
 

  

FIBER VIDEO MEDIA DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

SERİSİ 

 

 

 

KULLANIM KILAVUZU 
Model no. KX1075 - KX1076 

 

Not: Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. 

Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. 

Garanti süresi 2 yıldır. 

EEE Yönetmeliğine uygundur. 

 



 

 

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI 

DİKKAT! 

BU ÜRÜN GÖZÜNÜZE ZARAR VEREBİLİR, BU YÜZDEN FİBER PORTLARINDAKİ 

IŞIĞA ÇIPLAK GÖZLE KESİNLİKLE BAKILMAMALIDIR. 

ELEKTRİK ÇARPMALARINDAN KAÇININ! 

Bu ürün, yüksek güvenlikli ve emniyetli olarak dizayn edilerek kullanıcılara güvenlik 

kullanım Çözümleri sunar. Fakat buna rağmen aşağıdaki hususları kendinizin ve 

çevrenizin güvenliği için dikkatlice okuyunuz.  

1. Mümkün olduğunca yüksek sıcaklık ve yüksek nem bulunan ortamlarda 

çalıştırmayınız. Çalışma sıcaklıkları ve nem oranı değerlerini ürün özellikleri 

bölümünden kontrol ediniz.  

2. Güç kablosu üzerine herhangi bir şey bağlamayınız ve kolayca ulaşılamayacak 

şekilde konumlandırınız. 

3. Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olunuz.  

4. Aşağıda verilen değerler ile güç kaynağının değerlerinin aynı olup olmadığından emin 

olunuz. 

(1) Giriş AC: 220V (165V-260V), 50Hz 

Çıkış DC: -48V, -24V, -12V 

(2) Çıkış DC:5V, 2A 

(Not: Bu ürün sadece kutu içeriğindeki adaptör ile kullanılmalıdır.) 

5. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri ile karşılaşırsanız, hemen gücü kesin ve lütfen 

yetkili satıcınızı ya da ithalatçı firma ile irtibata geçiniz: 

(1) Ürünün su ile temas etmesi. 

(2) Ürünün arızalanması. 

(3) Ürünün anormal bir şekilde çalışması. 

(4) Üründen yanık kokusu gelmesi veya duman çıkması. 

6. Ürünü kendi başınıza tamir etmeyiniz. 

7. Ürünü açık alanlarda kullanıyorsanız mutlaka yıldırım koruyucu bir aparat ile kullanınız



GENEL BAKIŞ 

GİRİŞ 

1-8 kanal AHD Dijital Optik Video Dönüştürücüler gelişmiş uluslar arası dijital video ve

fiber optik sinyali aktarım teknolojisine sahiptir. Aynı zamanda gecikmesiz gerçek zamanlı 

senkronizasyon, yüksek kalitede video gösterimi sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına 

cevap verir. Tak ve Çalıştık özelliği ile kullanıcı dostudur. 

ÖZELLİKLER

Analog HD video 1080P (1920x1080) / 960P (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) 

desteği, Desteklenen formatlar AHD / HD-TVI / HD-CVI  

PAL, NTSC ve SECAM video sistemleri ile otomatik uyumlu 

10-bit dijital kod ve sıkıştırılmamış video aktarımı

Durum gösterge ledleri  

İyileştirilmiş video desteği  

Sabit giriş optik gücü ve geniş dinamik mesafe, elektriksel veya optik ayar 

gerektirmez 

Özel ASIC dizayn 

Tak&Çalıştır ve Sök&Tak desteği  

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI 

Güvenlik Kamera Sistemleri ve İzleme Merkezleri 

Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Gözetim Merkezleri için Alt Network Bağlantıları  

Otoyollar ve Gişelerin Güvenlik Gözetimleri  

Yüksek Kalitedeki Video Konferansları 

Endüstriyel Kapalı devre Televizyon Gözetimi  

Canlı Yayın ve Ses Aktarımları 

TEKNİK ÖZELLİKLER

VİDEO PARAMETRELERİ 

Video giriş / çıkış empedansı 75 Ohm (imbalance) 

Standart video giriş / çıkış voltajı 1.0Vp-p Type 

Video voltaj aralığı 0.6-2.0 Vp-p Type 

Differential gain(10%-90% APL) <1% Type 

Differential phase(10%-90% APL) <±1 Type 

Signal-to-noise ratio ﹥ 60Db (Weighted) (8Bit) 

﹥ 70Db  (Weighted) (8Bit) 

Fiziksel kanal arayüzü BNC 



 

 

 

SES PARAMETRELERİ 

 

 

DATA PARAMETRELERİ 

 

 

OPTİK PARAMETRELER 

 

  

