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3-Inch koepelcamera
Handleiding snelle installatie

 

Verklaring van FCC-conformiteit
Informatie voor de gebruiker: Uit tests is gebleken dat dit product voldoet aan de grenswaarden 
voor digitale apparaten van klasse B. Als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze 
grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie bij installatie in een woonomgeving. Door dit apparaat wordt radiostraling gegenereerd 
en gebruikt die het radioverkeer ernstig kan verstoren wanneer het apparaat niet conform de 
instructiehandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat er geen 
interferentie optreedt bij een bepaalde installatie. 
Als dit apparaat het radio- en televisieverkeer wel ernstig stoort (dit kan worden nagegaan door het 
apparaat uit en weer aan te zetten), wordt u verzocht te proberen deze interferentie te corrigeren. 
Probeer bijvoorbeeld de antenne opnieuw te richten of te verplaatsen, de afstand tussen het 
apparaat en de ontvanger te vergroten of het apparaat aan te sluiten op een contact van een ander 
circuit. 

Voorzichtig Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor 
FCC-certificering verantwoordelijke partij, kunnen het recht op gebruik van deze 
apparatuur tenietdoen.

Verklaring van conformiteit door de fabrikant
De fabrikant verklaart dat de bij deze documentatie geleverde apparatuur voldoet 
aan de veiligheidsvoorschriften zoals vastgelegd in EMC-richtlijn 89/336/EEC en LVD (Low Voltage 
Directive) 73/23 EEC, en aan de EN 55022-norm voor elektromagnetische emissie.
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3. Aansluiten van de snoeren

Opbouw

Optionele camera-instellingen

1 2 3
1. Verwijder de beschermkap

2. Voorbereiding van de montage (opbouw of inbouw)

a. Draai de beschermkap voorzichtig los 
(linksom) en neem deze af van de  
camerabehuizing. Indien nodig draait 
u eerst de borgschroef los.

b. Maak de binnenkap voorzichtig los van 
de twee uitsparingen in de behuizing.

c. Leg beide kappen weg.

a. Sluit de video-uitgangstekker aan. 

b. Breng de voedingsspanning aan.

24 VAC/12 VDC voedingsspanning-aansluiting

Video-uitgangstekker

4S-plafonddoos

a. Bevestig de montageplaat op 
de plafonddoos met passende 
schroeven (niet meegeleverd).

b. Duw, indien nodig, de voedings- 
en BNC-snoeren in de uitsparing.

c. Bevestig de camerabehuizing met  
drie schroeven (meegeleverd)  
op de montageplaat.

Montageplaat

Plafonddoos 
(niet meegeleverd)

Camerahuis

Gebruik de camerabasis of 
de montageplaat om:

a. De schroefgaten af 
te tekenen. 

b. De pluggen in de 
schroefgaten aan 
te brengen.

Inbouw

a. Bevestig de montageplaat achter (schroeven 
niet meegeleverd) of op het plafond (schroeven 
meegeleverd).

Opbouw: Bevestig de mantel met passende 
schroeven (niet meegeleverd).

b. Duw, indien nodig, de voedings- en 
BNC-snoeren in de uitsparing.

c. Opbouw: Bevestig de camerabehuizing met 
3 schroeven (meegeleverd).

Inbouw: Bevestig de camerabehuizing met 
passende schroeven (niet meegeleverd).

Opbouwring

Montageplaat 

Legenda

A = Tilt-rotatie
B = Horizontale rotatie*
C = Pan-rotatie

.

Beeldhelderheid De NIVEAU-schroef is bedoeld voor compensatie van het irisniveau. 
Stand L (laag) betekent donkerder beeld. Stand H (hoog) betekent 
helderder beeld.

Fase-instelling Met de schroef V-fase stelt u het faseverschil tussen meerdere 
camera’s in. Schakelaar 7 moet op AAN staan voor lijnvergrendeling 
(alleen wisselstroom).

