Instrucţiuni de operare

Descrierea aparatului

Clemele de legătură

Multiplexorul video combină semnalele video pentru
staţiile de exterior, sistemele Gateway de cameră
TKS şi sistemele Gateway TKS-IP. Un multiplexor
video poate colecta semnalele video provenite de la
3 camere. Cu 2 multiplexoare video pot fi colectate
semnalele video a până la 5 aparate.
Dacă se integrează mai mult de 5 camere în Gira
sistem de interfonie, atunci este necesară "şlefuirea"
sistemului Gateway de cameră TKS.
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Datorită carcasei mixte a multiplexorului video sunt
posibile diferite tipuri de montare:

Cu adaptor AMS
Multiplexorul video poate fi instalat într-o distribuţie
cu adaptorul AMS alăturat pe o şină profilată.
Înălţimea de construcţie a multiplexorului video
în distribuţie se modifică în funcţie de direcţia
de introducere. În acest fel este posibilă atât
o încorporare coplanară, cât şi o încorporare
sub capacul de protecţie.

Domeniul de temperaturi:
Dimensiuni (l x H x L):
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Conectarea a mai mult de 5 camere
Conexiunea a 3 staţii de exterior video
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Legendă:
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-25 °C până la +70 °C
36 x 52 x 27 mm
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Exemple de topologii
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Încorporarea coplanară
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Date tehnice

La încorporarea coplanară vă rugăm să introduceţi
placa (1) alăturată în adaptorul AMS, iar apoi să
fixaţi multiplexorul video.

Garanţia producătorului se realizează în cadrul
dispoziţiilor legale prin magazinul de specialitate.
Vă rugăm să predaţi sau trimiteţi aparatele defecte
fără taxare poştală, cu o descriere a defecţiunii,
comerciantului de care aparţineţi (magazin de
specialitate/întreprindere de instalaţii/comerţ
specializat cu electronice).
Acestea transmit aparatele spre
Gira Service Center.

Conexiunea a 5 staţii de exterior video

Bus OUT
Conexiunea multiplexorului video la dispozitivul de
comandă video sau la un alt multiplexor video.

Fără adaptor AMS
• Varianta aparentă (de ex. într-o doză de
ramificaţie aparentă)
• Varianta sub tencuială (într-o doză adâncă de
dispozitiv sub tencuială)
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Bus IN
Conexiune pentru semnalul
video recepţionat de la staţiile de
exterior cu funcţie video, de la
sistemele Gateway ale camerei
TKS sau TKS-IP.
Deoarece semnalul video din
multiplexorul video este transmis
într-o singură direcţie de la
Bus IN la Bus OUT este necesară conectarea la Bus IN a tuturor aparatelor care emit un semnal video prin linia de
bus bifilară Gira.
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