
                                                                           

IP speed-dome IR kamera
Cantonk KIP-BH22XT20

Instalační návod

Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod!
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Varování a upozornění
1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení.
2. Zařízení je citlivé ke statické elektřině. 
3. Kameru smí obsluhovat pouze zaškolený personál. 
4. Před prováděním jakýchkoliv operací uvnitř kamery vypněte nejprve napájení kamery. V opačném 

případě hrozí nebezpečí zničení zařízení. 
5. Uvnitř kamery jsou přesné a citlivé optické a elektronické komponenty. Zacházejte s kamerou 

opatrně a chraňty ji před prudkými nárazy, pádem apod. V opačném případě hrozí nebezpečí 
poškození zařízení. 

6. Kameru sami neopravujte. Opravu kamery svěřte autorizovanému servisu. V opačném případě 
hrozí nebezpečí poškození kamery a ztráty záruky. 

7. Při instalaci a zapojení zařízení postupujte podle uvedených pokynů. 
8. Při instalaci na vysoké sloupi nebo stožáry se doporučuje chránit kameu proti blesku a přepětí. 
9. Dodržte předepsané provozní podmínky a požadavky na napájení (viz technická specifikace). 

Bezpečnostní upozornění
1. Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný instalační technik. 
2. Před započetím instalace si nejprve přečtěte tento návod. 
3. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití. 
4. Dodržujte všechny uvedené pokyny a upozornění. 
5. Přístroj čistěte pouze neabrazivním suchým hadříkem. 
6. Pro čistění objektivu použijte pouze speciální čístící přípravky pro čistění optiky. 
7. Použijte pouze doporučené příslušenství. 
8. Před připevněním kamery se ujistěte, že daný podklad je dostatečně pevný a má odpovídající 

nosnost. 
9. Pomocí vhodných ochran chraňte kameru před přepětím a úderem blesku. 
10.Opravu kamery smí provádět pouze autorizovaný servis. 
11.Dodržte uvedené provozní podmínky. 
12.Nezaměřujte kameru dlouhodobě proti slunci nebo jiným objektům s velmi vysokým jasem. 

V opačném případě hrozí poškození obrazového senzoru. 
13.Instalační pokyny jsou určeny pouze vyškolenému instalačnímu technikovi. Neškolená osoba 

nesmí instalační operace provádět. 
14.Instalační technik a obsluha musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a normy. 
15.K napájení kamery použijte pouze přiložený nebo ekvivalentní napájecí zdroj. V opačném případě 

hrozí nebezpečí poškození přístroje a/nebo úraz elektrickým proudem. 

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým 
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských 
státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho 
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být 
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto 
pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být 
ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je 
vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku 
kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů 
nebo prodejnu, v níž jste výrobek

 Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad.
Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. 
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Rozměry

Instalace
Instalace na zeď
Kameru lze připevnit na dostatečně pevnou a silnou zeď (stěnu), která unese alespoň čtyřnásobek 
hmotnosti kamery. Dle obr níže připevněte drřák kamery. 

Vyznačty si otvory ve zdi (stěně) pro připevnění držáku. 
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Protáhněte držákem propojovací kabely a připevněte držák ke zdi (stěně). 

Instalace na roh budovy
Pomocí vhodného adaptéru lze kameru připevnit též na pravoúhlý roh budovy. Roh zdi (stěny) musí 
být dostatečně pevný a musí unést alespoň čtyřnásobek hmotnosti kamery.

Vyznačte si otvory na rohu zdi (stěny) pro připevnění rohového adaptéru. 
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Protáhněte propojovací kabely rohovým adaptérem a ten připevněte na roh budovy. 

Protáhněte propojovací kabely kamerovým držákem a připevněte jej k rohovému adaptéru. 
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Instalace na sloup
Pomocí vhodných svorek a adaptéru lze kameru připevnit též na dostatečně pevný sloup nebo stožár. 
Sloup (stožár) musí unést alespoň čtyřnásobek hmotnosti kamery. 

Protáhněte propojovací kabely sloupovým adaptérem a pomocí vhodných svorek jej připevněte na 
sloup (stožár). 

Protáhněte propojovací kabely kamerovým držákem a připevněte jej ke sloupovému adaptéru. 
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Zapojení
Před jakýmkoliv zapojováním vypněte napájení kamery!
Zapojení přístroje smí provádět pouze odborně způsobilý montážní technik!

Popis připojovacích konektorů: 

Ochranný 
(zemnící) 
vodič

Napájecí konektor 
(12V DC / 4A)

Ethernet konektor (RJ45) Sériové rozhraní 
RS485 (šroubkové 
svorky)
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Schema zapojení

napájecí kabel (12V DC) 

k napájecímu  adaptéru 12VDC/4A

Ethernet kabel 

sériové rozhraní RS485

switch 

Ovládací klávesnice 
(joystick)
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Technická specifikace

Parametr Hodnota

Obrazový senzor CMOS Omnivision 1/1.27" (2MPX)

DPS procesor DaVinci DM368

Zoom objektiv optický zoom 22x, f=3.9-85.5mm

Day/Night IR-Cut filtr s automatickým přepínáním Day/Night režimu

BLC automatická kompenzace protisvětla

AWB automatická balance bílé

Odstup s/š > 50dB

IR LED dosvit až 120m, 6ks IR LED Ø22 + 5ks IR LED Ø16mm 

Rozlišení 2MPX Full HD 1080P: 1920x1080 / 25fps

PAN 0-360°

TILT ±90°

Rychlost PAN 200°/sek.

Rychlost TILT 100°/sek. 

Preset pozice 220x nastavitelných prepozic ukládaných do paměti

Autopatrol 4x automatické obchůzky s 16 nastavitelnými pozicemi

OSD menu ano

LAN port 10/100 Megabitový Ethernet, konektor RJ45

Ethernet protokoly
TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, 
UPnP

Onvif ONVIF

Vzdálený monitoring
pomocí internetového prohlížeče IE, CMS software (v ceně), nebo z 
mobilního telefonu (Android, iPhone)

Záznam 
CMS software (v ceně) na PC, nebo na kompatibilní NVR rekordéry 
(Cantonk, Synology ..) 

Napájení DC 12V /4A

Přepěťová ochrana do 6kV 

Rozměry 320 x 320 x 430mm

Hmotnost 7kg

Provozní teploty -40° až +50° C

Krytí IP66

Český překlad  © Copyright ESCAD Trade s.r.o. 2015
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