DIP-schakelaars

(Raadpleeg 
cameramodel)

Standaardinstellingen 
zijn vet weergegeven.

SW Hoge resolutie 
+ TDN

Hoge resolutie Standaardresolutie

1 DC/AES DC/AES DC/AES

2 AWB/ATW AWB/ATW AWB/ATW

3 BLC AAN/UIT BLC AAN/UIT BLC AAN/UIT

4 AGC AAN/UIT AGC AAN/UIT AGC AAN/UIT

5 TDN Niet gebruikt FLK

6 FLK AAN/UIT FLK AAN/UIT LL AAN/UIT

7 LL AAN/UIT LL AAN/UIT Niet beschikbaar

8 Niet gebruikt Niet gebruikt Niet beschikbaar

DIP-schakelaars voor 
modusinstelling

Na montage en afstelling
van de camera, brengt u de kap 
weer aan:
a. Klik de binnenkap vast op het 

camerahuis.

b. Plaats de beschermkap met de drie 
lipjes in de daarvoor bedoelde sleuven.

c. Draai de kap voorzichtig rechtsom 
totdat deze vastzit.

d. Voor extra veiligheid kunt u de kap 
vastzetten met de borgschroef 
(zie afbeelding).

= AAN
= UIT

Monitoruitgang

V-faseNiveau

+ –H L

Uitsparing

Uitsparing

Uitsparing

Zoomknop
(onder)

Focusknop
(boven)

Borgschroef B

C

A

Montageplaat – 
bevestigen met 
8-32 x 1/4 schroeven, 
meegeleverd

* Indien nodig draait u, vóór 
afstelling van de camera, 
de borgschroef van de 
gimbal-unit los. 
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Stelschroef

Voorbereiding

Montage van 
de camera

Afstelling van 
de camera

Afronding van 
de installatie
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Inhoud

Volledig gemonteerde camera

Montagemateriaal

Montageplaat

Deze handleiding

Opmerkingen

Waarschuwingen (indien van toepassing 
op de plaatselijke situatie)
Voor conformering aan geldende lokale voorschriften en behoud van garantie dient installatie 
en onderhoud te worden uitgevoerd door gekwalificeerd en terzake deskundig personeel.

WAARSCHUWING! Voor conformering aan geldende normen ten aanzien 
van elektrische veiligheid moet een CSA-gecertificeerde UL-
stroomadapter (Klasse 2) worden gebruikt.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Correcte afvoer van dit product (van 
toepassing binnen de EU en in andere Europese landen waar regels gelden voor gescheiden 
afvalverwerking). Aan het einde van de levenscyclus dient het product volgens geldende 
regels en bepalingen, met inachtneming van voorgeschreven procedures, te worden 
afgevoerd.

Voedingsspanning Deze koepelcamera werkt zowel op 24V wisselstroom als op 
12V gelijkstroom.

Gebruikscondities Vermijd:
• Langdurige focus op felle objecten als lampen.
• Gebruik of opslag onder de volgende condities.

• Extreem vochtige, stoffige, koude of warme omgevingen 
(bedrijfstemperatuur buiten het aanbevolen bereik van 
-10 tot +50°C).

• Directe nabijheid van sterke bronnen van 
elektromagnetische straling, zoals radio- of tv-toestellen.

• Directe nabijheid van fluorescerende lampen of 
lichtweerspiegelende objecten.

• Gebruik onder onstabiele lichtbronnen (kan leiden tot 
flikkerende beelden).

Afmetingen Contactgegevens
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www.honeywell.com/security/nl
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Voorbereiding Montage van de camera Afstelling van de camera

3. Aansluiten van de snoeren

Opbouw

Optionele camera-instellingen

1 2 3
1. Verwijder de beschermkap

2. Voorbereiding van de montage (opbouw of inbouw)

a. Draai de beschermkap voorzichtig los 
(linksom) en neem deze af van de 
camerabehuizing. Indien nodig draait 
u eerst de borgschroef los.

b. Maak de binnenkap voorzichtig los van 
de twee uitsparingen in de behuizing.

c. Leg beide kappen weg.

a. Sluit de video-uitgangstekker aan. 

b. Breng de voedingsspanning aan.

