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Les disse instruksjoner før du starter opp ditt system.
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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 Grensesnittboks
1 Systemkabel (5m)
1 Brukerhåndbok

Colour Observation Monitor
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Grensesnittboksen kan brukes for å legge til eller trekke fra normale
standard audio og/eller videosignaler til eller fra ditt Farge
Observasjonssystem. Dette betyr at grensesnittboksen kan brukes til å
koble et tredje kamera til ditt Farge Observasjonssystem. Den kan også
brukes til å koble f.eks. et kasseapparat Grensesnitt til ditt Farge
Observasjonssystem eller koble et systemskamera til et tredje system.
Andre mulige konfigurasjoner blir beskrevet i kapittelet 'Mulige
konfigurasjoner'.
Valg mellom det vridde paret av system innmatingskabelen og
CVBS/Audio innmatingskabelen blir gjort ved hjelp av en utvendig bryter.

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.
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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 VIKTIG: Juster innstillingene på mønsterkortets bryere for å

konfigurere boksen i overensstemmelse med systemet. Se avsnitt om
'innstillinger'.

6 Sett på lokket igjen og skru til skruene.
7 Utfør tilkoblingene nå. Se seksjon 'mulige konfigurasjoner' for

korrekt tilkobling og innstilling av 'innmatings valg bryteren' og de
innvendige 'glidebryterne'.

CL 76610003_001.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.

Forsiktig: Pluggene som benyttes i overvåkingssystemet har samme mål som

standard telefonplugger.

Kopl aldri telefonutstyr til sikkerhetssystemet!

Ekstern strømtilførsel

Dersom kabellengden mellom monitor og systemkamera er lengre enn
200 m etter at et tilbehør er satt inn på linjen, bør en hovedlednings-
adaptor (valgfritt) brukes for å gi kraft til systemkameraet (se tilbehør).
På denne måten er den maksimala kabellengden strukket til 300 m.
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Det finnes to måter å koble til hovedledningsadaptoren til systemet;
• Til den utvendige strømforsyningsstikk-kontakten som sitter på baksiden

av systemkameraet, eller
• til den utvendige strømforsyningsstikk-kontakten (4) som sitter på

innsiden av grensesnittboksen.

Bemerkning: Dette gjelder ikke for VSS2903/19T.

Stilling av brytere og koblinger

1 Hjelpesystem audio ut (Cinch)
2 Hjelpesystem video ut (BNC)
3 Systemkable utgangseffekt (Utgangseffekt for å koble system monitor)
4 Strømtilførselsstikk-kontakt for hovedledningsadaptor
5 Kabellengde kompensasjonsvelger
6 Glidebrytere (siste i linje/krafttilførsel innvendig eller utvendig)
7 Volum innstilt på forhånd
8 Hjelpesystem audio inn (Cinch)
9 Hjelpesystem video inn (BNC)
10 Innmatings valgbryter (Hjelpesystem/Systemkamera)
11 Systemkable innmating (innmating for system kamera)
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Innstillinger

Innmatings valgbryter (10)

Med denne bryteren kan du velge hvilken audio/video innmating som
skal vises på skjermen til system monitorn.

Det finns to muligheter:

• CAMERA
Systemkamerainnmatingen velges. Når et systemkamera blir koblet til,
gjengir system monitoren bildet og lyden fra systemkameraet.

AUX.
Hjelpesystemsinnmatingen velges. Når et tredje kamera blir koblet til,
gjengir system monitoren bildet og lyden til det tredje kameraet.
Bemerkning: Det er ikke mulig å koble en anordning til både hjelpesystem

innmatingen og til kamera innmatingen når velgebryteren er i kamerastilling.

Innvendige brytere

Bemerkning: Denne muligheten gjelder ikke VSS2903/19T.

To brytere som sitter på koblingstavlen på innsiden av boksen, brukes til
å konfigurere kretsen i henhold til systemet. De to små glidebryterne har
følgende funksjon:

Bryter Beskrivelse

24V INT EXT Krafttil-førsel (24V)
Innvendig/Utvendig

LAST YES NO Siste på linjen
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Strømtilførsel innvendig/utvendig (6)

Still denne bryteren til;

• INT
Når ingen utvendig krafttilførsel brukes.

• EXT
Når en annen tilbehørboks blir koblet til systemkamera innmatingen til
grensesnittboksen.

Siste i rekken bryter (6)

Still denne bryteren til;

• YES
Når grensesnittboksen er den siste hjelpesystemsboksen i systemkabelen.

• NO
Når en annen hjelpesystemboks blir koblet til systemkamera innmatingen
til grensesnittboksen.

Volum forhåndsinnstilling (7)

Ved hjelp av volum forhåndsinnstilling kan du justere audionivået til
anordningen (f.eks. et tredje kamera) som kobles til audio innmatingen.

Kabellengde kompensatorvelger (5)

Denne velgeren tilpasser grensesnittboksen til lengden av system
monitoren og grensesnittboksen. Dette er for å optimalisere
bildekvaliteten. Still inn kabellengde kompensatorvelgeren til den
korrekte kabellengden. Lengdeinnstillingen må være den samme som
lengden til systemkabelen som forbinder system monitoren og
grensesnittboksen (0-300m maks.).

Bemerkning: Dette kompenserer kun for hjelpesystem innmating.
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Mulige konfigurasjoner

Denne seksjonen viser systemkonfigurasjoner som er mulige å utføre med
grensesnittboksen. Tallet nedenfor viser et blokk diagram med
audio/video signalbaner.

De følgende konfigureringene er mulige:

Bemerkning: I noen konfigurasjoner, kan kameraet ikke synkroniseres til system

monitoren (ikke låst). Når en kvad monitor brukes i kvadmodus, vil det resultere i

uvanlige bilder.

1 Tredje kamera, video og audiosignaler (ikke låst)

AUDIO-OUT (CINCH)

VIDEO-OUT (BNC)

AUDIO-IN (CINCH)

VIDEO -IN (BNC)

OUTPUTSINPUTS

AUX. OUTPUT

AUX. INPUT
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2 Systemkamera med utvendig audio (låst)

Bemerkning: Audio fra hjelpesystemsinnmating er alltid ført til kameralyden.

3 VCR innmating og utmating av egen kamera (låst)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.
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4 Tredje monitor (Utbrytingsboks)

• med Farge Observasjonsmonitor (låst)
• uten Farge Observasjonsmonitor (ikke låst)

5 Kasseapparat Grensesnitt (låst: uten utvendig audioløkke)
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6 Systemkamera på lang avstand (låst; maks lengde 200 m)

Bemerkning: Denne muligheten gjelder ikke VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box
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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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