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1. Henvisninger før installationen

Symbolet med lynet i trekanten anvendes,
når der er fare for helbredet, f.eks. på grund af
elektrisk stød.

Et udråbstegn, der befinder sig i trekanten, gør
opmærksom på vigtige henvisninger i
betjeningsvejledningen, som ubetinget skal
overholdes.

Anvend den strømforsyning, der er indeholdt i

Lad ikke kuplen falde ned, og beskyt den mod stød.

leveringsomfanget.

Undgå installationer på vibrerende overflader.

Undgå at tilslutte flere dome til en strømforsyning,

Undgå installation på ekstremt varme, kolde,

da det kan føre til overbelastning og brandfare.

støvede eller fugtige steder, da der ellers kan opstå
brand eller elektrisk stød. Driftstemperaturen skal
ligge ved -30 °C ~ 65 °C (udendørs dome)
og -10°~ 50 °C (indendørs dome).

Sørg for, at spændingsforsyningen er afbrudt, før

Kuplen til den indendørs dome skal beskyttes mod

strømforsyningen tilsluttes, eller speed-dome

regn og fugt.

åbnes.
Hvis der kommer røg, lugte eller lyde ud af speed-

Anvend de vedlagte handsker, når speed-dome

dome, skal apparatet straks frakobles og vores

åbnes. Undgå direkte kontakt med kuplen, da den

tekniske support kontaktes.

ellers kan beskadiges.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bedes du

Opbevar emballagen og skumplast. I tilfælde af fejl

henvende dig til din forhandler eller vores tekniske

skal speed-dome returnes i den originale

support. Forsøg aldrig at afmontere speed-dome.

emballage. En transport uden original emballage
kan føre til skader på speed-dome og forårsage

Vi påtager os intet ansvar for problemer, som er

merudgifter.

forårsaget af ikke-autoriseret reparation eller
vedligeholdelse.
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2. Leveringsomfang
2.1 Indendørs domes

Dag/nat PTZ, netværk,
domekamera, 20-dobbelt zoom

Quickguide

Handsker

Strømforsyning

Cd

Adapterplade

Afskærmning

Monteringsmateriale

2.2 Udendørs domes

Dag/nat PTZ, netværk, udendørs
domekamera, 20-dobbelt zoom

Quickguide

Handsker

Strømforsyning

Cd
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Adapter

Teflonbånd

Monteringsmateriale
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3. Beskrivelse af tilslutningerne

1
2
3
4
5
6
7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beskrivelse
Netværkskabel
Audio
Alarmudgang
Alarmindgang
RS-485
BNC
Spændingsforsyning
Slot til SD-kort (anvendes ikke)
Power LED

Vær opmærksom på, at tilslutningerne til TVIP81000/TVIP81100/TVIP82000/TVIP82100 er
identiske.
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4. Installation
Før du starter:
Kontrollér leveringsomfanget, og kontrollér, at speed-dome ikke er beskadiget.

Hold aldrig speed-dome i det vandtætte kabel, da det kan beskadige vandtætheden.

4.1 Vægmontering
1. Løsn de to lukkeskruer på siden af speed-dome, og åbn derefter kuplen.
2. Fjern objektivbeskyttelsen, skumplasten og klæbebåndet fra dome.

Lukkeskrue

Objektivbeskyttelse

Klæbebånd
Skumplast

3. Luk huset, og fastgør begge lukkeskruer fast.

4. Bor de fire huller i væggen svarende til holderen, og montér ekspansionsdyvlen i væggen.
5. Fastgør pakningen mellem væggen og holderen ved hjælp af ekspansionsdyvlerne.
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6. Montér holderen med spændeskiven og møtrikken.

Spændeskive og møtrik

Ekspansionsdyvel

Til stenvægge er det tvingende nødvendigt at anvende ekspansionsdyvlerne. Til trævægge kan
der anvendes træskruer (Spax).
Kontrollér, at væggen er stærk nok til at kunne bære mere end 8 gange vægten af speed-dome
og holderen.

