
PRZE£¥CZNIK SYGNA£U

WIZJI

CVP-2

Warunki u¿ytkowania prze³¹cznika

- Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y zapoznaæ siê z przeznaczeniem, funkcjami
i wymaganiami producenta dotycz¹cymi prze³¹cznika oraz wideodomofonu,
do którego prze³¹cznik jest przeznaczony.

- Prze³¹cznik jest elementem systemu wideodomofonowego CD-3100.
- Prze³¹cznik nale¿y wykorzystywaæ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi
w instrukcji obs³ugi wideodomofonu CD-3100. Zabronione jest u¿ywanie prze³¹cznika
w innym celu, ni¿ wskazany przez producenta.

- Do zacisków prze³¹cznika nie nale¿y pod³¹czaæ zasilania z zewnêtrznych �róde³
napiêcia, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do jego uszkodzenia lub po¿aru.



Przeznaczenie

Prze³¹cznik CVP-2 przeznaczony jest do cyfrowego systemu domofonowego
CD-3100. Prze³¹cznik umo¿liwia pod³¹czenie czterech paneli zewnêtrznych do jednej
kasety elektroniki EC-3100 obs³uguj¹cej wej�cia g³ówne lub wej�cia podrzêdne.
Wej�cie C4+, C4- zarezerwowane jest dla sygna³u przychodz¹cego z bramy g³ównej.
Je¿eli brama g³ówna nie wystêpuje wej�cie to mo¿na wykorzystaæ do pod³¹czenia
czwrtego panela zewnêtrznego.
W prze³¹czniku znajduj¹ siê z³¹cza konfiguracyjne, za pomoc¹ których mo¿na ustawiæ
warto�ci impedancji wej�ciowej i wyj�ciowej. Ustawione warto�ci powinny odpowiadaæ
impedancji przewodu u¿ytego do wykonania po³¹czeñ. Prze³¹cznik pe³ni tez rolê
wzmacniacza sygna³u. Warto�æ wzmocnienia, podobnie jak impedancjê ustawia siê
jumperami (JP3).

Monta¿ prze³¹cznika.

Prze³¹cznik nale¿y zamontowaæ w skrzynce instalacyjnej, lub na �cianie wewn¹trz
budynku. W tym celu nale¿y wykrêciæ cztery wkrêty mocuj¹ce pokrywê obudowy
do jej podstawy. Po zdjêciu pokrywy wykonaæ w podstawie otwory pod wkrêty
mocuj¹ce (W1, W2, rys.2), wywierciæ w �cianie otwory pod ko³ki rozporowe
i przykrêciæ podstawê do �ciany. Pod³¹czyæ przewody do zacisków ARK w prze³¹czniku,
w pokrywie obudowy wy³amaæ szczypcami za�lepki w miejscach, w których do
obudowy zostan¹ wprowadzone przewody i przykrêciæ pokrywê do podstawy.

Oznaczenie zacisków

CS wybór wej�cia wideo
V+ zasilanie prze³¹cznika (+)
V- zasilanie prze³¹cznika (-)
LM linia LM
L- linia L+
L+ linia L-
X+,X- wyj�cie sygna³u wizji
Y+,Y- wyj�cie sygna³u wizji
C1+,C1- wej�cie wideo
C2+,C2- wej�cie wideo
C3+,C3- wej�cie wideo
C4+,C4- wej�cie wideo

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce monta¿u
i eksploatacji prze³¹cznika znajduj¹ siê
w instrukcji obs³ugi wideodomofonu,

do którego wykorzystywany jest prze³¹cznik.
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Rys. 1. Prze³¹cznik sygna³u wideo  CVP-2
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WSKAZÓWKI DOTYCZ�CE OCHRONY �RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie

mo¿e byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz ochrony
 �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce i
zmniejsza  powstawanie odpadów.


