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KARTA GWARANCYJNA

Nr seryjny / data produkcji ......................................

Data sprzeda¿y ......................................

Podpis i pieczêæ sprzedawcy ......................................

WARUNKI GWARANCJI:
Producent zobowi¹zuje do bezp³atnego usuwania wad i uszkodzeñ 
ujawnionych w okresie gwarancji tj. 12 miesiêcy od daty zakupu 
urz¹dzenia jednak nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce od daty produkcji.
Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿, 14 dni 
roboczych od daty dostarczenia urz¹dzenia do naprawy.
Warunkiem przyjêcia sprzêtu do naprawy gwarancyjnej jest 
dostarczenie przez klienta:
   -    reklamowanego wyrobu
   -   czytelnie i poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej,
   -   szczegó³owego opisu przyczyny oddania do naprawy.
Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn zewnêtrznych, takich jak: 
zjawiska  atmosferyczne, zanieczyszczenia, uszkodzenia 
mechaniczne, termiczne lub chemiczne, niew³aœciwe zasilanie 
elektryczne oraz instalacja i eksploatacja  niezgodna z oryginaln¹ 
instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia,
  -  wyrobu w którym dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych 
lub napraw  przez osoby nieupowa¿nione oraz gdy  nalepka 
gwarancyjna jest uszkodzona,
   - wymiany bezpiecznika.
Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do realizacji 
uprawnieñ gwarancyjnych.

Akceptujê warunki gwarancji: ........................................

          podpis klienta
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Prze³¹cznik obrazu  systemu  VIDEOCAM 64  jest urz¹dzeniem 
pozwalaj¹cym na obserwacjê obrazu wraz z  towarzysz¹cym mu 
dŸwiêkiem z jednej dowolnie wybranej kamery w systemie. 
Prze³¹czanie kamer mo¿e odbywaæ siê rêcznie przez operatora lub 
automatycznie.

Steruj¹cy panel operatorski jest oddzielnym elementem systemu i 
mo¿na go umieœciæ z dala od prze³¹czników obrazu i dŸwiêku. 
Pozwala to wygodnie umieœciæ panel steruj¹cy z dala od przewodów 
biegn¹cych od kamer i unikn¹æ pl¹taniny przewodów na biurku 
operatora. 

11

PODSTAWOWE  CECHY

PARAMETRY TECHNICZNE

Modu³y prze³¹czników obrazu i dŸwiêku wystêpuj¹ w wersji cztero i 
oœmiowejœciowej, oddzielnie dla obrazu i dŸwiêku. Modu³y mo¿na w 
prosty sposób ³¹czyæ ze sob¹ w celu zwiêkszenia liczby wejœæ. 
Maksymalna liczba obs³ugiwanych torów to 64,  np. osiem modu³ów 
8-wejœciowych obrazu i osiem  modu³ów 8-wejœciowych dŸwiêku  -  
razem 64 kana³y obrazu z dŸwiêkiem. Iloœæ torów wizyjnych mo¿e byæ 
inna ni¿ dŸwiêkowych. Istnieje mo¿liwoœæ póŸniejszej rozbudowy 
systemu poprzez do³o¿enie torów wizyjnych b¹dŸ dŸwiêkowych.

Mo¿liwoœæ obs³ugi systemu z do³¹czonego do zestawu pilota.

Mo¿liwoœæ zaprogramowania kamer priorytetowych które w trybie 
automatycznym bêd¹ za³¹czane czêœciej i niezale¿nie od 
pozosta³ych kamer (np. co drugi obraz) .

Regulacja czasu i pominiêcie kamery w trybie automatycznym dla 
ka¿dej kamery osobno oraz dla wszystkich kamer  równoczeœnie.

Wygodna i prosta  w obs³udze klawiatura numeryczna na panelu 
steruj¹cym.

