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1. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI

 Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ oraz

instrukcj¹ instalacji i obs³ugi panela CP i systemu CD, w którym modu³ bêdzie pracowaæ.

 Zabronione jest pod³¹czanie i wykorzystywanie modu³u kamery w innych instalacjach, z wyj¹tkiem

zastosowañ wskazanych przez producenta.

 Samodzielna naprawa dozwolona jest tylko dla wykwalifikowanych osób. Naprawa urz¹dzenia

przez nieuprawnione do tego osoby mo¿e spowodowaæ utratê gwarancji.

 Sygna³ów z modu³u kamery nie doprowadzaæ bezpo�rednio do wej�æ odbiorników RTV, poniewa¿

grozi to uszkodzeniem tych odbiorników lub modu³u.

 Zniekszta³cenia obrazu pojawiaj¹ce siê w trakcie deszczu lub bezpo�rednio po nim maj¹ charakter

przej�ciowy, zwi¹zany z gromadzeniem siê wody w okolicy obiektywu kamery i nie s¹ objawem

uszkodzenia sprzêtu.

2. PRZEZNACZENIE URZ¥DZENIA

Produkowane s¹ dwie wersje modu³u: KAM-3 i KAM-3P. Modu³y kamery przeznaczone s¹ do wspó³pracy

z panelami CP-25x3 i CP-31x3  pracuj¹cymi w cyfrowym systemie domofonowym firmy Laskomex

(CD-2502 i CD-3100). W szczególno�ci KAM-3P przeznaczony jest do paneli CP-2503 i CP-3103.

3. MONTA¯

UWAGA! Podczas monta¿u modu³u KAM-3 nale¿y od³¹czyæ napiêcie zasilania panela!

 Nasun¹æ na metalowe ko³ki w panelu tuleje dystansowe do³¹czone do kompletu modu³u KAM-3,

lub podk³adki poliamidowe do³¹czone do kompletu modu³u KAM-3P - patrz rysunek 1 (I)

 Nasun¹æ modu³ kamery na metalowe ko³ki w p³ycie panela - patrz rysunek 1 (II)

 Dokrêciæ modu³ kamery do panela za pomoc¹ tulei z tworzywa - patrz rysunek 1 (III)

 Wtyk z przewodami Uz+ i Uz- wychodz¹cy z p³ytki KAM-3 (rysunek 2) w³o¿yæ do odpowiedniego

gniazda na p³ytce elektroniki panela - patrz rysunek 3

Rys 2: Zaciski w module kameryRys 1: Sposób mocowania modu³u kamery w panelu CP
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Rys 3b: Sposób pod³¹czenia przewodu

zasilaj¹cego modu³ KAM-3P z p³ytk¹

elektroniki w panelu CP-2503, CP-2513

Rys 3a: Sposób pod³¹czenia przewodu

zasilaj¹cego modu³ KAM-3 z p³ytk¹

elektroniki w panelu CP-2523, CP-2533

Rys 3d: Sposób pod³¹czenia przewodu

 zasilaj¹cego modu³ KAM-3

z p³ytk¹ elektroniki w panelu CP-3103

Rys 3c: Sposób pod³¹czenia przewodu

zasilaj¹cego modu³ KAM-3 z p³ytk¹

elektroniki w panelu CP-3130
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 Pod³¹czyæ przewody C+ i C- z kaset¹ elektroniki wed³ug instrukcji instalacji systemu CD

 Wyregulowaæ k¹t widzenia kamery za pomoc¹ czterech tulei - patrz rysunek 4.

Rys 4: Sposób regulacji k¹ta kamer

Aby skierowaæ obiektyw kamery w prawo nale¿y tuleje umieszczone po prawej stronie modu³u

wykrêcaæ, za� z lewej strony wkrêcaæ, a¿ do osi¹gniêcia za³o¿onego k¹ta. Je¿eli obiektyw kamery

ma byæ skierowany w dó³ nale¿y górne tuleje modu³u wkrêcaæ, za� dolne wykrêcaæ do momentu

osi¹gniêcia za³o¿onego k¹ta nachylenia. Dla pozosta³ych kierunków nale¿y postêpowaæ analogicznie

 UWAGA! Za³o¿enie zwory na jumperze JP1 powoduje podbicie sygna³u o 3dB dla wysokich

czêstotliwo�ci. Jest to zalecane dla du¿ych odleg³o�ci (>60m)  miêdzy modu³em KAM-3 a rozdzielaczem

CVR, prze³¹cznikiem CVP lub monitorem.
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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.

4. Dane techniczne

Typ kamery: pinhole
Zasilanie: 12V DC/200mA
Przetwornik: 1/3� CCD SONY
Standard: PAL
Ogniskowa: 3,7mm
Rozdzielczo�æ: 380 linii
Czu³o�æ: 0,1Lux
Wymiary: 60x32x27mm
Tempreatura otoczenia: 5°C...40°C
Wej�cie niesymetryczne: 75
Wyj�cie symetryczne: 110
Pasmo: 6,5MHz
Sygna³ symetryczny: 2Vpp/110
Korekcja (JP1): +3dB@4MHz

ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

V1.4 (2013-04-24)


