat kamera (låst)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.

RA

EN><
RA

F

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_009.AI
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Colour Observation system
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VCRcamera aux.

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

only sound of camera CL 76610003_005.AI
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4 Tredie monitor (Udbrydningsboks)

• med farveobservationsmonitor tilkoblet (låst)
• uden farveobservationsmonitor tilkoblet (ikke låst)

5 Kasseapparatinterface (låst; med ekstern audioløkke)

I/F box

RA

EN><
RA

F

A/A box or
int. box A/A box or

int. box

camera aux.

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

Third party

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_006.AI
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talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RA

F

I/F box

Cash Register
Interface

A/A box
A/A box or

int. box

camera aux.
LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

Third Party CL 76610003_004.AI

97
c



6 Systemkameraet på lang afstand (låst; maks. kabellængde
200 meter)

Bemærk: Denne valgmulighed gælder ikke for VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

camera aux.

RA

EN><
RA

F

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_008.AI

24V
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Technical specifications

TV standard both PAL and NTSC
Power supply through the system cable (24 VDC)
Power consumption 70 mA
System connectors RJ11E modular ("telephone" connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Inputs
Camera input RJ11E system input
Auxiliary inputs

• audio input Cinch (0.5 Vpp, 10 kOhm)
• video input BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
• power input External supply socket, 24 VDC, 0.3 A

(optional)
Outputs
System monitor output RJ11E system output
Auxiliary outputs

• audio output Cinch (0.5 Vpp, 1 kOhm) from system
camera input

• video output BNC (1 Vpp, 75 Ohm) from system
camera input

Weight 170 gr.
Dimensions (hxwxd) 119 x 77 x 42 mm
Ambient conditions ammonia resistant
Ambient temperature

• operating -20...+55 °C
• storage -25...+70 °C

Ambient humidity 20...98 %RH

Specifications may change without notice.
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