Napiêcie zasilaj¹ce

Pobór pr¹du:
panel operatorski

pojedynczy modu³ wizji

pojedynczy modu³ fonii

Wejœcia i wyjœcia wizji

Pasmo przenoszenia wizji

Wejœcia i wyjœcia fonii

Maksymalna liczba obs³ugiwanych kamer

Reg. czasu ekspozycji  dowolnej  kamery

Pominiêcie dowolnej kamery (w trybie auto)

Kamery priorytetowe

Rodzaje modu³ów:
PSV-8

PSV-4

PSV-4P

PSA-8

PSA-4

Wymiary (panel operatorski) g³êb./szer./wys

Masa  (panel operatorski)

!

!

!

!

!

!

!
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12V   wtyk DC5,5/2,1

 max. 100mA

max. 50mA

max. 20mA

1Vp-p/75W gn. BNC 

8MHz

gn. typu RCA

64

od 0,5 sek. do 120 sek.

TAK

TAK (max. 4)

Prze³¹cznik wizji 8-wejœæ

Prze³¹cznik wizji 4-wejœcia

Prze³¹cznik wizji 4-wejœcia
z przejœciem sygna³u

Prze³¹cznik fonii 8-wejœæ

Prze³¹cznik fonii 4-wejœcia

110 /83/49 mm

250g

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia maksymalnie 64 kamer wraz z 
towarzysz¹cym im dŸwiêkiem.



SPOSÓB POD£¥CZENIA PRZE£¥CZNIKA
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KONFIGURACJA MODU£ÓW
USTAWIENIE ZWOREK

E

A
B D

C

E

A
B

C

1......4
5...... 8
9......12
13.....16
17.....20
21.....24
25.....28
29.....32
33.....36
37.....40
41.....44
45.....48
49.....52
53.....56
57.....60
61.....64

         numer
A  B  C  D    wejœcia

1...... 8
9.....16

17.....24
25.....32
33.....40
41.....48
49.....56
57.....64

     numer
A  B  C    wejœcia

    Rysunek obok 
p r z e d s t a w i a  
przyk³adowe modu³y: 
c z t e r o w e j œ c i o w y  i  
oœmiowejœciowy oraz 
o d p o w i a d a j ¹ c e  i m  
kombinacje zworek. Dla 
k a ¿ d e j  k o m b i n a c j i  
podane s¹ numery wejœæ  
które przyporz¹dkowane 
bêd¹ danemu modu³owi.

oznacza zworkê    
zwart¹ 
oznacza zworkê 
rozwart¹

  Modu³y wizji posiadaj¹ 
równie¿ zworkê E, jej 
u s t a w i e n i e  j e s t  
nastêpuj¹ce:

je¿e l i  j es t  t o  
jedyny  modu³  
wizji w systemie

je¿eli s¹ dwa lub 
wiêcej modu³ów  
wizji w systemie

  R y s u n e k  o b o k  
przedstawia fabryczn¹ 
nastawê modu³ów.

modu³
czterowejœciowy

modu³
oœmiowejœciowy

    Fabrycznie modu³y nastawione s¹ do pracy na najni¿szych kana³ach, tzn. 
modu³y czterowejœciowe 1.....4, modu³y oœmiowejœciowe 1.....8. Dodatkowo 
modu³y wizji maj¹ ustawion¹ zworkê  E  do pracy jako jedyny modu³ wizji w 
systemie. W  przypadku systemu z³o¿onego z jednego modu³u wizji i fonii nie 
ma potrzeby przestawiania zworek. Je¿eli jednak jest ich wiêcej nale¿y 
dokonaæ w³aœciwego przestawienia zworek.
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1 52 63 74 8wejœcia audio

1 52 63 74 8
wejœcia wideo

Wyjœcia wideo,
nale¿y
wykorzystaæ
jedno z nich,
a drugie
pozostawiæ
nieobci¹¿one.

Wyjœcia fonii
mo¿na
wykorzystaæ
obydwa.

P r z y k ³ a d o w y  r y s u n e k  
i l u s t r u j ¹ c y  m o ¿ l i w o œ æ  
³¹czenia modu³ów w celu 
powiêkszenia liczby wejœæ. 
Kabel steruj¹cy (8 ¿y³owy) 
oznaczono kolorem szarym. 
Kolorem czarnym kable 
sygna³owe i  kabel  od 
zasilacza.



