pentaguvenlik.com
pro-set montaj kýlavuzu

Bu montaj kýlavuzu pentaguvenlik.com tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Lütfen montaja baþlamadan önce tamamýný
gözden geçirin. Daha sonra talimatlara uygun olarak, anlatýmlarý okuyarak ve resimleri inceleyerek kablo baðlantýlarýný yapýn.
Baðlantýlar esnasýnda en önemli nokta 2. sayfa 13. resimde bulunan güç kablosunun + ve - baðlantýlarý.
Montajda temel kural kýrmýzý kablolar ve kesik çizgili kablolar + kutbu temsil etmektedir.
Montaj esnasýnda rasimlerin renkli olmamasýndan dolayý anlayamadýðýnýz yerler olursa, ayný kýlavuzun renkli resimli
olanýný www.pentadestek.tk adresinde “Resimli ve videolu anlatýmlar” bölümünde bulabilirsiniz. Buradan
bilgisayarýnýza kaydedip, bilgisayarýnýzda inceleyebilirsiniz.
Sorularýnýz için 0.216.375 13 76 nolu telefondan hafta içi mesai saatleri içinde teknik servisimizi baðlatarak bilgi alabilirsiniz.
Kameralarýn montaj yerleri belli olduktan sonra kablolarýn çekme iþlemini tamamlayýn. Sonra aþaðýdaki talimatý uygulayarak
montaja hazýr hale getirin. Kabloyu ucundan 10 cm kadar mesafe býrakarak dýþ kaplamasýný iç kablolara zarar
vermeyecek þekilde kesin (Resim 2) Kabloyu hafifce açarak (resim 3),

RESÝM 1

RESÝM 2

RESÝM 3

kýrmýzý ve siyah renkteki güç kablolarýný dýþarý çýkarýn (resim 4)( Resim 5). Kablo dip taraftan 1,5 cm kadar açýkken,
uç kýsmýnda 1,5 cm kesin.(resim 6)

RESÝM 4

RESÝM 5

RESÝM 6

Kabloyu geri oturtun (Resim 7) ve kestiðiniz yerden bantlayýn (resim 8). Ýç kabloda bulunan sarmal kýsmý ve kablo dýþ
kaplamasýnýn üstüne doðru kývýrýp toparlayýn. (Resim 9)

RESÝM 7

RESÝM 8

RESÝM 9

BNC soketleri hazýrlayýn (Resim 10). Önce kapaðý geçirin, (Resim 11)
Sonra iç yüzüðü takarak, sýkýþtýrýn (Resim12)

RESÝM 10

RESÝM 11

RESÝM 12

Ýç kýsýmda ki beyaz kablonun ucunu 0,5 c m kadar soyun (Resim 13). Bu kablonun bakýr tellerini Bnc soketin beyaz
plastiðinin içine takarak vidasýný sýkýn. (Resim 14). (Resim 15)

RESÝM 13

RESÝM 14

RESÝM 15

Bnc soketi takýn (Resim 16). Kapaðýný çevirerek sýkýþtýrýn (Resim 17). Güç kablolarýnýn uçlarýný yan keski yardýmý ile sýyýrarak
bakýr telleri çýkarýn.(Resim 18)

RESÝM 16

RESÝM 17

RESÝM 18

Güç uçlarýnýn ikisini de sýyýrdýkran sonra (Resim 19) güç soketlerini hazýrlayýn. (Resim 20). Güç soketlerinin de iki
ucunu yan keski yardýmý ile sýyýrarak bakýr telleri ortaya çýkarýn (Resim 21).

RESÝM 19
RESÝM 20

RESÝM 21

Güç soketinin montajýnda çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kesik çizgili kablo “+” ‘dýr. (Resim 22) Bu CCTV kablo
içinde ki kýrmýzý güç kablosuna baðlanacaktýr. (Reim 23) (Resim 24)

RESÝM 22

RESÝM 24

RESÝM 23

Güç soketinde ki kesik çizgili kabloyu CCTV kablo içerisinde ki kýrmýzý kabloya baðladýktan sonra elektrik bantýyla
bantlayýn (Resim 25) Düz siyah kabloyu (Resim 26) CCTV kablo içinde ki siyah kabloya baðlayýn (Resim 27)

RESÝM 25

RESÝM 26

RESÝM 27

Bu kablolarý da elektrik bantý ile baðladýktan sonra kablonuzun kamera ucu montaja hazýrdýr. (Resim 29) Kameranýn
baðlantý soketlerine takýp kamera tarafýnda ki kablolama iþini bitirmiþ olursunuz. (Resim 30)

RESÝM 29

RESÝM 28

RESÝM30

Kýlavuzun en baþýndan itibaren tüm iþlemleri kablonun kayýt cihazýnda ki ucu içinde yapýn. Tek fark güç soketi olarak
Resim 31’de bulunan diþi güç soketini kullanacaksýnýz. Ýþem sonunda kablonun ucu Resim 32’de görüldüðü gibi olacak.
Soketleri kayýt cihazýna ve adaptörden gelen uca takarak kablo montaj iþlemini tamamlamýþ olacaksýnýz. (Resim 33)
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