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VISP1 
 
INDOOR SCANNER (PAN-TILT) 
  
GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 
1. INSTALLATIE 
 
De module moet op een wandhouder gemonteerd worden. Om de zwenk- en 
kantelmodule op de wandhouder te bevestigen, heeft u de roestvrijstalen 
schroef 1/4-20 nodig die samen met de wandhouder geleverd wordt. Zorg 
ervoor dat de ribbels aan de onderzijde van de module precies in de groeven 
van de wandhouder passen. Zo kan de module ten opzichte van de 
wandhouder in de vier richtingen bewogen worden. Draai de schroef door de 
onderkant van de wandhouder in de module om deze stevig op de 
wandhouder te bevestigen. Haal ze aan. 
 
2. BEKABELING 
 
Stel de verbindingskabel samen zoals aangeduid op Figuur 1 voor een goede 
werking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
Diagram van de kabelsamenstelling 

 
3. OMGEKEERDE MONTAGE 
 
Wanneer de module ondersteboven gemonteerd wordt, worden de richtingen 
links/rechts voor manuele bediening omgekeerd. Dit moet gecorrigeerd 
worden bij het aanbrengen van de kabel tussen de regeleenheid en de 
zwenk- en kantelmodule. Verwissel gewoon de verbindingsdraden van 
aansluitpunten 3 en 4. 

STROOM (rood) 

MASSA (zwart) 

NEERW. KANTELEN (geel)

OPW. KANTELEN (blauw) 

RECHTS ZWENKEN (groen)

LINKS ZWENKEN (wit) 



VSCP1-VISP1                                                                                                   VELLEMAN 2

4. AFSTELLING VAN DE EINDBEGRENZERS 
 
Na het installeren van de kabel en het monteren van de module, gaat u als 
volgt te werk: 
1. Sluit de regeleenheid aan op een stroombron AC 24V. Zorg ervoor dat 

de auto-schakelaar op stand OFF staat. 
2. Om de eindbegrenzers van de zwenkeenheid af te stellen (zie Figuur 2): 

draai de schroeven los waarmee de eindbegrenzers (1) en (3) op de 
module bevestigd zijn en verschuif de begrenzers rondom de module tot 
ze zich in de gewenste stand bevinden. Zet ze opnieuw vast door de 
schroeven vast te draaien. 

3. Om de eindbegrenzers van de kanteleenheid af te stellen (zie Figuur 2): 
verwijder de twee schroeven waarmee aan weerszijden een afdekplaatje 
op de kanteleenheid bevestigd zit. Draai de eindbegrenzers van de 
kanteleenheid los en verschuif ze tot ze zich in de gewenste stand 
bevinden. Draai de schroeven van de eindbegrenzers opnieuw vast, 
plaats de afdekplaatjes opnieuw op de eenheid en schroef ze vast met 
de twee schroeven. 
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Figure 2 
Afstelling van de eindbegrenzers en camerahouder 

 
1. Eindbegrenzer rechts zwenkeenheid 
2. Aandrijver afslagschakelaar 
3. Eindbegrenzer links zwenkeenheid 
4. Schroef eindbegrenzer kanteleenheid 
5. Camerahouder 
6. Schroef 
7. Eindbegrenzer neerwaarts kantelen 
8. Kabel met 4 stroomdraden voor beeldsignaal 
9. Aansluiting op regeleenheid (VSCP1) 
10. Uitgang beeld 
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5. ONDERHOUD 
 
Deze zwenk- en kantelmodule moet nooit gesmeerd worden en vereist geen 
onderhoud. Wanneer de module niet werkt, schakelt u ze uit en controleert u 
de zekering in de regeleenheid. U vindt de waarden van de 
vervangingszekeringen in het instructieboekje dat bij de regeleenheid 
geleverd wordt. 
 
6. SPECIFICATIONS 
 
Hoekverdraaiing: Zwenken: 350° / Kantelen: ± 75° 
Eindbegrenzing: Extern instelbaar  
Snelheid: Zwenken: 6° / seconde 
 Kantelen: 4° / seconde 
Nominale belasting: Zwenken: 7 kg / Kantelen: 5 kg 
Werkcyclus: Zwenken: doorlopend  
 Kantelen: intermitterend 
Ingangsspanning: AC 24V 
Verbruik: 6W 
Normale werkspanning: 24V-200mA 
Kabelvereiste: Zes stroomdraden, niet gepantserd 
Werktemperatuur: -5°C tot + 60°C 
Materiaal: Aluminium en plastic 
Afwerking: Gebakken email, gebroken wit  
Afmetingen: 150 x 160 x 200 mm 
Gewicht: 2,3 kg 
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VSCP1 
 
SCANNERMODULE (LINKS-RECHTS / PAN-TILT) 
 
HANDLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving : 
► Auto on: LED - groen 
► Bypass on: LED - rood 
► Licht uit in stand off 
► Speciale uitschroefbare aansluiting voor makkelijke installatie 
 
Specificaties: 
Kantelregeling: Drukknop UP/DOWN 
Zwenkregeling: Drukknop LEFT/RIGHT 
Stroomregeling: Schuifschakelaar MAN/OFF/AUTO 
Ingangsspanning: AC 220-230V 
Uitgangsspanning scanner: AC 24V 
Werktemperatuur: -10°C tot +60°C 
Aansluiting: Uitschroefbaar 
Materiaal: Staal, getexturiseerd gebroken wit 
Afmetingen: 212 x 218 x 45 mm 
Gewicht: 1,2 kg 
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Functies: 
 
VOORZIJDE - 
1. Stroom: Plaats de wipschakelaar in stand "AUTO". De 

groene LED licht op. 
De scanner wordt automatisch links en rechts 
afgesteld. 
 
Plaats de wipschakelaar in stand "MAN". De rode 
LED licht op. 
Stel de scanner manueel af. 
 
In stand "OFF" licht geen enkele LED op. 

2. OP- EN NEERWAARTS: Hendelschakelaar UP/DOWN 
3. LINKS EN RECHTS: Hendelschakelaar LEFT/RIGHT 
 
ACHTERZIJDE - 
1. AC POWER: Aansluitpunt nr. 1  
2. LEFT: Aansluitpunt nr. 2  
3. RIGHT: Aansluitpunt nr. 3  
4. COM: Aansluitpunt nr. 4  
5. UP: Aansluitpunt nr. 5  
6. DOWN: Aansluitpunt nr. 6 
 

 


