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Voorwoord

Hartelijk	gefeliciteerd	met	de	aanschaf	van	uw	Luvion®	Beeldbabyfoon!	
Moeder	 óf	 vader	 worden	 is	 één	 van	 de	meest	 spannende	 en	 leukste	
momenten	in	een	mensenleven.	Wij	hopen	dat	u	met	de	Luvion®	Beeld-
babyfoon	uw	baby	op	een	goede	en	veilige	manier	kan	zien	opgroeien.

De	Luvion®	Babyfoon	 is	geschikt	voor	het	horen	én	zien	van	uw	baby	
en/of	kind.	Tevens	kunt	u	de	Luvion®	Babyfoon	gebruiken	voor	het	moni-
toren	van	ouderen,	huisdieren,	uw	huis,	uw	bedrijfspand	e.d.	 In	deze	
handleiding	 vindt	 u	 de	 installatiehandleiding	 alsmede	 de	 spe-
cificaties	 van	 de	 monitor	 en	 de	 camera.	 Leest	 u	 het	 a.u.b.	
aandachtig	 door,	 alvorens	 u	 de	 Luvion®	 Babyfoon	 in	 gebruik	 neemt.

Wij	wensen	u	veel	plezier	toe	met	het	gebruik	van	de	Luvion®	Beeldbabyfoon.

Luvion®	 is	 leverancier	 van	 verschillende	 kwaliteitsproducten	 voor	
baby’s	en	kinderen.	Wij	hopen	dat	u	enthousiast	en	tevreden	bent	over	de	
Luvion®	 beeldbabyfoon	 en	 zien	 u	 graag	 als	 tevreden	 klant	 terug.

Inhoudsopgave

LUVION®
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Specifi	caties

•	 Digitale	draadloze	technologie	zorgt	voor	een	hoge	kwaliteit	en	helder	beeld.
•	 Storingvrije	en	beveiligde	ontvangst.
•	 Te	gebruiken	voor	een	afstand	tot	150	meter	(open	veld).
•	 Uitzonderlijk	helder	geluid	(CCSS:	Crystal	clear	sound	system).
•	 Alarm	wanneer	u	zich	buiten	de	gebruiksafstand	bevindt.
•	 Systeem	is	uitbreidbaar	t/m	4	camera’s.

Specifi caties camera

•	 Hoge	resolutie	(VGA)	camera.
•	 Camera	met	nachtzicht	tot	4,5	meter.
•	 Camera	met	ingebouwde	microfoon.
•	 In	de	camera	kunnen	batterijen	worden	geplaatst	voor	een	compleet	draad-		
	 loze	verbinding.

Specifi caties monitor

•	 2,4’’	inch	kleuren	LCD	monitor	met	superieure	beeldkwaliteit	(25	fps).
•	 Video/Audio	output	om	de	beelden	op	een	TV/Monitor	te	zien	of	eventueel		 	
	 op	te	nemen	op	een	VCD/DVD	recorder.
•	 Oplaadbare	Lithium	polymer	batterijen.
•	 Gebruiksvriendelijke	oplader	is	inbegrepen.
•	 Audio	level	meter	en	alarm.

Het	systeem	wordt	geleverd	met	de	volgende	componenten:

Controleert	u	a.u.b.	of	bovenstaande	items	in	het	pakket	aanwezig	zijn.

Draadloze	ontvanger Draadloze	camera Adapter
(ontvanger)

Adapter
(camera)

RCA	kabelBasis	station
(oplader	ontvanger)
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Maak	eerst	uw	keuze	of	u	de	stroomadapter	direct	met	de	monitor	wenst	
aan	te	sluiten	of	met	het	basisstation.

1	 Plaats	de	ontvanger	of	het	basisstation	met	de	ontvanger	op	een	
	 plaats	waar	u	goed	bereik	heeft	met	de	camera’s.
2 Plug	de	AC	adapter	Out	kabel	in	de	9V	Power	input	van	de	monitor	of
	 het	basisstation.	Plug	daarna	de	Power	plug	in	een	stopcontact.
3 Laadt	de	monitor	minimaal	6	uur	op	voordat	u	het	systeem	voor	de  
 eerste	keer	gaat	gebruiken,	zodat	de	oplaadbare	batterij	compleet	is 
	 opgeladen.	VERWIJDER	TIJDENS	DE	EERSTE	KEER	OPLADEN	DE
	 STROOMKABEL	NIET.	Na	de	eerste	keer	kunt	u	de	monitor	opladen		
	 zolang	en	zo	vaak	u	wenst.
4 Wanneer	u	de	beelden	op	een	groter	scherm	wenst	te	zien,	dan	kunt	u	de	
	 bijgesloten	A/V	kabel	van	de	monitor	of	het	basisstation	aansluiten	op		
 een	TV,	monitor	of	recorder.	Verbindt	de	gele	tulpstekker	(video)	en
	 witte	tulpstekker	(Audio)	op	de	TV,	monitor	of	recorder.

