Pøipojení kamer pomocí BNC-DC
hotových kabelù
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Zapojení bez mikrofonu

Audio IN vstup slouží pro pøipojení mikrofonu. Je tøeba
použít samostatnou dvoulinku min. 0.5mm prùøez, opatøenou
konektory RCA (Cinch) samec. Pøi instalaci systému s použitím
mikrofonù je vhodnìjší nepoužívat BNC-DC kabely, ale zapojení
s použitím UTP kabelu, který zajišuje i pøenos Audio signálu.
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Základní propojení kamery
Kamera s k DVR serveru pøipojuje pomocí kombinovaného kabelu pro pøenosu
videosignálu a napájení pro kameru. Tyto kabely se dodávají pod oznaèením
BNCDC-XX, kde XX oznaèuje délku kabelu v metrech. Kabel je dodáván s již
osazenými konektory BNC pro pøenos vidosignálu a DC konektory pro
napájení. Instalace spoèívá v zapojení dle schématu v horní èásti návodu.

Použití mikrofonu

Televize
pøipojeno pomocí
RCA-M RCA-M kabelu
pøes redukci BNC-M/RCA-F

Pøipojení zobrazovací jednotky
K DVR rekordéru lze pøipojit standartní PC monitor, opatøený VGA vstupem,
èi televizi pøes vstup zpravidla oznaèovaný Video-IN. NA TV pøijímaèích je
tento vstup zpravidla osazen konektorem RCA-F (CINCH). Proto pro
pøipojení k TV je tøeba redukce s konekotoru BNC-F (Na DVR) na konektor
RCA-F. Tuto redukci lze objednat pod oznaèením RED-BNCM-RCAF.

Mikrofon ACC-MIC01 se pøipojuje k DVR rekordéru pomocí samostatného
propojovacího kabelu, osazeného bìžnì dostupnými RCA konektory (v ÈR
známé spíše pod názvem CINCH). V pøípadì instalace mikrofonù
doporuèujeme využít spíše redukcí a pøenosu signálu po CAT.5E kabelu,
nebo tento kabel umožòuje i vedení audiosignálu a není tedy tøeba
samostatného druhého kabelu. Mikrofon je aktivní - obsahuje pøedzesilovaè proto je tøeba jej zapojit i do napájecího okruhu. Díky vstupnímu i výstupnímu
konektoru pro napájení je toto zapojení velmi jednoduché, mikrofon se vsadí
mezi DC výstup z kabelu a DC vstup kamery.

Napájení systému
Kamerové systémy se napájí pomocí dvojice 12V napájecích adaptérù.
Adaptér, který naleznete u DVR rekordéru slouží k napájení rekordéru. Pro
kamery je dodáván druhý adaptér, na jehož výstup se pøipojuuje DC
rozboèovaè SPLD14 èi 18, pro získání dostateèného poètu výstupù pro
kamery.

Konektor BNC-F

Konektor RCA-M

Tento konektor naleznete na vstupech
Video-IN na DVR rekordéru a na
videovýstupu kamery. V nìkterých
pøípadech je použit také na videovýstupu
DVR serveru - zapojení do televize.

Konektor BNC-M

Tento konektor je tøeba osadit na
dvoulinku - kabel pro pøipojení
mikrofonu k rekordéru. Lze použít
zcela bìžnì dostupný propojovací
kabel s tímto konektorem na obou
koncích. Vyskytuje se i pod
oznaèením CINCH

Zakonèen?BNC-DC kabelu urèené
pro zapojen?do DVR Rekordéru na
stranì jedné, do kamery na stranì
druhé. Slouží k pøenosu videosignálu.

Konektor RCA-F

Konektor DC-F
Zakonèen?BNC-DC kabelu urèené
pro zapojen?do nap?jec?ho portu
kamery. SS Napìtí 12V.

Konektor je použitý na audio
výstupu z mikrofonu a dále
na audio-IN a audio-OUT
DVR Rekordéru.

Konektor VGA
Slouží k pøipojení monitoru
k DVR serveru.

Konektor DC-M
Zakonèen?BNC-DC kabelu urèené
pro pøipojení napìtí 12V na stranì
u rekordéru. Pøipojuje se buï pøímo
zdroj 12V, nebo zdroj pøes dìlící
redukci.