7. Fastgør teflonbåndet på adapterens gevind, og skru derefter adapteren i holderen.
8. Fastgør til sidst adapteren ved hjælp af pinolskruen.

2

Adapteren set ovenfra

1
Adapter
Sikringsskrue

9. Fastgør speed-dome til holderen ved hjælp af sikringskrogen. Før derefter kablerne gennem
holderen.
10. Justér de to labels på adapteren og speed-dome. Skru derefter huset fast med uret. Sørg for at sikre
adapteren ved hjælp af de to sikringsskruer.
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Fjern beskyttelsesfolien på kuplen, når installationen er færdig.

Sikringskrog

Sikringsskrue
1

Label

2

3
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4.2 Montering i sænket loft
Før du starter:
Følgende punkter er en forudsætning for monteringen:
Der skal være mere end 250 mm til rådighed over loftet.
Loftet skal være mindst 5 til 40 mm tykt.
Loftet skal være stærkt nok til at kunne bære mere end 4 gange vægten af speed-dome og tilbehør.

1. Drej kuplen mod uret for at åbne og fjerne den.
2. Fjern objektivbeskyttelsen, skumplasten og klæbebåndet fra dome.
3. Montér derefter kuplen på dome igen.

Dome
Skumplast

Objektivbeskyttelse

Klæbebånd

Kuppel

4. Bor et hul i loftet ved hjælp af den medfølgende boreskabelon.

5. Forbind alle nødvendige kabler, og tilslut spændingsforsyningen.
Kontrollér derefter den røde power LED.

Afbryd spændingsforsyningen igen, når kontrollen har givet positivt resultat.
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6. Installation af dome
6.1 Løsn de to skruer på siden af loftholderen, og anbring sikringsholderne i position som vist.

Sikringsholder

Sikringsholder

6.2 Sæt speed-dome i borehullet i loftet.
6.3 Spænd sikringsholdernes to skruer. Sikringsholderne bevæges automatisk udad for at fastgøre
speed-dome i loftet.
Loft
Sikringsholder

Sikringsholder

7. Installation af afskærmning
7.1 Fastgør afskærmningen på dome, og justér den trekantede not efter pilene i loftholderen.
7.2 Når afskærmningen er anbragt på loftet, skal den drejes i pilens retning for at sikre den.

Pil

Not

Fjern beskyttelsesfolien på kuplen, når installationen er færdig.
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4.3 Loftmontering
Før du starter:
Følgende punkter er en forudsætning for monteringen:
Loftet skal være mindst 5 til 40 mm tykt.
Loftet skal være stærkt nok til at kunne bære mere end 4 gange vægten af speed-dome og tilbehør.
1. Fjernelse af loftholderen
Ved leveringen er loftholderen monteret på den indendørs dome. Den skal fjernes, før speed-dome
kan monteres på loftet.
1.1 Løsn og fjern de fire skruer som vist nedenfor:

1.2 Fastgør de fire monteringsbolte.

2. Trækning af kablerne
Kablerne kan enten føres til speed-dome ovenfra eller fra siden. Hvis du vil tilføre kablerne ovenfra, er
det nødvendigt at bore et hul til kablerne i loftet.
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3. Montering
Før du starter:
Til trævægge kan der anvendes træskruer (Spax).
Til stenvægge skal der bores fire huller med Ø 5 i loftet svarende til hulafstandene i
monteringspladen. Anbring derefter fire passende dyvler.
3.1 Drej kuplen mod uret for at åbne og fjerne den.
3.2 Fjern objektivbeskyttelsen, skumplasten og klæbebåndet fra dome.
3.3 Montér derefter kuplen på dome igen.
3.4 Benyt monteringspladen som skabelon for at markere de fire borehuller.
3.5 Hvis kablerne tilføres ovenfra, skal hullet til kablerne markeres og alle hullerne derefter bores.

Skruehuller

Hul til kabelgennemføring

3.6 Installation af speed-dome i monteringspladen
3.6.1

Træk kablerne til speed-dome, og justér undersiden af speed-dome med
monteringspladen svarende til illustrationen.

