Модул Kam-3P/Kam-3 Камера за вграждане към цифрова
система Laskomex CD-2503xx и CD-2530NR/CD-2533NR
Преди да започнете инсталиране на модул камера KAM-3/KAM-3P е необходимо да се запознаете с ръководството за инсталацията му и инструкцията
за монтаж на цифрови системи CD-25хх.
Този модел не трябва да се свърза към други системи, различни от предлаганите от производителя Laskomex.
Монтажа и ремонта на модул камера KAM-3/KAM-3P е необходимо да се осъществява само от упълномощени лица. В противен случай ще загубите
предоставяната Ви гаранция за продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА! По време на инсталация на модул KAM-3/KAM-3P , трябва да е изключено захранващото напрежение на панела!
(I) С помощтта на шайбите модул KAM-3 може да бъде повдигнат от металните елементи във входния панел, или сложете полиамидните шайби, прикрепени
към модули KAM-3P в мястото предвитедоно за камера на входния панел- виж фигура 1
(II) Поставете модула в предвидените места в панела - виж фигура 1
(III) Затегнете модула на камерата към панела с помощта на пластмасовите шайби - виж фигура 1

Фиг. 1
Методът на закрепване на модул
KAM-3/KAM3P към входния панел

Фиг. 2
Терминали за модул камера.
Свързване.

Включете кабели Uz- , Uz +, изходящи от KAM-3 (Фигура 2) в съответния слот на платката на панела - виж Фигура 3

Фиг. 3а
Свързване на KAM-3 към входни
панели CP-2523, CP-2533 (вертикални)

Фиг. 3в
Свързване на KAM-3 към входни
панели CP-3130

Фиг. 3б
Свързване на KAM-3Р към входни
панели CP-2503, CP-2513 (хоризонтални)

Фиг. 3г
Свързване на KAM-3 към входни
панели CP-3130
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Модул Kam-3P/Kam-3 Камера за вграждане към цифрова
система Laskomex CD-2503xx и CD-2530NR/CD-2533NR
Свържете, C + и C спрямо инструкциите за инсталация на система CD.
Регулирайте ъгъла на виждане на камерата чрез четирите болта - виж фигура 4

Фиг. 4
Метод за регулиране на ъгъл на камера KAM-3/KAM-3P
За да насочите обектива на камерата надясно, трябва първо да регулирате с винтовете от ляво на модула. Зъвъртете винтовете, намиращи се от
лявата страна на модула до желаната позиция.
Ако обективът на камерата трябва да бъде насочен надолу, горните винтове на модула, трябва да се завинтят до желания ъгъл на виждане.
За други посоки, се процедира по същия начин.
ЗАБЕЛЕЖКА! Преместването на джъмпер JP1 ще увеличи чистототата повече от 3 db
Това се препоръчва за големи разстояния (> 60 m) между модул KAM-3/KAM-3P (входен панел) и дистрибутор CVR, или монитор CVP.
Технически данни:
Тип камера: pinhole
Захранване: 12V DC/200mA
Сензор: 1/3. CCD SONY
Стандарт: PAL
Фокусно разстояние: 3,7mm
Резолюция: 380 TVL, 0,1Lux
Размери: 60x32x27mm
Работна температура: 5°C...40°C
Вход: 75 ?
Изход: 110 ?
Сигнал: 2Vpp/110 ?
Корекция (JP1): +3dB@4MHz
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