
VIDEO signalo sumatoriaus instrukcija    

1.  Gaminio paskirtis 

  Šis gaminys yra skirtas patobulinti standartinę video stebėjimo sistemą sukuriant galimybę nevaržomai plėsti, 

tobulinti ir modifikuoti esamą sistemą. Keli, iš kamerų išeinatys signalai yra moduliuojami ir susumuojami. Bendras 

moduliuotas signalas yra perduodamas koaksialiniu kabeliu iš siųstuvo imtuvui, o šis demoduliuoja ir atskiria 

signalus, vėl atstatydamas į pradinių signalų formatą. Naudojant jau esamą koaksialinį kabelį, jūs galėsite plėsti 

esamą sistema. Taip pat galėsite atsisakyti kelių kabelų instaliavimo ir supaprastinsite stebėjimo sistemą. Taipogi 

galėsite vienu koaksialiniu kabeliu galėsite persiūsti ne tik vieną ar kelis video sigvalus, bet ir valdomos kameros 

PTZ signalą ar audio kanalą. 

2.  Galimybės 

 Panaudojimo galimybės labai ivairiapusės : galima perduoti ne tik 2 (3, 4, 5, 6 ar 8) signalus vienu koaksialiniu 

kabeliu, bet ir vietoje vieno video kanalo turėsite RS485 kontrolės kanalą ( PTZ valdymas), arba audio 

peerdavimo kanalą. 

 Palaiko visus kontrolės protokolus 

 Patogus naudojimui technninis išpildymas: lengvai ir patogiai prijungiami signalo kabeliai, greitas "plug and 

play" signalų pajungimas, greitas signalų sukeitimas (hot swap) 

 Įrenginių aliuminis korpusas lengvai sklaido elektroninių elementų spinduliuojamą šilumą 

 Paprasta konstrukcija ir lengvas instaliavimas padeda išvengti papildomo įrangos paruošimo ir derinimo. 

3.  Charakteristikos  

 Nominalus įėjimo ir išėjimo lygis :  1Vp-p  

 Nominali įėjimo ir išėjimo varža : 7 Ω  

 RF išėjimo lygis :   108 dB 

 Maitinimo įtampa :  12V DC +/- 5% 

 Naudojama galia :   2in1;3in1 - 2W(T)/2W(R); 4in1;5in1;6in1;8in1 - 3W(T)/3W(R) 

 Darbinė temperatūra :  -40°C ~ +50°C 

 Matmenys :  2in1 - 114x71x26; 4in1 - 166x112x38 

 Preliminarus perdavimo atstumas: ~ 500m 

4.  Siųstuvo pajungimo schema

 

 DC12V:  maitinimo šaltinio pajungimo lizdai 

 PWR:  maitinimo įtampos pajungimo indikatorius 

 CABLE OUT: koaksialinio kabelio pajungimo lizdas išeinančiam signalui 

 VIDEO IN1: video signalo pajungimo BNC lizdas (arba valdymo signalo pajungimo lizdas) 

 VIDEO IN2,3,4,5,6,8 video signalo pajungimo BNC lizdai 

 V2/W, ar V3...8/W 2, ar 3, ar... 8 įėjimo signalo amplitudės priderinimo potenciometras. 

5. Imtuvo pajungimo schema 



 

 DC12V: maitinimo šaltinio pajungimo lizdai 

 PWR: maitinimo įtampos pajungimo indikatorius 

 CABLE IN: koaksialinio kabelio pajungimo lizdas įeinančiam signalui 

 VIDEO OUT1: išeinančio video signalo pajungimo BNC lizdas (arba valdymo signalo pajungimo 

lizdas) 

 VIDEO OUT2,3,4,5,6,8: išeinančio video signalo pajungimo BNC lizdai 

6.  Įrenginio pajungimo galimybių diagrama. (piešinuke parodyta vieno iš galimų įrenginių pajungimo galimybė, kiti 

įrenginiai jungiami panašiai, pirmą kanalą naudojant VIDEO signalui arba PTZ valdymo signalui, arba audio kanalui, 

o kiti sekantys kanalai tik video signalo pajungimui) 

 

 

7.  Sujungus sistemą, yra būtina sureguliuoti įėjimo signalo lygius, naudojant V*/W potenciometrus kad gautumėte 

geriausią vaizdo rezultatą. 


