Instalacja i u¿ytkowanie

BVC-7002

Instalacja i u¿ytkowanie
1. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA I EKSPLOATACJI
- Przed przyst¹pieniem do instalacji i korzystania z wideodomofonu nale¿y zapoznaæ
siê z instrukcj¹ instalacji i u¿ytkowania.
- Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-1 przez
uprawnion¹ do tego osobê.
- Instalacja elektryczna wideodomofonu powinna byæ wykonana w taki sposób, aby nie
by³a nara¿ona na bezporednie wy³adowania atmosferyczne.
- Elementy wideodomofonu nale¿y wykorzystywaæ zgodnie z ich przeznaczeniem.
Stosowanie elementów wideodomofonu w innym celu, ³¹czenie z urz¹dzeniami innymi
ni¿ wymienione w instrukcji lub ³¹czenie w sposób inny ni¿ zalecany przez producenta
mo¿e prowadziæ do ich uszkodzenia, po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.
- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie monitora
- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê
w obudowie monitora i zasilacza poniewa¿ grozi to pora¿eniem pr¹dem elektrycznym
lub po¿arem.
- Panel zewnêtrzny nale¿y montowaæ w miejscu o ma³ym natê¿eniu ha³asu.
- Pod³¹czenia elementów wideodomofonu do instalacji elektrycznej nale¿y dokonywaæ
przy zasilaczu od³¹czonym od sieci energetycznej.

2. PRZEZNACZENIE I CECHY PANELA BVC-7002
- Panel przeznaczony jest do domów jednorodzinnych lub dwurodzinnych, firm, instytucji
i zak³adów us³ugowych.
- Do jednego przycisku wywo³ania mo¿na pod³¹czyæ dwa monitory. Panel posiada dwa
przyciski wywo³ania.
- Komunikacja g³osowa odbywa siê w jedn¹ stronê bez rêcznego sterowania kierunkiem
rozmowy tor zmieniany jest za pomoc¹ g³osu.
- Panel zewnêtrzny montowany jest podtynkowo.
- W panelu znajduje siê kolorowa kamera i owietlacz z diod LED u³atwiaj¹cy obserwacjê
twarzy rozmówcy w nocy.

3. ELEMENTY WCHODZ¥CE W SK£AD ZESTAWU
Panel zewnêtrzny BVC-7002
Wandaloodporny panel wykonany ze stali nierdzewnej z kolorow¹ kamer¹, owietlaczem
kamery, g³onikiem, mikrofonem i przyciskiem wywo³ania. W panelu istnieje mo¿liwoæ
regulacji kamery w poziomie i w pionie. Panel montowany jest podtynkowo. W panelu
znajduje siê przekanik zwalniaj¹cy elektrozaczep po u¿yciu przycisku w monitorze.
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Rys 1. Panel zewnêtrzny BVC-7002: a) z ty³u, b) z przodu c) opis zacisków w panelu
Dodatkowo w opakowaniu znajduj¹ siê:
- obudowa
- ruby do przymocowania panela do ramki monta¿owej wpuszczonej w cianê
- klucz typu torx do skrêcenia panela z ramk¹ monta¿ow¹
- wtyki niezbêdne do pod³¹czenia zestawu (J100, J101, J102 i J103)
Elementy dodatkowe nie wchodz¹ce w sk³ad zestawu podstawowego:
Elektrozaczep
W wideodomofonie nale¿y stosowaæ elektrozaczepy na napiêcie 12V AC/1A max.
Przy wyborze elektrozaczepu nale¿y uwzglêdniæ budowê mechaniczn¹ furtki lub drzwi,
któr¹ bêdzie blokowaæ, oraz ich typ (lewe lub prawe). Mo¿na stosowaæ np. elektrozaczepy
firmy Openers&Closers (szczegó³y techniczne na www.laskomex.com.pl).
Zasilacz do elektrozaczepu
Zasilacz napiêcia zmiennego 12V AC/1A u¿ywany do zasilania elektrozaczepu, do
monta¿u na szynie DIN. W zestawie znajduje siê wtyczka do gniazda J101.

Zasilacz KSAD 1500120W1E
Zasilacz napiêcia sta³ego, 15V DC/1,2A. S³u¿y do zasilania panela zewnêtrznego.
Posiada stopieñ ochrony IP40. W zestawie znajduje siê wtyczka do gniazda J100 w
panelu.

z przerywan¹ linia

czerwony +

ca³y czarny

czarny wtyk do gniazda
zasilania panela J100.

