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Kép

Kültéri egység

•Audio/video:		
Video
•Hálózat:			4 vezetékes
•Kültéri kivitel:		
Vízálló, fém/műanyag ház
•Kültéri szerelése:		
Süllyesztett
•Kamera:			
Fekete-fehér 1/3 CCD&CMOS PAL
•Fényforrás:		 Infra
•Beltéri kivitel:		
Műanyag, kagylós, kijelzős
•Beltéri szerelése:		
Felületre szerelhető
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Specifikáció

Leírás
G-F5D50
Egylakásos, négy vezetékes,
video kaputelefon szett
ADATLAP

Tulajdonságok

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen
környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio
vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig
biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4
vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az
egylakásos szetteket.
A G-F5D50 egy egy lakásos, négy vezetékes video szett. A csomag tartalmaz egy kültéri egységet, egy beltéri egységet, egy
tápegységet, valamint a hozzájuk tartozó szerelési kellékeket
(sorkapocs, csavarok).

•Tápfeszültség:			
14 V DC
•Készenléti áramfelvétel(kültéri):
30 mA
•Készenléti áramfelvétel(beltéri):
200 mA
•Működési áramfelvétel (kültéri):
350 mA
•Működési áramfelvétel (beltéri):
680 mA
•Maximális kapcsolhatóság:		
5 A / 12 V DC
•Hőmérséklet tűrés (kültéri):		
-40°C~ 70°C
•Hőmérséklet tűrés (beltéri):		
-10°C~ 55°C
•Páratartalom tűrés:		
10%~95 %
•Méret(kültéri):			215x140x51,8 mm
•Méret(beltéri):			222x203x69,5 mm
•Vezetékezés maximális hossza:
100 m
•Kamera látószög:			90°
•Kamera fényérzékenység:		
0,1 LUX
•Beltéri kijelző:			CRT/5”
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A kültéri és beltéri egységeket, a képen látható módon kell
összekötni, 4 vezeték segítségével. Egy kültéri egységhez
akár 4 beltéri is csatlakoztatható.
A vezetékezésnél ügyeljen, hogy a kültéri egység és az utolsó
beltéri egység között a vezeték hossza ne haladja meg a 100
métert.
Amennyiben a távolság 50 méternél kevesebb, használjon
RVV4x0,75 típusú vezetéket.
Ha a távolság meghaladja az 50 métert, használjon koaxális
kábelt a VIDEO-GND jelek átvitelére, valamint RVV3x1.0 típusú
kábelt a VDOOR, AUDIO és GND jelek átvitelére.
Két kültéri egység felszerelése esetén szükség van kültéri
egység elosztó készülékre (G-F4300). Így egy rendszerbe
két külön kültéri egységet, és két zárat tud vezérelni. Ennek
bekötését az elosztó adatlapjánál találja.

Bekötés

Beállítás

A csomagban találhat egy kültéri, egy beltéri egységet,
valamint egy tápegységet. A kültéri egység bekötéséhez
le kell szerelni a műanyag hátlapot, ehhez a felső és alsó
műanyag burkolatot tolja el. Ez alatt talál 1-1 csavart, ezekkel
lehet leszedni a hátsó burkolatot.
A beltéri egység bekötéséhez a sorkapcsokat a hátoldalán
találja. A csomag tartalmazza a csatlakozókat, így bekötése
rendkívül egyszerű.
Zárak bekötése:

A beltéri egység csatlakozói mellett 4 db jumpert talál. A
sorkapocs feletti jumper segítségével lehet beállítani a
“Video matching”-et. Amennyiben több beltéri egységet köt
egy kültéri egységre, az utolsó beltéri egység kivételével
az összesnek “OFF” állásban kell lennie. Az utolsót helyezze
“ON” állásba.
Egymás alatt 3 jumperből a középső a nyitási időzítés állító
jumper, ezt 1 másodperces, vagy 3 másodperces állásba
teheti.
A felső és alsó jumperek a “Mester” és a “Másodlagos” beltéri
egységeket hivatott beállítani. Az elsődleges beltéri egység
jumperjei legyenek “M” állásba, míg a másodlagos egységek
“S” állásba.
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