SWITCHING PARAMETRELERİ 

 

 

GENEL PARAMETRELER 

 

Ses giriş/çıkış empedansı 600 Ohm(imbalance) 

Ses maksimum giriş/çıkış voltajı 2.0 Vp-p  

Ses giriş/çıkış seviyesi 0 dbm (typical value) 

Frekans yanıtlama 10Hz~20kHz 

Toplam harmonik distorsiyon ﹤0.05% 

Signal-to-noise ratio ﹥95Db ( weighted) 

Fiziksel kanal arayüzü Terminal Blocks 

Data formatı Rs232 / Rs422 / Rs485 

Data oranı 0-300 kbps 

Bit hata oranı 10ˉ9 

Fiziksel kanal arayüzü Terminal Blok 

Konnektör FC/ST/SC (opsiyonel) 

Dalgaboyu 1310nm & 1470nm ~ 1610nm 

Fiber tipi 50/125u multi-mode,62.5/125u multi-mode，9/125u 

single mode  

Optik çıkış gücü - 8 ~ -3 Dbm 

Alıcı hassasiyeti -25 Dbm 

Optik arayüz Simplex 

Fiziksel arayüz Terminal Blok 

Sinyal girişi Alarm or switching value Input ,support TTL、 

Rs-232/422/485 or switches, buttons 

Sinyal çıkışı Alarm or switching value output ,support TTL、

Rs-232/422/485 or Contact Relay output. 

Güç kaynağı  AC 110-220 V to DC 5V 

Çalışma Ortam Sıcaklığı -10℃～+70℃ 

Nem oranı 0-95% ( yoğunlaşmasız) 



 

 

KUTU İÇERİĞİ 

Kurulumdan önce kutu içieriğinin eksiksiz olduğundan emin olun. 

 Optik Transmitter – 1 adet 

 Optik Receiver – 1 adet 

 AC/DC Güç Adaptörü – 2 adet 

 Kullanım Kılavuzu – 1 adet         

Kutu içeriğinde eksik olması durumunda yetkili satıcınız ile irtibata geçiniz. 

 

DİKKAT! 

Transmitter (gönderici) ünite optik konnektör içerisinden, dışarıya ışık yayar. Bu 

yayılan kızılötesi elektromanyetik ışık, insan göz yapısı için zararlıdır. Bu ışığa 

direkt olarak bakılması halinde, gözünüzde kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu sebeple 

fiber konektörlerden gelen ışığa direkt olarak bakmayınız! 

KURULUM 

Video dönüştürücüler, standart ayarlarında olup RS485 data protokolüne sahiptirler..İki 

ünite arasında fiber kablo, güç kaynağı kolayca bağlanarak kullanıma hazır hale gelir. 

LED göstergeleri sayesinde gerçek zamanlı çalışma durumunu takip edebilirsiniz. 

Aşağıdaki talimatları izleyerek kurulumu hızlıca yapabilirsiniz.  

 

1. Video kaynağını (kamera), BNC konektör ile sonlandırılmış koaksiyel kablo ile 

Transmitter (gönderici) üzerindeki video girişi olan BNC konnektöre takın. 

2. Receiver (alıcı) üzerindeki video çıkışına BNC konektör ile sonlandırılmış koaksiyel 

kabloyu takın. 

3. Transmitter ve receiver (gönderici ve alıcı) arasındaki bağlantıyı fiber optik kablo ile 

yapın. 

4. Daha sonra Transmitter ve receiver (gönderici ve alıcı) için güç adaptörlerini bağlayın. 

5. Güç girişi yapıldıktan sonra SARI güç Ledi yanacaktır. MAVİ renkte olan VIDEO ve 

DATA Ledlerinin yanmasını bekleyin. 

6. Artık sisteminizi sorunsuz bir şekilde kullanabilir ve yönetebilirsiniz. 

 

SİSTEM TERMİNAL BLOK BAĞLANTISI 

Fiber Video media dönüştürücüler için çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları aşağıdaki gibidir.  

Video giriş veya çıkış: BNC Konnektörler. 

Data Giriş/Çıkış Konnektörleri: 

RS-485 2-kablolu 

Kırmızı kablo: Sinyal fiber kablo üzerinden gönderiliyor ya da alınıyor. (+) 

Mavi kablo: Sinyal fiber kablo üzerinden gönderiliyor ya da alınıyor. (-) 

RS-485 Bağlantısı 

Kamera tarafı 

Transmitterdan gelen kırmızı data kablosunu (485A), kontrol edilen ünitedeki RS485 (+)  



 

 

portuna bağlayın (pan/tilt, dome) ve mavi kabloyu (485B) kontrol edilen ünitedeki RS485 

(-) portuna bağlayın (pan/tilt, dome). 