 Let op, het gebruik van de AV Uit functie is voor uw gemak. Indien
 u een grote TV, monitor heeft met een hoge resolutie (VGA 640x480
 pixels) dan zal het beeld licht korrelig zijn. Er is dan niks mis met  
 de monitor dan wel TV. Voor de beste kwaliteit moet u de PIP 
 (picture in Picture) functie gebruiken. Controleer of uw TV/ 
 monitor deze functie heeft. Zodoende kunt u TV kijken en tege-
 lijkertijd de beelden van monitor zien in uw TV op een klein scherm.

Installatie	monitor

Beeld Mode: 
De	volgende	knoppen	kunnen	worden	gebruikt	terwijl	u	naar	het		beeldscherm	kijkt.	
•Druk	op	de	naar	boven/beneden		pijl	om	het	volume	harder/zachter	te	zetten. 
•Druk	op	de	linker		pijl	om	automatisch	te	schakelen	tussen	de	camera’s.	
•Druk	op	de	rechter		pijl	om	handmatig	te	schakelen	tussen	de	camera’s. 

Menu mode: 
Gebruik	de	naar	boven/beneden/links/rechts	pijlen	om	te	navi-
geren	in	de	menu	mode.	Druk	op	de	OK	knop	om	uw	keuze	te	selecteren.
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1 Power/Audio level lampjes	-	Het	groene	lampje	impliceert	dat	de			
	 monitor	aan/uit	staat.	De	rode	lampjes	geven	het	audio	level	aan.
2 LCD beeldscherm	-	Vertoont	de	videobeelden	van	de	Luvion®	camera.
3 

4 Menuknop	-	Druk	deze	knop	in	zodat	u	in	het	menu	komt.	Druk	deze	 
	 knop	nogmaals	in	om	het	menu	te	verlaten.
5 Navigatie en Ok knop	-	Deze	kunt	u	gebruiken	terwijl	het	beeld	wordt		
 vertoond	en	wanneer	u	in	het	menu	veranderingen	wilt	aanbrengen.
6 Standaard	-	U	kunt	de	standaard	achterop	de	monitor	eruit	halen	en	deze
  op	een	vlakke	ondergrond	plaatsen.	Vanzelfsprekend	kunt	u	de	monitor	 
	 tevens	in	de	speciale	oplader	plaatsen.
7 Pair Button	-	Druk	op	de	Pair	Button	wanneer	u	een	camera	met	de	ont-
 vanger/monitor	verbindt.	U	heeft	meer	dan	één	camera	nodig	indien	u	de
	 functies	wilt	gebruiken	welke	voor	meer	dan	één	camera	bestemd	zijn.
8 Speaker	-	Produceert	het	geluid	dat	via	de	camera	opgevangen	wordt.

