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Lue ohjeet ennen järjestelmän toimintaan asettamista.

Suomi
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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

CL 66610005_005a.AI

4

6 6 7

2

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system Colour Observation Monitor

4 4
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4

4
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31

RA

EN><RAFRA

EN><RAF

r
124



Liitäntälaatikkoa voidaan käyttää normaalien standardien audio ja/tai
videosignaalien sisään tai ulosviemiseen väritarkkailujärjestelmäsi kanssa.
Tämä tarkoittaa sitä, että liitäntälaatikon avulla voit yhdistää eri
valmistajan kameran väritarkkailujärjestelmääsi. Sen avulla voit myös
yhdistää esimerkiksi kassakoneliittymän väritarkkailujärjestelmään tai
systeemikameran eri valmistajan systeemiin.
Muut mahdolliset laitteistokokoonpanot on selvitetty luvussa
'Mahdolliset laitteistokokoonpanot'.
Valinta kerratun johdinparin systeemikaapelin sisääntulon ja
CVBS/Audio-sisääntulon välillä tehdään ulkopuolisen kytkimen avulla.

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.
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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 TÄRKEÄÄ: Tee piirilevyn kytkinten säädöt, jotta saat laitteen

asetukset oman järjestelmäsi mukaiseksi. Ks. kohta 'asetukset'.
6 Pane suojus paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.
7 Tee nyt liitännät. Katso kohdasta 'mahdolliset

laitteistokokoonpanot' oikeat liitännät ja 'sisääntulon
valintakytkimen' ja sisäisten 'liukukytkinten' asetukset.

CL 76610003_001.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.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.

Varoitus: Järjestelmässä käytetyt liittimet ovat tavallisia puhelimessa käytettyjä

liittimiä.

Älä kuitenkaan koskaan liitä puhelinlaitetta järjestelmän liitäntöihin!

Ulkoinen virransyöttö

Jos monitorin ja systeemikameran välisen kaapelin pituus on yli 200m
lisälaitteen asennuksen jälkeen, verkkovirran muuntajaa (lisälaite) tulisi
käyttää systeemikameran virtalähteenä (katso lisälaitteet). Tällä tavalla
kaapelin maksimaaliseksi pituudeksi saadaan 300 metriä.

CL 66610005_006.AI

5432

4-5
2-3
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Verkkovirran muuntaja voidaan yhdistää systeemiin kahdella tavalla;
• Systeemikameran takana olevaan ulkopuolisen virran pistorasiaan tai
• liitäntälaatikon sisäpuolella olevaan ulkopuolisen virran pistorasiaan (4).

Huomaa: Tämä ei koske mallia VSS2903/19T.

Kytkimien ja liittimien sijainnit

1 Rinnakkaisaudio ulos (Cinch)
2 Rinnakkaisvideo ulos (BNC)
3 Systeemikaapelin ulostulo (systeemimonitorin liitäntä)
4 Verkkovirran muuntajan pistorasia
5 Kaapelin pituuden kompensoinnin valitsin
6 Liukukytkimet (linjan viimeinen /sisäinen tai ulkoinen virtalähde)
7 Äänenvoimakkuuden esiasetus
8 Rinnakkaisaudio sisään (Cinch)
9 Rinnakkaisvideo sisään (BNC)
10 Sisääntulon valinnan kytkin (Rinnakkais-/systeemikamera)
11 Systeemikaapelin sisääntulo (sisääntulo systeemikameralle)

1 4 6 7

2

3

11

9

8

10

CABLE LENGTH
COMPENSATION

24V     INT
LAST YES

EXT.
NO

INPUTOUTPUT

5

CL 76610003_002.AI
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Asetukset

Sisääntulon valinnan kytkin (10)

Tällä kytkimellä voit valita mikä audio/video sisääntulo näkyy
systeemimonitorin näytössä.

Siinä on kaksi vaihtoehtoa:

• CAMERA
Systeemikameran sisääntulo on valittuna.
Kun systeemikamera on yhdistettynä, systeemimonitori toistaa
systeemikameran tuottaman kuvan ja äänen.