Rys 2. Zasilacz KSAD 1500120W1EU lub GP005E-150-100
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4. PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
Okrelenie miejsc, w których zamontowane zostan¹ elementy wideodomofonu
- Panel zewnêtrzny nale¿y montowaæ w takim miejscu, aby obiektyw znajduj¹cej siê
w nim kamery nie by³ skierowany bezporednio w stronê silnego ród³a wiat³a (s³oñca,
silnie wiec¹cej latarni), poniewa¿ znacznie utrudni to lub uniemo¿liwi obserwacjê
twarzy rozmówców.
- Obraz uzyskany na ekranie zale¿y od wysokoci, na jakiej montowany jest panel.
Zalecana wysokoæ to ok. 150 cm. Wysokoæ ta zapewnia mo¿liwoæ obserwacji
twarzy doros³ej osoby przeciêtnego wzrostu znajduj¹cej siê ok. 50 cm od panela.
Wysokoæ monta¿u najlepiej dobraæ wed³ug w³asnego uznania.
- Nie nale¿y montowaæ panela zewnêtrznego w odleg³oci wiêkszej ni¿ 100 m od
monitora (przy zachowaniu odpowiednich przekrojów przewodu).
- Zasilacz nale¿y zamontowaæ wewn¹trz pomieszczenia, w miejscu, w którym nie bêdzie
on nara¿ony na dzia³anie wilgoci (stopieñ ochrony IP40). Zasilacz najlepiej zamontowaæ
w elektrycznej skrzynce instalacyjnej.
- Zasilacz elektrozaczepu i panela mo¿e byæ montowany w pobli¿u panela zewnêtrznego
(np. w skrzynce instalacyjnej w s³upku ogrodzenia).
Wykonanie instalacji elektrycznej wideodomofonu
Po³¹czenie elementów wideodomofonu nale¿y wykonaæ przewodem spe³niaj¹cym
wymagania z tabeli nr 1. Do przesy³ania sygna³u wideo nale¿y stosowaæ kabel
koncentryczny 75 . Sposób pod³¹czenia kabla koncentrycznego przedstawiony zosta³
na schematach. Maksymalna odleg³oæ miêdzy panelem zewnêtrznym a monitorem
nie powinna przekraczaæ 100m. Do uk³adania w ziemi i na zewn¹trz pomieszczeñ
nale¿y stosowaæ przewody z zapor¹ przeciwwilgociow¹. Liczba ¿y³ w przewodach
podana jest na schemacie jednokreskowym (rys. 3) a przekroje w tabeli1.
UWAGA: Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na jakoæ stosowanych przewodów
po³¹czeniowych, a tak¿e na odpowiedni¹ izolacjê wszelkich po³¹czeñ
szczególnie w warunkach nara¿onych na dzia³anie czynników
atmosferycznych. Zalecane stosowanie puszek monta¿owych hermetycznych
i koszulek termokurczliwych w miejscach po³¹czeñ przewodów.
Niedostosowanie siê do powy¿szych zaleceñ mo¿e doprowadziæ do
nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia.
ODLEG£OÆ
PO£¥CZENIE
panel - monitor
monitor - monitor

<20m

video

zasilacz - panel, zasilacz - monitor
zasilacz - 230V

<50m

<100m

+Vcc,masa,audio 0,2mm2
0,44mm2 0,75mm2
video
kabel koncentryczny
+Vcc,masa,audio 0,2mm2
kabel
koncentryczny

1mm2

1.5mm2

maksymalnie 4m, 1mm2
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Schemat blokowy
Zasilacz*
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GP005E-150-100
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elektrozaczepu*

BVC-7002
2

Zasilacz
KSAD 1500120W1EU lub
GP005E-150-100*
UWAGA!!
-W przypadku pod³¹czenia panela zewnêtrznego do dwóch
lokali/domków, nale¿y zdj¹æ jumper 3 (JP3) we wszystkich
monitorach.