Panel steruj¹cy ³¹czymy poprzez gniazdo RJ-45  taœm¹                    
8-przewodow¹  z gniazdami CONTROL kolejno na poszczególnych 
modu³ach wizji i fonii (najpierw modu³y wizji potem fonii). Kable sygna³owe z 
kamer oraz mikrofonów doprowadzamy do odpowiednich wejœæ. £¹czymy 
razem wyjœcia modu³ów wizji oraz wyjœcia modu³ów fonii. Jako wyjœcie wizji 
wykorzystujemy jedno wolne gniazdo wyjœciowe wizji, jako wyjœcie fonii 
jedno lub dwa gniazda wyjœciowe fonii.

UWAGA!  Z obu gniazd wyjœciowych wizji mo¿emy korzystaæ tylko w 
przypadku gdy w systemie jest jeden modu³u wizji. W przypadku wiêkszej 
iloœci modu³ów wizji drugie wolne gniazdo wyjœciowe nale¿y pozostawiæ 
nieobci¹¿one.

Zasilanie 12V nale¿y pod³¹czyæ do jednego z modu³ów najbli¿ej 
panelu operatorskiego. Zasilanie zostaje doprowadzone poprzez taœmê           
8-przewodow¹ do wszystkich modu³ów oraz panelu operatorskiego .

UWAGA!   Po³¹czenia pomiêdzy modu³ami (wyjœcia sygna³ów audio i wideo 
oraz pomiêdzy gniazdami CONTROL) powinny byæ jak najkrótsze! 
UWAGA!    W przypadku koniecznoœci dorobienia przewodu steruj¹cego, 
wtyczki RJ45 nale¿y  tak osadziæ aby numeracja ¿y³ by³a identyczna na obu 
koñcach kabla.

KONFIGURACJA  MODU£ÓW

Aby umo¿liwiæ poprawn¹ wspó³pracê kilku modu³ów nale¿y je 
odpowiednio skonfigurowaæ, czyli nadaæ poszczególnym wejœciom modu³ów 
odpowiednie  numery  kana³ów. Dokonuje siê tego przestawiaj¹c uk³ad kilku 
zworek (jumperów) umieszczonych wewn¹trz modu³ów pod doln¹ pokrywk¹. 
Modu³y wizji posiadaj¹ równie¿ dodatkowo zworkê decyduj¹c¹ o tym czy 
modu³ jest pojedynczy w systemie, czy jest ich wiêcej. 

Fabrycznie modu³y skonfigurowane na pocz¹tkowe numery kana³ów: 
czterowejœciowe 1......4, oœmiowejœciowe 1......8, a modu³y wizji ustawione 
na pracê pojedyncz¹. Zmiany po³o¿enia zworek nale¿y dokonaæ jedynie w 
przypadku ³¹czenia modu³ów  wizji b¹dŸ modu³ów fonii (sposób ustawienia 
zworek podany jest na  str. 10)  
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KONFIGURACJA SYSTEMU

Konfiguracjê systemu przeprowadzamy podczas pierwszego 
uruchomienia systemu w zale¿noœci od liczby i rodzajów zastosowanych
modu³ów oraz od preferencji u¿ytkownika. 

 

1.......10   -   wybieranie tylko jednocyfrowe.

Powoduje w³¹czenie danej kamery do pracy 
automatycznej. Dzia³a tylko gdy prze³¹cznik jest w 
trybie  rêcznym.

