
Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via 
de vakhandel.
Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrij-
ving van de fout aan de betreffende verkoper ((elek-
trotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) over-
handigen of portvrij opsturen. 
Deze stuurt het apparaat door naar het 
Gira Service Center.

Apparaatbeschrijving

De videomultiplexer bundelt de videosignalen van 
deurstations, DCS-cameragateways en DCS-IP-
gateways. Een videomultiplexer kan de videosigna-
len van 3 camera's samenvoegen. Met 2 videomul-
tiplexers kunnen de videosignalen van maximaal 
5 apparaten worden samengevoegd. 
Wanneer meer dan 5 camera's in het Gira deurcom-
municatiesysteem moeten worden geïntegreerd, 
moeten de DCS-cameragateways worden doorge-
lust.

Montage

Door de combibehuizing van de videomultiplexer 
zijn verschillende montagewijzen mogelijk: 

Zonder DIN-railadapter
• Opbouw (b.v. in een opbouwaftakdoos)
• Inbouw (in een diepe inbouwdoos)

Met DIN-railadapter
De videomultiplexer kan met de meegeleverde 
DIN-railadapter op een profielrail in een verdeelkast 
worden geïnstalleerd.
Afhankelijk van de oriëntatie waarin de videomulti-
plexer in de verdeelkast op de DIN-railadapter wordt 
gestoken, heeft deze een verschillende opbouw-
hoogte. Daardoor kan deze zowel gelijkliggend met 
de afdekplaat worden gemonteerd als eronder lig-
gend.

i Gelijkliggende montage

Bij gelijkliggende montage moet de meegeleverde 
plaat (1) in de DIN-railadapter worden geplaatst 
voordat de videomultiplexer erop wordt vastge-
klikt.
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Aansluitklemmen

Bus IN
Aansluiting voor het binnenko-
mende videosignaal van deur-
stations met videofunctie, DCS-
camera- of DCS-IP-gateways.
Omdat het videosignaal in de 
videomultiplexer slechts in één 
richting van Bus IN naar 
Bus OUT wordt geleid, moeten 
alle apparaten die een video-
signaal uitzenden met de Gira 
2-draads bus op Bus IN worden aangesloten.

Bus OUT
Aansluiting van de videomultiplexer op het 
besturingapparaat video of op een andere 
videomultiplexer.

Technische gegevens

Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen (b x h x d):  36 x 52 x 27 mm

Voorbeeldtopologieën

Legenda:
 Videomultiplexer

DCS-cameragateway

Aansluiting van 3 deurstations video

Aansluiting van 5 deurstations video 

Meer dan 5 camera's aansluiten
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