
Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för 
de lagstadgade bestämmelserna.
Lämna eller skicka defekta apparater portofritt 
med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare 
(fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).
Denne ser till att apparaterna skickas till 
Gira Service Center.

Apparatbeskrivning

Videomultiplexern samlar ihop videosignalerna från 
portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-Gate-
wayar. En videomultiplexer kan sammanföra videosig-
nalerna från tre kameror. Med två videomultiplexer 
kan videosignalerna från upp till fem apparater sam-
manföras. 
Om fler än fem kameror ska integreras i Gira porttele-
fonsystemet måste PTS-kamera-gatewayarna “dras i 
slinga“.

Montage

Videomultiplexerns kombinationshus gör det möjligt 
att montera på olika sätt: 

Utan DIN-adapter
• Utanpåliggande (t.ex. i en kapslad, 

utanpåliggande dosa)
• Infällt (i en djup infälld apparatdosa)

Med DIN-adapter
Med den medföljande DIN-adaptern kan videomulti-
plexern installeras på en DIN-skena i en central.
Videomultiplexerns monteringshöjd i centralen änd-
ras beroende på stickriktningen. Detta gör det möj-
ligt att montera så väl i nivå med skyddskåpan som 
under den.

Anslutningsklämmor

Bus IN
Anslutning för den inkommande 
videosignalen från portregister 
med videofunktion, PTS-kamera- 
eller PTS-IP-Gatewayar.
Eftersom videosignalen i 
videomultiplexern bara leds i 
en riktning, från Bus IN till 
Bus OUT, så måste alla apparater 
som sänder ut en videosignal 
anslutas till Bus IN över Giras 
2-trådsbuss.

Bus OUT
Anslutning av videomultiplexern till styrmodulen 
Video eller till en annan videomultiplexer.

Tekniska data

Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Yttermått (B x H x D):  36 x 52 x 27 mm

Exempel - topologier

Bildförklaring:

 Videomultiplexer

 PTS-kamera-gateway

Anslutning av tre portregister Video

Anslutning av fem portregister Video 

Ansluta mer än fem kameror

i Montering i nivå

Vid montering i nivå ska den medföljande 
plattan (1) läggas in i DIN-adaptern och 
därefter ska videomultiplexern hakas fast.
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Bruksanvisning 
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