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Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích 

zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí a jejich řádně 

proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována 

bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo 

veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou 

odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus si vyhrazuje 

právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi 

kdykoliv a bez předchozího upozornění. 
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Montážní postup 

 

 

 

    

  

 

 

1. Montáž začněte otevřením krytu – povolte vyznačené šroubky/zámek. Kryt nazna-

čeným směrem otevřete nebo vysuňte jeho zadní stěnu (GL-606). Pokud kryt nemá 

osazenou kabelovou průchodku, osaďte ji. Průchodku naleznete spolu s dalším mon-

tážním příslušenstvím uvnitř kamerového krytu. Namontujte Box kameru s objek-

tivem k základnové desce (šroub přiložen). Připojte napájení kamery a její obrazový 

výstup. Připevněte kryt k montážnímu držáku. 

 

Upozornění: Montáž Box kamery do krytu proveďte tak, aby se přední hrana objek-

tivu dotýkala skla kamerového krytu. Snížíte tak nežádoucí odrazy obrazu mezi 

předním sklem a čočkou objektivu. 

 

 

2. Připojte napájení 12V= ke svorkovnici 

na desce termostatů topení/větráku 

(svorka 1: –, svorka 2: +) 

 

3. Nastavte směr a sklon kamerového 

krytu pro požadovaný záběr z kamery. 

Nastavte zorné pole objektivu 

a zaostřete. Kryt zavřete a zkontrolujte, 

že všechny jeho části jsou správně 

usazeny, šroubky dostatečně zatáhněte. 

 

 

 

GL-618  

GL-605 

GL-606 
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Technické parametry 
Níže uvedené parametry jsou platné pro všechny typy kamerových krytů v nabídce 

Variant Plus. 

 

Funkce Napájení Odběr ze zdroje 
Nastavená teplota termosta-

tu [ZAP/VYP] 

Topení 12V= 350 mA 15/25 ˚C 

Větrák 12V= 140 mA 35/25 ˚C 

 

 

Montáž GL-618 s kabelovým organizérem GL-208 
 

Pro utěsnění přechodu 

držák – kryt použijte 

přiložené gumové těsnění. 

Držák ke krytu přišroubujte 

prostředními montážními 

otvory na držáku pomocí 

přiložených šroubů. Rozteč 

montážních otvorů pro 

uchycení držáku na stěnu je 

85 x 40 mm, potřebná 

minimální velikost montážní 

základny 120 x 80 mm. Veškerou kabeláž je možné protáhnout z krytu GL-618H/HB 

skrze tuto konzoly. Nastavení sklonu krytu provedete povolením adjustačního šroubu 

a po nastavení krytu jeho následným opětovným dotažením. 

 

 

Montáž ostatních držáků 
Namontujte držák na stěnu (k montážnímu podkladu). Kameru připevněte k držáku, 

nasměrování kamery zajistěte dotažením adjustačního šroubu (prstence u GL-229). 
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IR Čelo (IR LED přísvit) 
IR čelo je kompatibilní pouze s kamerovým krytem GL-618H/HB, zapojte dle 

obrázku níže, napájecí konektor J2 (vstup 12V=) je průchozí na konektor J3 (mož-

nost napájení dalších 12V= prvků - kamera, topení, ventilátor). 

Upozornění: IR čelo nelze použít v kombinaci s D/N kamerou vybavenou 

světelným senzorem na těle kamery. 

 

   
 

 

 

 

 

Topení 230VAC pro kamerové kryty 
Topení pro kamerový kryt 

s napájením 230VAC je dodává-

no samostatně a před jeho 

instalací je nutné demontovat 

původní 12V= topení. 

 


