Instrukcja obsługi
System wideodomofonowy AHD
Panel zewnętrzny
Przewodnik użytkownika
DVS-CP203C

1.Wygląd i opis elementów zewnętrznych

Daszek przeciwdeszczowy
Promiennik podczerwieni
Kamera
Głośnik
Przycisk wywołania
Mikrofon
Otwór montażowy
Regulacja głośności
Przewody połączeniowe

2.Schemat połączeniowy
1.Czerwony (12VDC)
2.Biały (Audio)
3.Czarny (GND)

Monitor
wewnętrzny

4.Żółty (Video)

NO(Zielony)
COM(Pomarańczowy)

Zasilacz do
elektrozaczepu
( brak w zestawie )

NC(Brązowy)
Elektrozaczep
( brak w zestawie )

Zasilacz do
elektrozwory
( brak w zestawie

Elektrozwora
( brak w zestawie )

3.Specyfikacja Techniczna
Przetwornik obrazu

1/3" CMOS typu pinhole

Kąt widzenia

120°

Rozdzielczość

1,3MP

Kąt promiennika IR

60°

Pobór prądu

150mA max.

Filtr podczerwieni

Tak

Zasilanie

Z monitora wewnętrznego

Temperatura pracy

-40-+50°C

Sposób instalacji

Natynkowy/podtynkowy

4.Schemat instalacji
Montaż pod kątem

Natynkowy pod kątem

Otwór na przewód
Otwór na przewód

Otwór na śrubę
Ramka natynkowa
Podstawka kątowa

Ramka natynkowa

Wyjście bezpotencjałowe:
System oparty jest o standardowe rozwiązanie z zastosowaniem zamków Normalnie
Otwartych (NO). To znaczy że w stanie niewyzwolonym (standby - nikt nie dzwoni) wyjście
(zaznaczone jako A) jest otwarte, więc zamek jest w stanie stałego zamknięcia. Jeżeli zaś
przycisk odblokowania drzwi zostanie naciśnięty (co za tym idzie wyjście zmieni stan na
zamknięty ) zamek się otworzy i drzwi się otworzą.
Głośność jest zbyt niska, jak ją zwiększyć?

Na tyle panelu zewnętrznego znajdziesz pokrętło (zaznaczone jako C) które służy
do regulacji mocy głośnika. Użyj śrubokrętu by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

5.Sposób montażu panelu na dworze

11

Uwaga:
Unikaj instalacji w pobliżu urządzeń elektrycznych o wysokiej mocy (agregaty, windy etc.)
Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwaliﬁkowany personel.
Unikaj silnego potrząsania, upadków i innych poważnych kolizji, w przeciwnym wypadku
komponenty wewnętrzne mogą ulec zniszczeniu.
Nie narażaj panelu zewnętrznego na silne światło sztuczne lub słoneczne.
Nie montuj panelu zewnętrznego w silnie negatywnych warunkach środowiskowych np.
bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej wilgotności oraz bezpośredniego kontaktu z
deszczem, wysokiej wilgotności, wysokiego zapylenia lub silnie żrących.
Do montażu wybierz miejsce znajdujące się na wysokości ludzkiego oka.
Przed montażem upewnij się że zasilacz jest odłączony.
Nie montuj panelu w promieniu 30cm od zasilacza w celu uniknięcia zakłóceń.
Chroń panel przed dostępem do wody i pól magnetycznych.

此页 不需 要印 刷
排版说明
此说明书为三折页，具体排版折叠方式见下图：

外面

首页

5

4

里面

1

2

3

