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Funksjonsbeskrivelse

Videofordeleren er en aktiv komponent for lednings-
tilpasning og forsterking av videosignalene i Gira 
porttelefonssystem. 
Videofordeleren er nødvendig dersom kabelførin-
gen til videokomponentene i Gira porttelefonssys-
tem utføres som stikkledninger. Den sørger for kor-
rekt avslutningsmotstand for å forhindre reflekser 
fra de enkelte grenene og derav følgende billedfor-
styrrelser.

i Avslutningsmotstand

På TFT-displayene på enden av ledningsgrenene, 
sett motstand til "Ja".
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Tilkobling

Videofordeleren har en inngang og 
tre utganger. 
Inn- og utgangsledninger er merket 
med farger:

• 1 inngang: hvite ledninger,
lyse klemmer,

• 3 utganger: svarte ledninger,
mørke klemmer.

Det er ikke nødvendig å ta hensyn til 
polariteten ved tilkobling av videofor-
deleren, da inn- og utganger er pola-
ritetssikret. For tilkobling, stikk de 
avisolerte ledningsendene fra BUS-
ledningen i klemmene på videoforde-
leren.

Inngang

Utganger
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Monteringssituasjoner

Videofordeleren brukes hovedsaklig dersom kabel-
leggingen til videokomponentene er utført som 
stikkledning.

Ved bruk av flere fargekameraer vil disse kobles 
sammen ved hjelp av videofordeleren. 
Ved tilkobling av fargekameraer, pass på riktig kob-
ling av inn- og utganger.

De følgende bildene viser typiske brukstilfeller for 
bruk av videofordeler.

Flere eksempler finner du i systembeskrivelsen som 
følger sentralenhet video.



5

�����������	
���

���������

�

��	�

��	� ��	�

��	�


 



 


� �

� � �

VV = videofordeler
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Bruk av radiostøyfilter

Dersom det i en topologi brukes 3 eller flere video-
fordelere, må svarapparatet med TFT-fargedisplay 
lengst unna utstyres med et radiostøyfilter, som kan 
leveres som ekstrautstyr.

På dette svarapparatet skal avslutningsmotstanden 
settes til "Nein" ("Nei") på TFT-displayet.
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VV = videofordeler
EF  = radiostøyfilter
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Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske 
bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send 
defekte apparater portofritt til din forhandler (fag-
handel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til 
Gira Service Center.



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de
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