
 

 

 

 

 

 

 

Modul MD-CAM2 , MD-CAM4 

Před instalací si přečtěte tento návod. 

Vzhled desky a krytu se může lišit v závislosti na verzi. 

Reléový modul MD-CAM2, MD-CAM4 je určen pro použití v instalacích s nízkým napětím. 

Modul umožňuje zvýšit počet vstupů monitorů systému COMMAX. 2 vstupy (4 vstupy) / 1 výstup. 
Pracuje se všemi modely analogových monitorů a dveřními jednotkami COMMAX. Zároveň lze přes 
MD-CAM připojit i externí analogovou kameru, ta ale musí mít externí napájení. 

Maximální vzdálenost mezi modulem a zařízením COMMAX by neměla přesáhnout 100 metrů při 
průměru vodiče 0,5 mm. 

MD-CAM2, MD-CAM4 je dodáván v univerzální montážní krabičce s krytím IP 54. Modul by měl být 

umístěn ve vnitřních prostorách, aby byl chráněn před nepříznivými účinky počasí. 

Popis funkce modulu 

Aktuální stav  je signalizován stavem dvou LED diod (červená a zelená). 

Modul je zapnutý a červená LED indikuje, že je připraveno zobrazit vstupní obraz 1 (tj. Náhled 

monitoru zobrazí vstupní obrázek 1). Po dokončení náhledu / konverzace se modul přepne na vstup 

2. 

Modul je zapnutý a zelená LED svítí, znamená to, že je připraveno zobrazit vstupní obraz 2 (to 

znamená, že náhled monitoru zobrazí obraz ze vstupu 2). Po dokončení náhledu / konverzace se 

modul přepne na vstup 1. 

V pohotovostním režimu svítí červená kontrolka LED, že aktuální vstup 1 je aktivní, vstup 1 bude také 

k dispozici pro sledování z monitoru. 

Náhledy z dveřních jednotek lze přepínat manuálně postupným stláčením tlačítka  na 

videomonitoru.        

Napájení: 

a) Doporučený je zdroj COMMAX  RF-1A (jeden napájecí zdroj může napájet několik modulů). 

Napětí na svorkách modulu nesmí být nižší než 11,8 Vss. 

b) Moduly jsou určeny pro použití v analogovém systému COMMAX, jehož kabeláž by neměla                               

přesáhnout 100m pro 4x0,5mm a 150m pro 4x0,8mm (viz návod k použití kamer a monitorů). 



Poznámky - problémy s provozem: 

Pro správnou funkci modulu použijte napájení 12V DC. 

Pokud nesvítí žádná LED dioda, nemusí se jednat o poruchu, ujistěte se, že napájení modulu je 

dostatečné, stačí vyvolat náhled nebo stisknout tlačítko na dveřním panelu . 

 

 

 

Záruční a pozáruční servis 

Na produkty značky Commax ® se v České republice vztahuje nadstandardní záruka 36 měsíců od 
data prodeje 

 

 

 

 

 

 

 


