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MONTAŻ

ADAPTER
NR REF. 1742/13A

OPIS PRZEWODÓW

Adaptor nr ref. 1742/13A jest niezbędnym elementem
umożliwiającym przejście z systemu z przewodem
koncentrycznym
na
system
bez
przewodu
koncentrycznego. Montowany jest on bezpośrednio w
panelu zewnętrznym w module kamer video:
- nr ref. 725/600;
- nr ref. 825/70;
- nr ref. 1745/40;
- nr ref. 1745/70;

1. przewody do podłączenia kamery:
+TC – „plus” zasilania kamery (kolor żółty);
R1 – masa zasilania kamery (kolor niebieski);
V3 – sygnał video (kolor niebieski);
V5 – sygnał video „ekran”;
2. przewody do zasilacza:
+TC – „plus” zasilania kamery (kolor żółty);
R1 – masa zasilania kamery (kolor niebieski);

2. przewody do pionu (monitora):
A – sygnał video (kolor niebieski);
B – sygnał video „ekran”;
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WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

ZASILACZE I PRZEKAŻNIKI NR REF. 1742/13A

ADAPTER NR REF. 1742/13A

ZASILACZE I PRZEKAŻNIKI NR REF. 1742/13A

ADAPTER NR REF. 1742/13A
MONTAŻ

MONTAŻ W KAMERZE NR REF. 725/600

MONTAŻ W KAMERACH
NR REF. 1745/40 ORAZ 1745/70

MONTAŻ W KAMERZE NR REF. 825/70
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Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to możliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.
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