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Модул Laskomex CVP-1 Превключвател
Модул CVP-1 е предназначен за домофонна система Laskomex CD-25xx при изграждане на система с един основен вход
(главен) и подчинени (второстепенни) входове. Извършва съвместяване на видео сигнала, превключване между 
камерите в два панела.

С помощта на модула пред абоната се визуализира (на монитора) изображението от камерата в панела, от която е станало
повикване (от основния/главен или подчинения/второстепен вход) .

CVP-1 трябва да бъде инсталирана на всеки подчинен или второстепен или вторичен вход в близост до електронната 
касета (централа) EC-2502.

Превключвателя има два входа на сигнала С1 и С2. Към С1 се включва сигнала на камерата, установена в домофонната
система на главния вход, а С2 свръзва сигнала от камерите на подчинените входове.
С2 свързва сигнала от камерите на подчинените входове.
Налични са два изхода X и Y, от където сигнала се доставя до видео домофоните и се разпределя към дистрибутор
CVR-2/CVR-1.

CVP-1 се захранва от електронната касета/централа EC-2502 (изводи +V и G). 
Управляващия сигнал на комутатора се подава на вход GS от електронната касета.

Модула се явява едновремнно усилвател и корекция на видео сигнала. Включването на усилването и степента на корекция
на видео сигнала е на вход X и Y чрез джъмпер Jр3.

За да получите изображение без дефомации е необ необходимо правилно да свържите проводниците и да съгласува входно
изходните съпротивления.
Натоварването на вход С1 трябва да се свърже само на един превключвател, намиращ се на края на линията (за това 
служи дръмпер Jp1), а на всички от останалите комутатори следва да се премахнат всички джъмпери.
Натоварването на вход С2 следва да се свърже към всеки един превключвател (джъмпери Jp2).
Натоварването на изход Х и Y е необходимо да се свърже на всеки превключвател (джъмпери Jp6 и Jp7).
Стойността на натоварванет она входовете и изходите следва да се подбере според типа проводници. В случая с препо-
ръчаната усукана двойка от тип UTP проводник това е 100 ом. При използване на други проводници се установява 
стойност равна на пълното съпротивление на проводника. 
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