• AUX.
Rinnakkaissisääntulo on valittuna.
Kun eri valmistajan kamera on yhdistettynä, systeemimonitori toistaa eri
valmistajan kameran tuottaman kuvan ja äänen.
Huomaa: Ei ole mahdollista yhdistää laitetta sekä rinnakkaissisääntuloon että

kameran sisääntuloon, kun valintakytkin on CAMERA-asennossa.

Sisäiset kytkimet

Huomaa: Tätä vaihtoehtoa ei sovelleta malliin VSS2903/19T.

Kahta kytkintä, jotka sijaitsevat piirilevyllä kotelon sisäpuolella, käytetään
piirin konfigurointiin systeemin mukaisesti. Kahdella pienellä
liukukytkimellä on seuraavat toiminnot:

Kytkin Kuvaus

24V INT EXT Sisäinen/ulkoinen virtalähde (24V)

LAST YES NO Linjan viimeinen
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Sisäinen/ulkoinen virtalähde (6)

Aseta tämä kytkin asentoon;

• INT
Kun ulkopuolista virtalähdettä ei käytetä.

• EXT
Kun ulkopuolista virtalähdettä käytetään.

Linjan viimeinen (6)

Aseta tämä kytkin asentoon;

• YES
Kun liitäntälaatikko on systeemikaapelin viimeinen lisälaite.

• NO
Kun liitäntälaatikon kameran sisääntuloon on liitetty muu
lisälaitelaatikko.

Äänenvoimakkuuden esiasetus (7)

Äänenvoimakkuuden esiasetuksen avulla voit säätää 'audio
sisään'-sisääntuloon liitetyn laitteen (esim. eri valmistajan kamera)
äänenvoimakkuutta.

Kaapelin pituuden kompensoinnin valitsin (5)

Tämä valitsin mukauttaa liitäntälaatikon systeemimonitoria ja
liitäntälaatikkoa yhdistävän kaapelin pituuteen. Tämä tehdään kuvan
laadun optimoimiseksi. Aseta kaapelin pituuden kompensoinnin valitsin
oikeaan kaapelin pituuteen. Pituuden on oltava sama kuin
systeemimonitoria ja liitäntälaatikkoa yhdistävän kaapelin pituus
(0-300m/900ft. maks.).

Huomaa: Tämä kompensoi vain rinnakkaissisääntuloa.
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Mahdolliset laitteistokokoonpanot

Tämä kappale kuvaa liitäntälaatikon kanssa käytettävät mahdolliset
laitteistokokoonpanot. Allaolevassa kuviossa on lohkokaavio, jossa on
audio-/videosignaalien reitit.

Seuraavat laitteistokokoonpanot ovat mahdollisia:

Huomaa: Joissain kokoonpanoissa kameraa ei voida synkronoida

systeemimonitorin kanssa (ei lukittu). Kun kvadimonitoria käytetään

kvaditoimintatilassa, on siitä seurauksena käyttökelvoton kuva.

1 Eri valmistajan kamera-, video- ja audiosignaalit (ei lukittu)

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

RA

EN><
RA

F

CL 76610003_003.AI

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
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2 Systeemikamera ulkopuolisella audiolla (lukittu)

Huomaa: Rinnakkaissisääntulon audio lisätään aina kameran ääneen.

3 Videosisääntulo ja erillisen kameran ulostulo (lukittu)

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

24V

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RAF

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 Eri valmistajan kamera (tietojen purkulaite)

• väritarkkailumonitori kiinnitettynä (lukittu)
• ilman väritarkkailumonitoria (ei lukittu)

5 Kassakoneliittymä (lukittu; ulkopuolinen audiosilmukka)

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

24V

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
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6 Systeemikamera välimatkan päässä (lukittu; maks. Kaapelin
pituus 200m)

Huomaa: Tätä vaihtoehtoa ei sovelleta malliin 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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