Модул дистрибутор Laskomex CVR-2
Модул дистрибутор CVR-2 служи за разпределяне на симетричен видео сигнал в 4 независими линии без да има загуба
на параматрите на сигнала. CVR-2 изисква външно захранване 15V DC / 4А, което позволява захраване на всеки един от
четирите извода 1A. Един извод се свързва с един монитор.
CVR-2 може да се ползва като видео сплитер, за коригиране на видео и аудио сигнала.
Управлява следните сигнали чрез джъмпери JP1, Jp2 и JP3:
*** Видео сигнал (C +, C-)
*** Аудио сигнала от панелите CP-2502/ CP-3100 (L +, L-)
*** + 15V захранване с предпазител 1,1A
*** Mass GND
Джъмпер JP1 - задаване на входно пълно съпротивление 100Ω, 124Ω или 136Ω (фабрично е зададено на 100Ω
при опроводяване с кабел Utp5)
Джъмпер JP2 - поддържа монитор MON1 и MON2
Джъмпер Jp3 - поддържа монитор MON3 и MON4
Чрез джъмперите можете да определяте:
*** Активиране и деактивиране корекция на честотата.
*** Определяне сила на сигнала 0 db, + 2 db или + 4 db (фабрично няма корекция, зададено е 0 db)
.
Всеки един дистрибутор CVR-2 e
настроен като последен дистрибутор
в линията и Jp1 е на 100Ω.
Джъмперите трябва да са в това
положение само при последния
дистрибутор на линия, а на
останалите дистрибутори те
да са извадени.
Пример: Ако имаме камера и 4
дистрибутора на линия в първите три
дистрибутора трябва да се премахнат
джъмперите, а в последния четвърти
трябва да останат.

Сх. 1. CVR-2 джъмпери
При свързване на изводите на дистрибутора и платката на монитора, внимателно следете схемата. Неправилното свързване
може да доведе до повреда в монитора.
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Сх.4. Схема на свързване CVR-2
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Сх.2. Свързване на CVR-2 - централно захранване до 4 монитора
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Сх.3 Свързване на CVR-2 - локално захранване на мониторите

Технически данни:
Захранващо напрежение: 13,5 - 15VDC stab. / 4A
консумация на ток
(Без товар) прибл. 50 mA
Максималният капацитет на натоварване: 4 х 1 А
Честота: 25 Hz 6,5 MHz
3-степенна корекция на сигнала: 0 db, + 2 db, + 4 db
+ 3 db / 1MHz
Степен на защита: IP30
Размери: 30x80x33mm
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