11.....64 - dodatkowo mo¿liwoœæ wybierania kana³ów 
dwucyfrowych przez szybkie naciœniêcie pierwszej, a 
nastêpnie drugiej cyfry numery kana³u.
PLAY/PAUSE 
Powoduje wygaszenie wyœwietlacza i zapalenie 
kropek. Prze³¹cznik funkcjonuje bez zmian.
REPEAT

CANCEL
Powoduje wy³¹czenie kamery z pracy automatycznej  
Dzia³a tylko gdy prze³¹cznik jest w trybie rêcznym.
MEMORY
Powoduje przejœcie w stan ustawiania czasu. Czas 
ustawimy przyciskami        Ponowne naciœniêcie 
przycisku MEMORY powoduje zapamiêtanie 
nastawionego czasu. W przypadku kamery 
priorytetowej ponowne naciœniêcie powoduje 
przejœcie do funkcji ustawienia priorytetu i dopiero 
kolejne naciœniêcie przycisku powoduje zapamiêtanie 
tej wartoœci. Dzia³a tylko gdy prze³¹cznik jest w trybie 
rêcznym.
    
S³u¿¹ do zmiany kana³ów w górê i w dó³ oraz do zmiany 
nastaw czasu i priorytetu. Je¿eli prze³¹cznik dzia³a³ w 
trybie automatycznym to naciœniêcie przycisku 
powoduje przejœcie do trybu rêcznego.
STOP
Prze³¹czenie pomiêdzy trybem rêcznym, a 
automatycznym . Powoduje równie¿ wyjœcie z trybu 
programowania czasu i priorytetu (po wciœniêci 
przycisku MEMORY)  oraz zapamiêtanie dokonanych 
nastaw.

PRZYCISKI NUMERYCZNE 1....10
  Wybieranie numerów kamer. Je¿eli prze³¹cznik pracowa³ w trybie 
automatycznym to wciœniêcie przycisku spowoduje przejœcie do trybu rêcznego 
i zatrzymanie siê na danej kamerze. W zale¿noœci od iloœci kamer w systemie 
ró¿ny bêdzie  sposób wybierania kana³ów:
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Trzymaj¹c wciœniêty  przycisk F na panelu 
operatorskim w³¹czamy zasilanie 12V, nastêpnie 
puszczamy przycisk. Wyœwietlacz poka¿e iloœæ kamer 
zadeklarowanych do pracy w systemie. Wybieramy 
w³aœciw¹ liczbê kamer (od 1 do 64) pos³uguj¹c siê 
przyciskami  9 (zmniejszamy) oraz  0 (zwiêkszamy). 

Ponownie wciskamy na krótko przycisk F.. 
Wyœwietlacz poka¿e liczbê kamer priorytetowych w 
systemie. Przyciskami 9 oraz 0 mo¿emy ustawiæ od zera 
(czyli ¿adnej) do czterech kamer priorytetowych.

W celu zapamiêtania dokonanych nastaw nale¿y 
nacisn¹æ przycisk S  Prze³¹cznik przejdzie do normalnej 
pracy w trybie automatycznym.

OBS£UGA PRZE£¥CZNIKA KAMER
Z PANELU OPERATORSKIEGO 

TRYB RÊCZNY
W trybie rêcznym mo¿emy prze³¹czyæ siê na 

dowoln¹ kamerê przy pomocy klawiatury numerycznej. 
Numery dwucyfrowe wybieramy poprzez szybkie 
naciœniêcie kolejnych cyfr. Numer kamery pokazuje siê na 
wyœwietlaczu z dodatkow¹ literk¹ "c" albo znakiem "-". Znak 
"c" oznacza, ¿e kamera bêdzie pokazywana w cyklu 
automatycznym, a znak "-", ¿e bêdzie pominiêta.

TRYB AUTOMATYCZNY
W trybie tym kamery prze³¹czaj¹ siê po kolei 

automatycznie. Czas pokazywania poszczególnej kamery 
jest programowany przez u¿ytkownika. Wyœwietlacz 
pokazuje numer kamery bez ¿adnych dodatkowych znaków. 
 

W trybie tym s¹ równie¿ wyœwietlane kamery 
priorytetowe (o ile zosta³y ustawione). Informacj¹ dla 
u¿ytkownika, ¿e dana kamera jest kamer¹ priorytetow¹ jest 
dodatkowa kropka przed numerem kamery.
 