Kontrol ünitesi tarafı 

Receiverdan gelen kırmızı data kablosunu (485A), kontrol ünitesindeki (Keyboard 

Controller, Matrix, DVR) RS485 (+)  portuna bağlayın ve mavi kabloyu (485B) kontrol 

ünitesindeki (Keyboard Controller, Matrix, DVR) RS485 (-) portuna bağlayın. 

RS-232 

Yeşil kablo: Sinyal fiber kablo üzerinden gönderiliyor. (232R). 

Sarı kablo: Sinyal fiber kablo üzerinden alınıyor. (232T). 

Mor kablo: Ground/Topraklama. 

RS-232 Bağlantısı 

Kamera tarafı 

Transmitterdan gelen sarı data kablosunu (232T) kontrol edilen ünite (pan/tilt, dome) 

üzerindeki RS232 portuna bağlayın ve mor kabloyu topraklama için kullanın. 

Kontrol ünitesi tarafı 

Receiverdan gelen yeşil data kablosunu (232R) kontrol ünitesi (Keyboard Controller, 

Matrix, DVR) üzerindeki RS232 portuna bağlayın ve mor kabloyu topraklama için kullanın. 

LED Göstergesi 

Her monitör ve Data bağlantısı için her ünite üzerinde bir LED bulunur. PWR Ledi video 

sinyali algılandığında yanmaya başlar. TD ve RD olarak konumlandırılan Ledler ise data 

akışı başladığında yanıp sönerek data akışının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini 

gösterir.  

 

 

TRANSMITTER ve RECEIVER (Gönderici ve Alıcı): 

Power: ON: (Mavi) Güç girişinin doğru bir şekilde yapıldığını gösterir. 

Transmitter (Gönderici): 

Video: OFF: BNC konektör girişinde video sinyali olmadığını gösterir. 

(BNC girişinde video sinyali yok) 

On: (Mavi) BNC konektör girişinde video sinyali algılandı. 

(BNC girişinde video sinyali var) 

Data: OFF: Gönderici kablo üzerinde data sinyali olmadığını gösterir. 

Yanıp/Sönme: (Mavi) Data gönderiliyor.  

Receiver: 

Video: OFF: BNC konektör çıkışında video sinyali olmadığını gösterir. 

(BNC çıkışında video sinyali yok) 

On: (Mavi) BNC konektör girişinde video sinyali algılandı. 

(BNC girişinde video sinyali var) 

Data: OFF: Gönderici kablo üzerinde data sinyali olmadığını gösterir. 

Yanıp/Sönme: (Mavi) Data alınıyor.  

 

 

 

 



 

 

SORUN GİDERME 

Fiber Optik 

Single Mod fiber optik kablo kullanarak bir çok uygulamada cihazınızı kullanabilirsiniz. 

Kullandığınız fiber optik kablonun doğru kablo olduğundan ve konektörlerinin doğru 

olduğundan emin olun.  

 

Genel  

Fiber konektör girişlerinde ve kablo üzerindeki herhangi bir toz veya kalıntı, fiber ışığının 

doğru bir şekilde aktarılmasını engeller. Uçların ve girişlerin temiz olduğundan emin olun. 

Bu sebeple  cihaz boşta iken toz kapaklarını kablo ve cihazlar üzerindeki konektör 

girişleri için her zaman kullanın.  

Video LED her zaman size çalışma hakkında bilgi verir. LED göstergelerini kontrol edin. 

Eğer Video LED ON ve Receiver cihaz üzerindeki OFF ise, tüm kablo bağlantılarını tekrar 

kontrol edin. Bağlantılarda sorun yok ise fiber kablonuz hasar görmüş olabilir, kontrol edin.  

 

Data Link 

 

Data girişleri yapılırken herhangi bir hata yapılsa fonksiyon düzgün çalışmayaiblir. Böyle 

bir durum oluşur ise ilk olarak data kablolarını kontrol edin. Kabloların sıkıca bağlı olup 

olmadığına bakın. 

Son olarak kırmızı ve mavi kabloların pozisyonlarını verici ve alıcı üzerinde aynı olacak 

şekilde değiştirin. Pin tanımına bağlı olarak RS485(+) kırmızı kablo, DB9 dişi konektör 

üzerinde 5 numaralı pine bağlı olmalıdır. RS485(-) mavi kablo ise DB9 dişi konektör 

üzerinde 4 numaralı pine bağlı olmalıdır. Eğer sistem hala çalışmıyor ise, destek için 

yetkili satıcı ya da ithalatçı firmaya danışın. 

 

 

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ 

 

 


