
 1286راهنمای نصب گوشی تصویری 

 تعداد قسمت های دستگاه تصویری

 عدد1 مانیتور

 عدد1 دسته گوشی

 عدد1 پیچ نصب کفه به مانیتور

 عدد1 پایه کفه

 عدد 2 پیچ و رولپالک

 عدد1 صفحه جلوی درب و وسایل

 عدد 1 منبع تغذیه

 عدد 1 قفل زنجیری و وسایل نصب

 

 :دییفرما یجزء خوددار ریدر موارد ز ینصب گوش

 لهیو شوفاژ و هر گونه وس اتوریو راد یمانند بخار یلوازم حرارت یدر باال ای یکیدر نزد  -1

 .حرارت زا 

 لوازم رطوبت زا  یکیدر نزد -2
 پنجره و رو به آفتاب یمانند روبرو دینور شد یروبرو -3
 ونیزیوو تل خچالیمانند  زیو مولد نو یبرق لیوسا یکیدر نزد  -4

 یصوت یو آلودگ کیدرمناطق کامالً تار یدر نصب دم  -5

 یریتصو ینصب و استفاده از گوش قهیطر

 .دییرا مشخص نما یمحل نصب گوش  -1

را از  نالیترم یمهاینصب نموده و س یقوط یرا بر رو هیپا میاز قطع شدن س یریجهت جلوگ  -2

 .دیعبور ده یکنار پا

 دیبکش نییپا یو به آرام دیقرار ده هکف هیپا یدستگاه را رو یپشت گوش یها میپس از اتصال س  -3

ساعت آن  یدر جهت عقربه ها یگوشت و با پیچ دیقرار ده هکف یرا داخل سوراخ باال چیسپس پ

 خود محکم شود  یدر جا یکه گوش یبه طور دیرا بچرخان

 .دیرا به دستگاه وصل کن یبند دسته گوش -4

 نصب دم دری

آفتاب و بارش برف و باران  میطول عمر دستگاه حداالمکان در معرض نور مستق شیجهت افزا -1

 .نباشد

گرد و غبار و  چگونهینصب گردد که ه یبه طور واریو د یدر بدنه دم نیب یبند قیفوم عا -2

 .رطوبت به داخل آن نفوذ نکند 

 .تحت فشار و کشش نباشد یارتباط یها میس -3
 گردد. میکاهش صدا تنظ شیافزاجهت  یپشت باکس دم در ومتریپتانس  -4



 دیجد یدم در یبر رو میآب به طور مستق ختنیاز ر یاطراف دم در یدر هنگام شستشو -5

 .دییفرما یخوددار

باشد محل مناسب نصب  یم متریسانت 1۴۵ نیاز زم نیفاصله استاندارد دورب نکهیبا توجه به ا  -6

 .دیرا در محل مورد نظر قرار ده یدردم یو قوط دییدرب را مشخص نما یصفحه جلو

 

را با توجه به  نیدورب هیسپس زاو دیحرکت نما نیکه دورب دیباز کن یرا تا حد نیدورب میتنظ چیپ -7

 .دییرا محکم نما چ ینموده و پ میباال چپ تنظ ریتصو

 :کند یخارج م یرا از گارانت یکه گوش یموارد 

 یضربه و شکستگ  -1

 . دیکن وصل AC زیدوشاخه برق را به پر -2

را  کیشود حاال الکتروپ یدستگاه روشن م دیدستگاه را در حالت آن قرار ده (ON/OFF)دیکل -3

 . دیتجربه کن

 .دییزنگ را کنترل نما یصدا دیتوان یآن م کلید ولومبا استفاده از -4
 . دییشدت نور صفحه نشان دهنده را کنترل نما دکمهبا استفاده از   -5

 .گردد یفراهم م رونیب ریامکان مشاهده تصو یگوش یبر رو ریبا استفاده از دکمه تصو -6
 .شودیباز م یبا فشردن دکمه قفل بازکن درب ورود  -7

 .دیکن میرا تنظ شگریرنگ صفحه نما زانیم دیتوان یم colorبا استفاده از ولوم   -8

 نحوه سیم بندی و ارتباط با دم دری

 

 :دییتوجه فرما ریبه نکات ز میو جنس س یبند میس ریانتقال تصو یبرا

ها از کابل  یتمام گوش یزنگ برا میتوان به جز س یواحد م 7کمتر از  یدر ساختمانها  -1

 .استفاده کرد یاشتراک



باشد و  یم چریبه نصب سو اجیاحت ریبهتر تصو تیفیک یواحد برا 7از  شیب یدر ساختمان ها  -2

