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UTP = UTP cat. 5e/6
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CONNECTING
- Mount the combiner board by inserting it into the panel screw 
connectors and screwing it down
- Insert the EXTMOD2 connector into the upper panel socket
- Connect the combiner board with the CDNV-CAM camera module 
using the 4-core cable from the kit
- Connect the 15V DC power supply, electric strike and optional other 
wires directly to the screw connectors on the combiner board. 

For Master panels (or when there is only one panel in the system):
- Connect the bus to the OUTPUT only and put the jumpers J1 and J2

For Slave panels: 
- Connect the bus coming from the previous panel to the INPUT jack. 
The OUTPUT socket is used to output the bus. Leave jumpers J1 and 
J2 on.  
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PODŁĄCZENIE
- Płytkę sumatora montujemy wsuwając je w złącza śrubowe panelu i 
przykręcając
- Złączę EXTMOD2 należy wpiąć do górnego gniazda panelu
- Podłączyć kablem 4 żyłowym z zestawu płytkę sumatora z modułem 
kamery CDNV-CAM
- Zasilanie 15V DC, elektrozaczep oraz opcjonalne inne przewody 
podłączamy bezpośrednio do złącz śrubowych płytki sumatora. 

Dla paneli Master (lub gdy jest tylko jeden panel w systemie):
- Magistralę podłączamy jedynie do wyjścia OUTPUT oraz zakładamy 
zworki J1 i J2

Dla paneli Slave: 
- Magistralę przychodzącą z poprzedniego panelu podłączamy do 
gniazda INPUT. Gniazdem OUTPUT wychodzimy dalej magistralą. 
Zworki J1 i J2 zostawiamy zdjęte.    

1 x CDNV-CAM + CDNVS-CAM = 15V DC 105mA
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