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Opis monitorów
MT320C-CK2P

Wymiary: 245x160x18mm

Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1: włączanie lub wyłączanie dźwięku gongu w stacji bramowej
> zworka założona--sygnał gongu słyszalny
> zworka zdjęta--sygnał gongu wyłączony

J3: włączanie lub wyłączanie pod

J2: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka założona-- przewód koncentryczny, jeśli w systemie jest zainstalowany

więcej niż jeden monitor, należy  zostawić zworkę założoną tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostałych należy zdjąć

> zworka zdjęta--inny przewód
świetlenia przycisku wywołania i szyldu  w stacji

bramowej SAC35 i SAC551:
> zworka założona--podświetlenie włączone
> zworka zdjęta--podświetlenie wyłączone

w przypadku innych stacji bramowych niż SAC35 i SAC551, zworkę należy zdjąć

1: audio-czerwony
2: masa-niebieski
3: zasilanie kamery- ty
4: video-bia
5: + zasilacza -czerwony
6:  - zasilacza-czarny
7: podłączenie do wejścia sterującego

automatu bramowego, jest to styk zwierny
przekaźnika NO(beznapięciowy).
Nie podłączać napięć większych niż 24V,
prąd nie powinien przekraczać 150mA
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Opis konfiguracji zworek J1,J2,J3:

J1: włączanie lub wyłączanie dźwięku gongu w stacji bramowej
> zworka założona--sygnał gongu słyszalny
> zworka zdjęta--sygnał gongu wyłączony

J3: włączanie lub wyłączanie pod

J2: dopasowanie przewodu w linii wideo
> zworka założona-- przewód koncentryczny, jeśli w systemie jest zainstalowany

więcej niż jeden monitor, należy  zostawić zworkę założoną tylko w ostatnim
monitorze, a w pozostałych należy zdjąć

> zworka zdjęta--inny przewód
świetlenia przycisku wywołania i szyldu  w stacji

bramowej SAC35 i SAC551:
> zworka założona--podświetlenie włączone
> zworka zdjęta--podświetlenie wyłączone

w przypadku innych stacji bramowych niż SAC35 i SAC551, zworkę należy zdjąć

Wymiary: 282x135x23mm
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