3.6.2

Tryk speed-dome opad og derefter fremad i pilens retning. Så snart speed-dome befinder
sig i den rigtige position, går fjederen automatisk i hak i monteringspladen.

2 Tryk fremad
Justering

Lås
1 Tryk opad

Fjeder

Fjern beskyttelsesfolien på kuplen, når installationen er færdig.
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5. Montering af holdere
5.1 Montering af vægholdere (TVAC31200/TVAC31210)
5.1.1 Mål

TVAC31200

TVAC31210
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5.1.2 Montering
Før du starter:
Væggen skal være tyk nok til at kunne montere ekspansionsdyvlerne.
Kontrollér, at væggen er stærk nok til at kunne bære mere end 8 gange vægten af speed-dome og
holderen.

1. Bor fire huller i væggen svarende til målene, og montér derefter ekspansionsdyvlerne.

2. Fastgør pakningen mellem væggen og holderen ved hjælp af ekspansionsdyvlerne.
3. Montér holderen med spændeskiven og møtrikken.

Spændeskive og møtrik

Ekspansionsdyvel

Installationen til TVAC31210 er identisk.
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5.2 Montering af hjørneholder (TVAC31220)
5.2.1 Mål
TVAC31220

5.2.2 Montering
Før du starter:
Væggen skal være tyk nok til at kunne montere ekspansionsdyvlerne.
Kontrollér, at væggen er stærk nok til at kunne bære mere end 8 gange vægten af speed-dome og
holderen.

1. Bor fire huller i væggen svarende til målene, og monter derefter passende ekspansionsdyvler.
2. Træk tilslutningskablerne gennem det midterste hul i hjørneholderen.
3. Anbring hjørneholderen i position på hjørnet.
4. Fastgør adapteren med spændeskiverne og møtrikkerne.

87

Dansk

Spændeskive og møtrik

5. Anbring pakningen mellem hjørneholderen og vægholderen.
6. Skru vægholderen fast ved hjælp af de fire gevindskruer og fjederskive.

7. Fortsæt med monteringen af speed-dome.

Yderligere henvisninger vedrørende monteringen af speed-dome findes i kapitel 4.
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5.3 Montering af mastholder (TVAC31230)
5.3.1 Mål
TVAC3130

5.3.2 Montering
Før du starter:
Specialstålsspændebåndets diameter skal svare til mastens diameter.
Kontrollér, at masten er stærk nok til at kunne bære mere end 8 gange vægten af speed-dome og
holderen.

1. Løsn skruerne i specialstålsspændebåndet med en skruetrækker.
2. Før det gennem åbningerne i mastholderen.
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3. Træk tilslutningskablerne gennem det midterste hul i mastholderen.
4. Sørg for at sikre specialstålsspændebåndet på masten ved at spænde skruerne.

5. Anbring pakningen mellem mastholderen og vægholderen.
6. Skru vægholderen fast ved hjælp af de fire gevindskruer og fjederskive.

7. Fortsæt med monteringen af speed-dome.
Yderligere henvisninger vedrørende monteringen af speed-dome findes i kapitel 4.
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5.4 Montering af vægholder inkl. montering af strømforsyning (TVAC31240)
5.4.1 Mål
TVAC31240

5.4.2 Montering
Før du starter:
Væggen skal være tyk nok til at kunne montere ekspansionsdyvlerne.
Kontrollér, at væggen er stærk nok til at kunne bære mere end 8 gange vægten af speed-dome og
holderen.

1. Bor fire huller svarende til målene på illustrationen ovenfor.
2. Anbring ekspansionsdyvlerne.

3. Montér vægholderen.
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4. Før alle ledninger gennem monteringskassen til strømforsyningen, og tilslut speed-dome
tilsvarende.

Yderligere henvisninger vedrørende monteringen af speed-dome findes i kapitel 4.

På den vedlagte cd findes der en udførlig vejledning i pdf-format.
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