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Úvod 
1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks 
monitor S913MBV v�etn� napájecího zdroje, nebo samostatn� kamera s jedním 
nebo dv�mi tla�ítky S913CAL, S913C2AL. 
Systém lze rozší�it na t�i výše uvedené monitory nebo t�i jednotky audio S913M3. 
Interkom pracuje jako hovorový pro spojení mezi monitory nebo audio jednotkami. 
 
2. P�i použití b�žného propojovacího kabelu nesmí být pr�m�r žil menší než 1,0 
mm a vzdálenost mezi kamerou a monitorem nesmí p�ekro�it 100 m. 
 
3. Pro delší vzdálenost do 200 m mezi kamerou a monitorem se vyžaduje 
pro video cestu koaxiální kabel (nap�. RG11, nebo RG59). 
 
4. Funkce interkomu: 
Zvon�ní návšt�vníka, monitorování, otev�ení dve�í elektrickým zámkem, vnit�ní 
komunikace mezi monitory. 
 
�as zobrazení: manuální operace - 180 ± 20 s 
Spot�eba: - v pohotovostním stavu - 0,2 W, v opera�ním stavu - max. 8 W 
Propojení: - �ty� vodi�ové s dodržením polarity 
Max vzdálenost propojení s b�žným kabelem: - 100 m 
Instala�ní krabice: pro zapušt�nou, nebo povrchovou montáž 
 

Specifikace 
CCD     1/3" �ernobílý CCD 
Rozlišení CCD   360 TV �ádk� 
Minimální osv�tlení 0,2 lux 
Objektiv / zorný úhel  f = 1,8 / 92° 
Obrazovka    4" �ernobílá, plochá CRT Sony 
Rozlišení obrazovky  500 TV �ádk� 
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Monitor S-913MBV (S-913MCV) 
 
P�ední strana  

 
Zadní strana 
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Poznámka 
P�i použití pouze jednoho monitoru nebo na monitoru na konci vedení je 
pot�eba p�epnout p�epína� 75 / OFF do polohy 75. 

 
 
Popis ovládacích a indika�ních prvk� 
Screen ON/OFF - po stisknutí tohoto tla�ítka se obrazovka rozsvítí na 30 s, potom 
automaticky zhasne. 
Interkom - stisknout pro komunikaci s ostatními monitory 
Otev�ení dve�í - stisknout pro odblokování dve�í. Sepne kontakty 5 a 6. 
 
Za normálních okolností m�že obsluha monitoru komunikovat s návšt�vníkem 
p�ed kamerou pomocí sejmutí sluchátka. Když návšt�vník stiskne vyzván�cí 
tla�ítko na kame�e, zapne se kamera p�ibližn� na 30 s a ozývá se zvuk gongu, po 
sejmutí sluchátka gong utichne a zbývají ješt� p�ibližn� 3 minuty na konverzaci. 

 
 
Audio sluchátko S-913M3 
P�ední pohled na horní kryt    Zadní pohled na spodní kryt 

               
  

1- Video 
2- GND (zem) 
3- TR/CTL (vyzván�ní + audio) 
4- Napájení 
5- NO otev�ení dve�í 
6- NO1 otev�ení dve�í 
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Kamera S-913CAL (S-913CALC) 
Pohled na p�ední kryt                         P�ední pohled Zadní pohled 

                                         

Popis zapojení 
1. Propojte kameru s monitorem �ty�mi vodi�i dle schéma. Další monitory je 

možno p�ipojit paraleln�, (celkem lze p�ipojit 3 monitory nebo audio 
sluchátka) a pokud nebude maximální vzdálenost nejvzdálen�jšího monitoru 
od kamery více než 100m. Místo libovolného monitoru je podle schéma 
možno p�ipojit audio sluchátko, kde se ke kontakt�m 1 a 2 p�ipojí napájecí 
adaptér (není sou�ástí dodávky).  

2. Pokud chcete otevírat el. dve�ní zámek, je zapot�ebí z monitoru vést dva 
kabely k el. zámku ze svorek 5 a 6. Zámek je t�eba napájet el. zdrojem 

3. P�ipojte napájecí adaptéry nebo výstup z centrálního napájecího zdroje k 
monitor�m, pop�. audio jednotkám 

 
Zapojení p�ídavného audio sluchátka S-913M3 

 

1- Video 
2- GND (zem) 
3- TR/CTL 
(vyzván�ní + audio) 
4- Napájení 
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Zapojení p�ídavného monitoru S-913MBV (S-913MCV) 

 
Zapojení centrálního napájecího zdroje PH-P6 

 
 
Kamera S913C2AL 

 
Popis zapojení je stejné jako 
u jedno tla�ítkové kamery. 
Každý ú�astník m�že mít až 
3 monitory (audio 
sluchátka). Vzájemná 
komunikace je možná pouze 
v rámci jednoho ú�astníka 
(tla�ítka), nikoli mezi 
ú�astníky (tla�ítky) 
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Zapojení kamery pro 2 ú�astníky S-913C2AL (S-913C2ALC) 

 
Instalace 
 
a) zapušt�ná montáž 
instala�ní krabice 

170 x 100 x 50 mm 
 
b) povrchová montáž 
instala�ní krabice 

 
 
 
 
 
 
240 x 120 x 50 mm 
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Instala�ní pokyny 
a) Standardní výška monitoru - monitor se p�ipevní tak, že jeho centrální 

vodorovná osa má být ve výšce o�í b�žn� vysoké dosp�lé postavy mínus 10 
cm. 

b) Standardní výška kamery - kamera se p�ipevní tak, že její centrální 
vodorovná osa má být ve výšce o�í b�žn� vysoké dosp�lé postavy. 

c) Vlastní instalace monitoru - �ty�mi šrouby se na vym��eném míst� na zdi 
upevní držák monitoru. Provede se veškeré propojení sd�lovacích kabel� a 
napájení. 

d) Vlastní instalace kamery - na vym��eném míst� se na zdi upevn�te montážní 
krabici. Dle výše uvedeného schéma p�ipojte kameru. Kameru usa�te do 
montážní krabice a zašroubujte. Kryt kamery usa�te na místo a p�išroubujte 
bezpe�nostními šrouby (sou�ástí dodávky v�etn� klí�e) 

 
 

Upozorn�ní !! 
Není vhodné (z hlediska snímání optiky) vystavovat kameru p�ímému slune�nímu 
sv�tlu a dešti. Neumís�ujte kameru do prašného a chemicky agresivního 
prost�edí. 
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