2

~230V

* ten element nie wchodzi
w sk³ad zestawu
2

Elektrozaczep*

Rys 3. Pod³¹czenie zestawu wideodomofonowego z jednym panelem BVC-7002
- schemat jednokreskowy
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Rys 4. Schemat ideowy pod³¹czenia elementów zestawu wideodomofonowego z BVC-7002
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Rys 5. Schemat ideowy pod³¹czenia elementów zestawu wideodomofonowego panelem BVC-7002 i z dodatkowym
monitorem w lokalu
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UWAGA!!
-W przypadku pod³¹czenia panela zewnêtrznego do dwóch lokali/domków, nale¿y zdj¹æ jumper 3 (JP3) we wszystkich monitorach.
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5. MONTA¯ I POD£¥CZENIE ELEMENTÓW
WIDEODOMOFONU
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Rys 6. Z³¹cza w panelu BVC-7002
Monta¿ i pod³¹czenie panela BVC-7002.
- Odkrêciæ ruby mocuj¹ce panel do obudowy
- Obudowê przy³o¿yæ w miejscu monta¿u, zaznaczyæ miejsce i wykonaæ otwór pod
obudowê o wymiarach 242x112x46mm. Do wykonanego otworu doprowadziæ przewody
instalacji elektrycznej (patrz rys. 7b). Obiektyw kamery powinien znajdowaæ siê na
wysokoci ok. 150 cm (patrz rys. 7a).
- Wykonaæ okr¹g³y otwór w obudowie, prze³o¿yæ przez niego przewód instalacji
elektrycznej oraz przykleiæ obudowê do otworu w cianie (rys. 7c).
- Pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem. Z panela zewnêtrznego wychodzi kabel
z kolorowymi przewodami (patrz rys. 2, 4 i 5). Przewody te nale¿y po³¹czyæ z przewodami
instalacji elektrycznej wideodomofonu lutuj¹c je. Miejsca lutowania i odizolowane
czêci przewodów zabezpieczyæ przed zwarciem przy pomocy koszulki termokurczliwej
lub izolacji.
- Przy³o¿yæ panel do obudowy i przykrêciæ wkrêtami mocuj¹cymi (rys. 7d).

a)

b

c)

d

114mm

150 cm

244mm

47mm

Rys 7. Monta¿ panela zewnêtrznego
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Monta¿ i pod³¹czenie zasilacza
Przewód oznaczony szar¹ przerywana linia to + a ca³y czarny to - patrz rys.3,
przewody nale¿y przylutowaæ zgodnie z rysunkiem 2 i zaizolowaæ koszulk¹ termokurczliw¹
a nastêpnie pod³¹czyæ wtyk J100 zgodnie ze schematem po³¹czeñ.
+
-

czerwony
czarny

Rys 8. Z³¹cze gniazda zasilaj¹cego panel J100
Monta¿ i pod³¹czenie elektrozaczepu
Elektrozaczep sterowany jest przy pomocy przekanika znajduj¹cego siê w panelu
zewnêtrznym i wymaga zasilania z dodatkowego zasilacza pr¹du zmiennego.
Elektrozaczep zamontowaæ w furtce lub drzwiach wejciowych zgodnie z zaleceniami
producenta. Nastêpnie po³¹czyæ zgodnie ze schematem po³¹czeñ (patrz rysunki 5, 6)
przewody w panelu zewnêtrznym (dwa czarne), przewody zasilacza oraz elektrozaczep.

7. KONSERWACJA WIDEODOMOFONU
Elementy wideodomofonu nale¿y czyciæ wilgotn¹ szmatk¹ lub przy u¿yciu preparatów
do czyszczenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
UWAGA!
Do czyszczenia elementów wideodomofonu nie nale¿y u¿ywaæ rodków zawieraj¹cych
rozpuszczalniki oraz materia³y cierne, poniewa¿ ich stosowanie mo¿e doprowadziæ
do trwa³ego uszkodzenia powierzchni obudowy!
Podczas czyszczenia nale¿y unikaæ zalania elementów wideodomofonu wod¹ lub
rodkami czyszcz¹cymi, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia wideodomofonu
i pora¿enia pr¹dem elektrycznym!

8. DANE TECHNICZNE
Panel BVC-7002
Wymiary
Tempreatura pracy
Stopieñ ochrony
Zasilanie
K¹t widzenia kamery
K¹t regulacji kamery

250x120x50mm
-20°C...55°C
IP55
15V DC/0.12A
82° poziom, 62° pioziom
+/- 15° poziom, +/-10° w pionie
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Notatki:
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekrelonego 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.
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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