 .شود یکش میو مستقل س میبه طور مستق چریسوئ تااز هر واحد  دیبا

 .استفاده گردد  یکش میس یبرا کدستیتکه و  کی یها میساز   -3

 .دیینما یجدا خوددار یدم در ای یبلند در پشت گوش یلیخ یاضاف یها میس دنیچیاز پ -4
 یکش میس لیدر آن وجود نداشته باشد در هنگام تبد یاضاف یها میاستفاده شود که س یبلاز کا  -5

 یکش میآن است که س آلدهیا یریتصوو  یدربازکن صوت لیو تبد ضیو تعو یریبه تصو یصوت

 .انجام شود لداریفو0.6 میبا س دیجد

 مواردی که باعث اختالل در سیستم می شود:

 آزاد موجود در کابل در باز کن  یهامیستلفن از  ای 220انتقال برق  -1

  یمیقد یکش میوجود س -2
 ریشدن کابل به دور خود در مس دهیچیمنقطع و پ یها میاستفاده از س -3
 باال یدر تعداد واحدها چریعدم استفاده از سوئ  -4

 یکش میس یاختالالت احتمال یبرا بازکنرزرو در کابل در ستمیعدم وجود س  -5
موتور  یو لوازم دارا خچالیداخل واحد ها تا آنجا که امکان دارد مشترک با برق  یگوش هیتغذ  -6

 .نباشد رهیغ دوار مانند اسانسور و پمپ آب و
م را ینوع س نیدارد بنابرا یبستگ مسیو نوع  نیو دورب توریبه فاصله مان ریمطلوب تصو تیفیک  -7

 . دیبا توجه به فاصله انتخاب کن

 یم شنهادیپ الوگآن سوییچرشده باشد استفاده از  یدهاز هر واحد کابل جداگانه کش مواردی کهدر  -8

 .گردد

 .باشد یممنوع م نیدورب یجلو یجوشکار  -9

 

 صفحه یک واحدی

 

 یپنل دم در یکه فرد یها در صورت یتساز ش یکیبه  یداخل پنل دم در چیسوئ کرویم یها میبا بستن س

به  میدو س نیفعال شده و واحد مورد نظر به در خواهد آمد) با اتصال ا ریدزدگ چیکروسوئیرا باز کرد م

 .آمد اهدواحدها به صدا در خو هیزنگ کل یپس از باز کردن دم در 4و  3 یها نالیترم



 بال استفاده خواهد ماند( B نالیبوده و ترم یکاف میرشته س ۴ یواحد 1در صفحه  

 

 (Camera Specificationمشخصات دوربین سیاه و سفید)

 inch 320kpixel  B/Wimage sensur CCD 1/3 سنسورتصویر
 H512*V501 تعداد خطوط افقی و عمودی

 CCIR سیگنال تصویر

 H:15852 KHZ +1X  V:50HZ+1% فرکانس افقی و عمودی

 12VDC+10% ولتاژ تغذیه

 Max 150 Ma جریان مصرفی

 H=82 OR 74(DEC) V=47 or 55(deg) OA=78 OR 92(DEG) زاویه لنز

 

 (CRT Specificationمشخصات نمایشگر )

 inch flat CRT W81+H59+D101 4 اندازه صفحه نمایشگر

 CCIR H:15 825 KHZ V:50 HZ فرکانس

 4.5W توان مصرفی

 12VDC ولتاژ تغذیه

 

 (Camera Specificationمشخصات دوربین رنگی )

 or 1.3 SUPERHAD CCD 320K (SONY) 1.4 سنسورتصویر
 )H( *581 )V(512 تعداد خطوط افقی و عمودی

 PAL سیگنال تصویر

 H:15.625 KHZ+1% V:50HZ +1% فرکانس افقی و عمودی

 % Regulated DC 12V +10 ولتاژ تغذیه

 Max 140 Ma (at dc 12 v) جریان مصرفی

 H=82 OR 74(DEC) V=47 or 55(deg) OA=78 OR 92(DEG) زاویه لنز

 



 

 

 (TFT specification  3.5) اینچ TFT   3.5مشخصات 

 flat 3.5 اندازه صفحه نما یشگر

 w 1.5 توان مصرفی

 12v ,110Ma ولتاژ تغذیه

320)W( *240)H( Display resolution 

0.219)W(*0.219)H( Dot pitch(mm) 

RGB Stipe Color configuration 

 

 (TFT specification  4) اینچ TFT   3.5مشخصات 

 flat 4 اندازه صفحه نما یشگر

 W 2کمتر از  توان مصرفی
 12VDC ,130mA ولتاژ تغذیه

480)W( *234)H( Display resolution 

0.171)W(*0.264)H( Dot pitch(mm) 

RGB dette Color configuration 

 



 


