
Instrukcja obs³ugi
rozdzielacza

CVR-2



Modu³ rozdzielacza sygna³ów CVR-2 s³u¿y do rozdzielenia symetrycznego sygna³u wideo
na 4 niezale¿ne tory, z zachowaniem odpowiednich parametrów sygna³u.
Modu³ wymaga zewnêtrznego zasilania 15V DC stabilizowane/4A, co pozwala na
uzyskanie obci¹¿alno�ci ka¿dego z 4 wyj�æ pr¹dem 1A. Pod jedno wyj�cie pod³¹cza siê
jeden monitor.
Znajduje zastosowanie m. in. jako zasilacz centralny dla cyfrowych monitorów kolorowych
MVC-6x50, których maksymalny pobór pr¹du, przy wspó³pracy z panelem zewnêtrznym
BVC-6501 lub kamer¹ kolorow¹ wynosi ok. 800mA.

Przez rozdzielacz doprowadzane s¹ do monitora nastêpuj¹ce sygna³y:
- symetryczny sygna³ wizyjny (C+, C-)
- linia audio systemu domofonowego CD-2502 lub CD-3100  (L+, L-)
- zasilanie +15V, zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 1,1A
- masa GND

W module przewidziano nastêpuj¹ce nastawy lub korekcje, prze³¹czane zworkami jumper,
na p³ytce drukowanej - patrz rys.2:

- z³¹cze JP1 � impedancja wej�ciowa modu³u 100 , 124  lub 136  (fabrycznie zworka
jest ustawiona na warto�æ 100  � dopasowanie do linii prowadzonej skrêtk¹ UTP 5)

- z³¹cze JP2 obs³uguje monitory MON1 i MON2
- z³¹cze JP3 obs³uguje monitory MON3 i MON4

Zgodnie z nadrukiem na p³ytce, przez odpowiednie ustawienie zworek na tych z³¹czach,
mo¿na:

- w³¹czyæ lub wy³¹czyæ korekcjê czêstotliwo�ciow¹
- ustawiæ wzmocnienie 0dB, +2dB lub +4dB (fabryczne nastawy: bez korekcji, wzmocnienie

0dB)

Impedancja wyj�ciowa ustawiona jest na warto�æ 100  i nie mo¿na jej zmieniæ.
W zwi¹zku z tym odcinek instalacji elektrycznej miêdzy rozdzielaczem CVR-2 a monitorem
nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie przy pomocy parowanego przewodu o impedancji 100 .
Je¿eli odleg³o�æ przekracza 15m nale¿y zdublowaæ przewody zasilaj¹ce monitor (+15V,
GND).
Sygna³y wej�ciowe i wyj�ciowe modu³u wyprowadzane s¹ przez 6-pinowe z³¹cza,
u³atwiaj¹ce instalacjê i serwis.

Uwaga: 1.Podczas mocowania z³¹cza nale¿y zwróciæ uwagê na zgodno�æ opisu
zacisków na z³¹czu i p³ytce PCB. Odwrotne zamocowanie z³¹cza mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia monitora!

2. Je¿eli liniê wideo prowadzimy od rozdzielacza do rozdzielacza, to terminator
dopasowuj¹cy wej�cie rozdzielacza do impedancji linii (100 , 124  lub 136 )
powinien byæ zapiêty tylko na jednym wej�ciu, w rozdzielaczu najbardziej
oddalonym od centralki (na koñcu linii).

Schemat pod³¹czenia modu³u rozdzielacza do systemu domofonowego CD w wersji
wideo, przedstawiono na rys.1.
Modu³ CVR-2 mo¿na u¿yæ jako rozdzielacz sygna³ów wideo i audio. Na wyj�ciach
MON1-4 nie wykorzystujemy wówczas zacisków +15V i GND - rys.2.



Rys. 1 Schemat po³¹czeñ - zasilanie centralne do 4 monitorów
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Rys. 2 Schemat po³¹czeñ - zasilanie lokalne monitorów
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Wyposa¿enie:

- instrukcja obs³ugi
- karta gwarancyjna
- wkrêty samogwintuj¹ce           � 4szt.
- za�epki otworów w obudowie  � 4szt.

Dane techniczne:
Napiêcie zasilaj¹ce: ...............................13,5�15VDC stab. / 4A
Pobór pr¹du
(bez obci¹¿enia)......................................ok. 50 mA
Maksymalna obci¹¿alno�æ wyj�æ............4 x 1 A
Pasmo przenoszonych czêstotliwo�ci ...25 Hz � 6,5 MHz
3-stopniowa korekcja wzmocnienia........0dB, +2dB, +4dB
Korekcja charakterystyki
czêstotliwo�ciowej..................................+3dB/1MHz
Stopieñ ochrony......................................IP30
Wymiary..................................................130x80x33mm

Rys. 2 Zwory w rozdzielaczu CVR-2

JP2 JP3

Korekcja

Bez korekcji

JP1

Impedancja wej. 136

Impedancja wej. 124

Impedancja wej. 100

Wzmocnienie 0 dB

Wzmocnienie +4 dB

Wzmocnienie +2 dB

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.
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