
 HPV42K1  – INSTALAČNÍ MANUÁL       
 
 
 
 
 
 

Venkovní kryt HPV42K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 2004 
Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem. K výkonu 
autorského práva je oprávněna společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security 
Products o.z. se sídlem Havránkova 33, 619 00 Brno, IČO: 18627757. 
Veškeré použití tohoto dokumentu mimo vlastní potřebu zákazníka, tedy 
další rozmnožování, šíření, publikace či překládání do cizích jazyků, je 
možné jen se souhlasem osoby vykonávající autorská práva za podmínek 
zákona č. 35/1965 Sb. Ve znění pozdějších novel. Proti zneužití, respektive 
proti užívání tohoto dokumentu v rozporu se zákonem, se bude společnost 
Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. domáhat soudní ochrany. 
Tento dokument neprošel redakční ani jazykovou úpravou. 
Vzhled a obsah tohoto dokumentu se mohou měnit bez předchozího 
upozornění. 
Překlad: Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z., 2/2004,   
Dovozce a distributor v ČR: Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z., 
Havránkova 33, 619 00 Brno 
Telefon: 543558101 - 11, fax: 543558117, 18 



 
 
 

INSTALACE 
 
 
Jak otevřít venkovní kryt 
 
Chcete-li otevřít kryt, je třeba povolit dva šroubky na boční straně (obr. 1), poté obraťte kryt 
vzhůru nohama a horní polovinu odklopte v ose pantů. Pouze tento způsob umožňuje snadný 
přístup do vnitřku krytu. 
 

Obrázek 1 
 

 
Jak nainstalovat kameru 
 
Táto část manuálu popisuje způsob instalace kamery do vnitřku krytu.  Měli by jste mít na 
paměti, že zdroj energie by měl být připojen až po kontrole správnosti zapojení. 
 

1. Otevřete kryt podle předešlého popisu. 
2. Vyjměte montážní základnu kamery částečným uvolněním rychloupínacích šroubků (obr. 

2, část 1). 
3. Pohybujte tažením základnou dokud poloha otvorů neodpovídá poloze rychloupínacích 

šroubů (obr. 2, část 2). 
4. Připevněte kameru pomocí 1/4¨ šroubů jestliže potřebujete mezi kameru a základnu 

umístit izolační podložku (obr. 2, část 3). V případě potřeby použijte dodané distanční 
podložky ke korekci pozice kamery a optiky. 

5. Umístěte základnu zpět a dotáhněte rychloupínací šrouby. 
6. Po vytvoření potřebného elektrického zapojení uzavřete kryt. 

 

 
Obrázek 2 



 
 
 

Jak nainstalovat vytápění 
 
Táto část popisuje instalaci vytápění v prachotěsných krytech dodaných bez namontovaného 
vyhřívání. Topení může být dodáno s provozním napětím 12 – 24 VDC / VAC nebo 115 – 230 
VAC. Souprava obsahuje topný článek s vodičem odpovídající požadovanému provoznímu 
napětí, kovové tepelné zářiče a sadu montážních šroubků. 
 

1. Otevřete kryt podle předešlého popisu. 
2. Umístěte topné tělísko do předurčené polohy v těle krytu (obr. 3, část 1). 
3. K zajištění správného vyhřívání by měl být topný článek s drátem před uchycením 

umístěn mezi dvěma tepelnými zářiči (obr. 3A) k zajištěni správného vzájemného 
kontaktu. 

4. Umístěte topný drát do osazení v desce. 
5. Dvou pinový konektor na konec kabelu zasuňte do odpovídající zástrčky označené J2 

(Heater). (Obr.3, část 3). 
6. Umístěte montážní základnu kamery na původní místo a zavřete kryt. 

   
                    Obrázek 3        Obrázek 3A 
 

 
Elektrické obvody jsou schopné poskytnou zdroj napájení kamery. I když 
napájíte obvody z externího zdroje, věnujte pozornost typu provozního napětí a 
použijte správný napájecí zdroj odpovídající požadavkům. 

 
 
Jak nainstalovat napájecí zdroj kamery 
 
Táto část popisuje instalaci napájecího zdroje kamery ve vlastním krytu. V závislosti na 
požadavcích existují dva druhy typů napájecích zdrojů. 
První typ se vstupním napájením od 100 VAC do 240 VAC při výstupním napětí 12 VDC, 1A. 
Druhý typ se vstupním napájení 230 VAC při výstupním napětí 24 VAC, 400mA. 
 

1. Otevřete kryt podle předešlého popisu. 
2. Umístěte napájecí zdroj kamery do předpřipravené pozice (obr. 4, část 1). 
3. Upevněte napájecí zdroj ke krytu použitím držáku a šroubů dodaných v soupravě pro 

napájecí zdroj. 
4. Zasuňte šesti pinový konektor na konci kabelu do odpovídající zástrčky označené J5 

(obr. 4, část 2). 
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5. Uzavřete kryt. 

 
 

Obrázek 4 
 

Je-li obvod napájen z externího zdroje, je třeba věnovat pozornost typu 
použitého napájení. V závislosti na požadavcích je třeba zvolit odpovídající 
zdroj. Instalujete-li napájecí zdroj kamery, není třeba odstranit žádné předešle 
instalované komponenty. 

 
 
 
 
 
 