Prze³¹czanie pomiêdzy trybami rêcznym i 
automatycznym  nastêpuje poprzez  naciœniêcie przycisku 
S. Naciœniêcie dowolnego przycisku numerycznego 
powoduje przejœcie z trybu automatycznego do rêcznego.

OBS£UGA URZ¥DZENIA Z PILOTA

Do urz¹dzenia do³¹czony jest pilot podczerwieni. Umo¿liwia on 
wygodn¹, zdaln¹ obs³ugê systemu. Wszystkie funkcje obs³ugi systemu z 
panelu operatorskiego s¹ równie¿ dostêpne z pilota. Pojawia siê te¿ 
dodatkowa funkcja  wyœwietlacza (nie  wp³ywa na pracê systemu).

Nale¿y pamiêtaæ o zapewnieniu widocznoœci pilota oraz czujki 
podczerwieni umieszczonej na panelu operatorskim pod wyœwietlaczem.

Opis funkcji i znaczenie przycisków na nastêpnej stronie.

Wcisn¹æ przycisk numeryczny zero. Wyœwietlacz 
poka¿e kamerê nr "0" . Kamery nr "0" nie ma w systemie 
jednak wykonane dla niej nastawy czasu oraz pominiêcia 
dotycz¹ wszystkich kamer.

Wcisn¹æ przycisk F, wyœwietlacz zacznie pulsowaæ. 
Przyciskiem 0 za³¹czamy wszystkie kamery (znak "c" przed 
numerem kamery zero), a przyciskiem 9 pomijamy (znak "-" 
przed numerem kamery zero).

Przyciskiem S zapamiêtujemy dokonane nastawy albo 
wciskamy ponownie przycisk F i przechodzimy do nastawy 
czasu:
Wyœwietlacz pulsuj¹c poka¿e czas ekspozycji kamer w 
sekundach. Przyciskami 9 (zmniejszanie) oraz 0 
(zwiêkszanie) mo¿emy ustawiæ ¿¹dany czas dotycz¹cy 
wszystkich kamer.

W celu zapamiêtania nastaw wcisn¹æ przycisk S. 
Wyœwietlacz przestanie pulsowaæ i poka¿e kamerê zero. 
Przed numerem kamery zero mo¿e pojawiæ siê znak "c"  je¿eli 
wszystkie kamery s¹ za³¹czone, znak "-" je¿eli wszystkie 
kamery s¹ pominiête, albo kropka je¿eli czêœæ kamer jest 
za³¹czona, a czêœæ pominiêta.

Nacisn¹æ przycisk numeryczny albo przycisk S aby 
przejœæ do pracy w trybie rêcznym albo automatycznym.



ZA£¥CZENIE ALBO POMINIÊCIE KAMERY
W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Dowoln¹ kamerê mo¿na ustawiæ ¿eby by³a 
wyœwietlane w trybie automatycznym lub pominiêta. W tym 
celu nale¿y: 

Wybraæ ¿¹dan¹ kamerê w trybie rêcznym (np. 24). 
Nacisn¹æ przycisk F, wyœwietlacz zacznie pulsowaæ.

Przyciskiem 0 za³¹czamy kamerê (znak "c" przed 
numerem kamery), a przyciskiem 9 pomijamy (znak "-" przed 
numerem kamery
.

W celu zapamiêtania nastaw wcisn¹æ przycisk S.
Wyœwietlacz przestanie pulsowaæ prze³¹cznik przejdzie do 
trybu rêcznego.

 W celu zmiany czasu za³¹czenia kamery nale¿y  
zamiast przycisku S wcisn¹æ przycisk F (patrz punkt 
nastêpny). 

PROGRAMOWANIE CZASU ZA£¥CZENIA
DOWOLNEJ KAMERY W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Po naciœniêciu przycisku F (patrz punkt poprzedni) 
wyœwietlacz pulsuj¹c poka¿e czas ekspozycji kamery w 
sekundach. Przyciskami 9 (zmniejszanie) oraz 0 
(zwiêkszanie) mo¿emy ustawiæ ¿¹dany czas. Zakres 
regulacji czasu wynosi od 0,5 sek. do 120 sek. i mo¿e byæ 
ustawiony dla ka¿dej kamery niezale¿nie.

