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Rys. 1:Monta¿ symetryzatora-desymetryzatora
 sygna³u wideo CVSD-01
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Przeznaczenie
 Modu³ CVSD-01 umo¿liwia zamianê sygna³ów niesymetrycznych w
symetryczne i odwrotnie, dowoln¹ konfiguracjê wej�æ i wyj�æ , korekcjê
wzmocnienia oraz rozdzielenie sygna³u na dwa równoleg³e wyj�cia. Linie
wideo dopasowane s¹ do kabli koncentrycznych 75  lub symetrycznych
100 . Modu³ posiada sygnalizacjê za³¹czenia zasilania w postaci LED.
CVSD-01 posiada obudowê z odpornego na udary tworzywa (ABS). Do
pod³¹czenia instalacji wyposa¿ony jest w z³¹cza typu ARK. Modu³ umo¿liwia
pod³¹czenie dodatkowych urz¹dzeñ takich jak: rejestratory, dodatkowe
kamery itp. Zasilany jest z zasilacza pr¹du sta³ego stabilizowanego (12
� 16)V/0,1A  lub przez kasetê elektroniki typu EC2502/EC3100. Posiada
zabezp ieczen ie  przed odwrotn¹ po laryzac j¹  zas i lan ia .

Monta¿ CVSD-01.
Symetryzator-desymetryzator sygna³u wideo CVSD-01 nale¿y zamontowaæ
w skrzynce instalacyjnej,  lub na �cianie wewn¹trz budynku. W tym celu
nale¿y przy³o¿yæ podstawê do �ciany, zaznaczyæ miejsca w których nale¿y
wywierciæ otwory (W1, W2, rys.1). Nastêpnie nale¿y wywierciæ w �cianie
otwory pod ko³ki rozporowe i przykrêciæ podstawê. Pod³¹czyæ przewody do
zacisków ARK w CVSD-01.

Warunki u¿ytkowania CVSD-01
- Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y zapoznaæ siê z przeznaczeniem,
funkcjami i wymaganiami producenta dotycz¹cymi CVSD-01 oraz
wideodomofonu, do którego jest przeznaczony.

- CVSD-01 jest elementem systemu wideodomofonowego CD-31XX i 25XX.
- Symetryzator - desymetryzator sygna³u wideo nale¿y wykorzystywaæ zgodnie
z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

- Do zacisków CVSD-01 nie nale¿y pod³¹czaæ zasilania z innych �róde³ ni¿,
zalecane przez producenta, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do jego
uszkodzenia lub po¿aru.

W1 W2
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Rys. 2. Symetryzator-desymetryzator
sygna³u wideo CVSD-01

Oznaczenie zacisków
VS, GS        zasilanie (12-16)VDC/60mA
GND            masa
X+,X- wyj�cie symetryczne sygna³u wideo 1
Y+,Y- wyj�cie symetryczne sygna³u wideo 2
C+,C- wej�cie symetryczne sygna³u wideo
C+, GND wej�cie niesymetryczne sygna³u wideo
X+, GND wyj�cie niesymetryczne 1
Y+, GND wyj�cie niesymetryczne 2

Wej�cie symetryczne (C+, C-):

Za³o¿enie jumperów na JP2
powoduje ustawienie impedancji
wej�ciowej 100 .

Wej�cie koncentryczne (C+, GND):
Nie nalezy wykorzystywaæ wej�cia
(C-). Jest zwarte przez nisk¹
rezystancjê do masy GND.

Za³o¿enie jumperów na JP2
powoduje ustawienie impedancji
wej�ciowej 75 .

Wyj�cia symetryczne
(X+, X-); (Y+, Y-):
Dwa równoleg³e wyj�cia o
jednakowych poziomach sygna³u i
impedancji 100 .

X-  GND  X+  Y-  GND  Y+ C+ GND  C-  +VS GS

1   3   5  7  9 11 13 15

U1

JP1

JP2
WEJ�CIEWYJ�CIA

UWAGA
1. Aby wy³¹czyæ terminator
impedancji wej�ciowej nale¿y zdj¹æ
oba jumpery ze z³¹cza JP2.
2.Przed pod³¹czeniem zasilania
sprawdziæ prawid³owo�æ ustawienia
jumperów na z³¹czach JP1-JP2.
Nieprawid³owe ustawienia mog¹
skutkowaæ niestabiln¹ prac¹ systemu.

Wyj�cia koncentryczne
(X+, GND); (Y+, GND):
Dwa równoleg³e wyj�cia
asymetryczne (koncentryczne) o
jednakowych poziomach sygna³u
i impedancji 75 .

KONFIGURACJA WEJ�CIA

SYMETR.
TERMIN. ON
100R

KONCENTR.
TERMIN. ON
75R

SYM/KON
TERMIN. OFF

1         2
3         4
5         6

1         2
3         4
5         6

1         2
3         4
5         6

(12-16)V DC
50mA

Z³¹cze JP1- wybór funkcji
urz¹dzenia.

Z³¹cze JP2- konfiguracja
wej�cia.

SYMETRYZATOR DESYMETRYZATOR

korekcja wzmoc. +3dB
(Po za³o¿eniu jumpera)

korekcja wzmoc. +3dB
(Po zdjêciu jumpera)

Z³¹cze JP2

Z³¹cze JP2
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Dane techniczne
Zasilanie (12-16)V DC stabilizowane / 0,1A lub z kasety EC-25XX/EC-31XX
Napiêcie wej�ciowe sygna³u wideo � asymetrycznego.......... 1Vpp/75  (Warto�æ nominalna)

Napiêcie wej�ciowe sygna³u wideo � symetrycznego........... 2Vpp/100  (Warto�æ nominalna)

Napiêcie wyj�ciowe sygna³u wideo � asymetrycznego.......... 1Vpp  3dB/ 75
Napiêcie wyj�ciowe sygna³u wideo � symetrycznego............ 2Vpp   3dB/100
Korekcja wzmocnienia (dowolna konfiguracja)...................... (+3  1)dB
Pasmo czêstotliwo�ci 10 Hz � 6 MHz    3dB
Asymetria poziomu sygna³ów wyj�ciowych (X, Y) Max.    1dB

Stopieñ ochrony IP-30
Wymiary 65x66x20mm
Waga ok. 62g
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Wyj�cie symetryczne   100    10%
Impedancja wyj�ciowa

Impedancja wej�ciowa
Wej�cie koncentryczne  75    10%
Wej�cie symetryczne  100     10%

Wyj�cie koncentryczne   75    10%
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Rys. 3. Schemat pod³¹czeñ
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Wejscie symetryczne

 Wejscie koncentryczne

UWAGA!!
Je¿eli sygna³ wej�ciowy jest mniejszy ni¿ -6dB od warto�æi nominalnej
(Uve<0,5Vpp dla wej�cia koncentrycznego)
warto�æ sygna³u wyj�ciowego mo¿e przekraczac podane wy¿ej granice.

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.