24 VAC/12 VDC voedingsspanning-aansluiting

Video-uitgangstekker

4S-plafonddoos

a. Bevestig de montageplaat op 
de plafonddoos met passende 
schroeven (niet meegeleverd).

b. Duw, indien nodig, de voedings- 
en BNC-snoeren in de uitsparing.

c. Bevestig de camerabehuizing met 
drie schroeven (meegeleverd) 
op de montageplaat.

Montageplaat

Plafonddoos 
(niet meegeleverd)

Camerahuis

Gebruik de camerabasis of 
de montageplaat om:

a. De schroefgaten af 
te tekenen. 

b. De pluggen in de 
schroefgaten aan 
te brengen.

Inbouw

a. Opbouw: Bevestig de mantel met passende 
schroeven (niet meegeleverd).

b. Duw, indien nodig, de voedings- 
en BNC-snoeren in de uitsparing.

c. Opbouw: Bevestig de camerabehuizing 
met 3 M3 schroeven (meegeleverd).

Inbouw: Bevestig de camerabehuizing met 
passende M3 schroeven (niet meegeleverd).

Opbouwring

Legenda

A = Tilt-rotatie
B = Horizontale rotatie*
C = Pan-rotatie

.

Beeldhelderheid De NIVEAU-schroef is bedoeld voor compensatie van het irisniveau. 
Stand L (laag) betekent donkerder beeld. Stand H (hoog) betekent 
helderder beeld.

Fase-instelling Met de schroef V-fase stelt u het faseverschil tussen meerdere 
camera’s in. Schakelaar 7 moet op AAN staan voor lijnvergrendeling 
(alleen wisselstroom).

DIP-schakelaars

(Raadpleeg 
cameramodel)

Standaardinstellingen 
zijn vet weergegeven.

SW Hoge resolutie 
+ TDN

Hoge resolutie Standaardresolutie

1 DC/AES DC/AES DC/AES

2 AWB/ATW AWB/ATW AWB/ATW

3 BLC AAN/UIT BLC AAN/UIT BLC AAN/UIT

4 AGC AAN/UIT AGC AAN/UIT AGC AAN/UIT

5 TDN Niet gebruikt FLK

6 FLK AAN/UIT FLK AAN/UIT LL AAN/UIT

7 LL AAN/UIT LL AAN/UIT Niet beschikbaar

8 Niet gebruikt Niet gebruikt Niet beschikbaar

DIP-schakelaars voor 
modusinstelling

Na ➋ montage en ➌ afstelling 
van de camera, brengt u de kap 
weer aan:
a. Klik de binnenkap vast op het 

camerahuis.

b. Plaats de beschermkap met de drie 
lipjes in de daarvoor bedoelde sleuven.

c. Draai de kap voorzichtig rechtsom 
totdat deze vastzit.

d. Voor extra veiligheid kunt u de kap 
vastzetten met de borgschroef 
(zie afbeelding).

= AAN
= UIT

Monitoruitgang

V-faseNiveau

+ –H L

Uitsparing

Uitsparing

Uitsparing

Zoomknop
(onder)

Focusknop
(boven)

Borgschroef

B

C

A

* Indien nodig draait u, vóór 
afstelling van de camera, 
de borgschroef van de 
gimbal-unit los. 

Stelschroef

Camerahuis

Camerahuis

Schroeven (niet 
meegeleverd)

M3 Schroeven 
(meegeleverd)

M3 Schroeven 
(niet meegeleverd)

Schroeven (niet 
meegeleverd)

Schroeven 
(meegeleverd)

Montageplaat