W celu zapamiêtania nastaw wcisn¹æ przycisk S.
Wyœwietlacz przestanie pulsowaæ prze³¹cznik przejdzie do 
trybu rêcznego.

W celu zmiany priorytetu kamery (tylko dla kamer 
priorytetowych!) nale¿y zamiast przycisku S wcisn¹æ 
przycisk F  (patrz punkt nastêpny).

 Podczas normalnej obs³ugi urz¹dzenia mo¿emy zmieniaæ czêstoœæ 
pojawiania siê kamer priorytetowych niezale¿nie od kamer zwyk³ych, albo 
wy³¹czyæ ich priorytet i spowodowaæ, ¿e bêd¹ wyœwietlane tak jak kamery 
zwyk³e. Dla kamer priorytetowych obowi¹zuj¹ wszystkie nastawy czasu i 
pominiêcia kamery jak dla kamer zwyk³ych (patrz str. 5 - 7). Je¿eli kamera 
pracuje jako priorytetowa jest to oznaczone dodatkow¹ kropk¹ przy numerze 
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Po naciœniêciu przycisku F (patrz punkt 
poprzedni) przechodzimy z trybu nastawy czasy do zmiany 
priorytetu kamery. Wyœwietlacz pulsuj¹c pokazuje wartoœæ 
priorytetu (poprzedzon¹ liter¹ "o") .

Wartoœæ zero oznacza, ¿e kamera na wy³¹czony 
priorytet i dzia³a  jak kamera zwyk³a.

Przyciskami 9 (zmniejszanie) oraz 0 (zwiêkszanie) 
mo¿emy zmieniæ wartoœæ priorytetu, np. 2. Wartoœæ 
priorytetu oznacza ile kamer zwyk³ych ma siê wyœwietliæ po 
tej kamerze priorytetowej. W tym przypadku po kamerze 
priorytetowej wyœwietl¹ siê dwie kamery zwyk³e, kamera 
priorytetowa i nastêpne dwie kamery zwyk³e, itd. Kamera 
priorytetowa bêdzie wiêc pojawiaæ siê co trzeci obraz, a w 
pozosta³ych obrazach bêd¹ siê pojawia³y po kolei kamery 
zwyk³e.

W celu zapamiêtania nastaw wcisn¹æ przycisk S.
Wyœwietlacz przestanie pulsowaæ prze³¹cznik przejdzie do 
trybu rêcznego. Dodatkowa kropka przy numerze kamery 
oznacza kamerê priorytetow¹. Je¿eli kamera ma ustawion¹ 
wartoœæ priorytetu zero to jest traktowana jak kamera zwyk³a 
i kropka znika.

NASTAWA CZASU ORAZ POMINIÊCIA 
DLA WSZYSTKICH KAMER JEDNOCZEŒNIE 

 W celu u³atwienia obs³ugi, zw³aszcza przy wiêkszej iloœci kamer 
mo¿liwe jest szybkie w³¹czenie b¹dŸ wy³¹czenie pominiêcia wszystkich 
kamer oraz szybka zmiana czasu wszystkich kamer - jedn¹ nastaw¹ 
ustawiamy jeden taki sam czas dla wszystkich kamer. 
W tym celu nale¿y: 

Przejœæ do trybu rêcznego wciskaj¹c przycisk S lub przycisk 
numeryczny.

KAMERY PRIORYTETOWE
Przy wiêkszej iloœci kamer mo¿e zaistnieæ potrzeba, ¿eby w cyklu 

automatycznym niektóre z nich pojawia³y siê czêœciej. U¿ytkownik mo¿e 
zadeklarowaæ podczas konfiguracji systemu (patrz str. 4) maksymalnie 
cztery kamery priorytetowe (albo ¿adnej). S¹ to kamery od nr 1 do 4.
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