Functieknoppen	monitor	voor-	en	achterkant

Scan Button -	Wanneer	de	scanknop	is	ingedrukt	zal	het	LCD	beeld-
scherm	uitgaan	en	zal	het	systeem	alle	beschikbare	camera’s	gaan	
scannen/zoeken.	Het	beeldscherm	blijft	dan	donker.	Deze	scan	kan	
gebruikt	worden	met	de	volgende	twee	redenen:	(1)	Het	voorkomen	
dat	de	gebruiker	gestoord	wordt	terwijl	hij/zij	de	scan	uitvoert.	(2)	
Om	de	batterij	te	sparen.	Wanneer	er	geluid	komt	vanuit	de	camera	
boven	het	zelf	ingestelde	audio	level	zal	de	monitor	een	bliep	geven	
en	de	beelden	weer	vertonen	op	het	beeldscherm.	De	ontvanger	
zal	na	ongeveer	5	seconden	weer	automatisch	naar	de	Scan	modus	
gaan.	Wanneer	u	uit	het	scanmenu	wilt	kunt	u	eenvoudig	een	knop	
naar	keuze	(op	de	OK	knop	na)	indrukken.
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9 Nachtlampknop	-	Druk	om	het	lampje	Aan/Uit	te	zetten.
10 Alarm +/- knop	-	Met	deze	knop	regelt	u	het	volume	(+/-)	van	het	alarm.
11 Monitor antenne	-	Ontvangt	en	zendt	signalen	van	en	naar	de	camera’s.
12 Antennebevestigingsknop	-	Schuif	deze	knop	rustig	naar	beneden,	
 zodat	de	antenne	eruit	komt.	U	kunt	met	deze	antenne	de	ont-	
	 vangst	verbeteren.
13 Aan/Uit knop	-	Met	deze	knop	schakelt	u	de	monitor	aan	of	uit.
14 A/V Uit poort	-	Verbindt	de	A/V	kabel,	zodat	u	de	beelden	van	de
  monitor	op	de	TV	of	andere	monitor	kan	ontvangen.	Wanneer	u	deze  
	 kabel	er	weer	uit	haalt	zult	u	de	beelden	weer	zien	op	de	monitor.
 Let op: Indien u de beelden op de TV of monitor ziet, zal het 
 beeld van de monitor zelf donker zijn.
15 DC 9V power Input	-	Verbindt	de	bijgesloten	DC	9V	adapter	om			
	 de	monitor	op	te	laden.
16 A/V.	Uit	poort-	Verbindt	de	bijgesloten	A/V	kabel	(indien	de	monitor
 aangesloten	is)	met	een	TV	of	monitor.	U	kunt	de	beelden	tevens	opnemen 
	 met	een	DVD/VCR	recorder.	Het	basisstation	werkt	niet	wanneer	de
	 stroomkabel	niet	aangesloten	is.
17	 DC	9V	Power	Input-	Verbindt	de	bijgesloten	DC	9V	adapter	met			
	 het	basisstation	om	de	monitor	op	te	laden.

Let op, Indien de monitor met het basisstation is aangesloten én de AV 
kabel is aangesloten op de TV/monitor, dan zal het beeld van de monitor 
donker zijn.

Functieknoppen	monitor	overig
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1 Camera antenne	-	Zendt	en	ontvangt	signalen	van	en	naar	de	monitor.
2 Nacht lampje	-	Druk	om	het	nachtlampje	Aan/Uit	te	zetten.		
3 Lens/IR LED voorkant	-	Infrarood	LED’s	zorgen	voor	zicht	in	het	donker.
4 Microfoon	-	Ontvangt	geluid	uit	de	omgeving	van	de	camera,	en	
	 zendt	dit	geluid	naar	de	monitor.
5 DC 9V Power	-	Verbindt	de	DC	9V	adapter	met	de	camera.	Let op,	U	kunt  
 tevens	batterijen	plaatsen	in	de	camera	(4xAA	niet	bijgesloten)	zodat	de	camera
	 compleet	draadloos	te	gebruiken	is.	
	 Dit	is	voornamelijk	bedoeld	voor	gebruik	gedurende	korte	termijn.
6 Pair Knop -	The	pair	knop	zit	aan	de	achterkant	van	de	camera,	tussen	
	 de	lens	en	de	standaard.
7 Alarm (FOX) functie -	Pas	het	niveau	aan	wanneer	u	wilt	dat	het	alarm
 wordt	geactiveerd.	De	monitor	zal	een	‘beep’	geluid	maken	om	de	gebruiker
		 te	laten	weten	dat	het	geluid	boven	het	gestelde	alarmniveau	komt.
8	 Camera	Aan/Uit	knop-	Hiermee	schakelt	u	de	camera	Aan/Uit.

Functieknoppen	camera
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Plan	eerst	goed	waar	u	de	camera	wilt	hebben	staan	en	in	welke	positie,	voordat	
u	de	camera	installeert.	Plan	tevens	waar	u	de		snoeren	van	de	power	adapter	wilt	
plaatsen.	Controleer	of	de	beelden	van	de	camera	goed	zijn,	voordat	u	de	cam-
era	permanent	installeert.	Test	dit	op	de	plaats	waar	u	de	camera	wilt	plaatsen.	
Zet	de	monitor	neer	op	de	plek	waar	u	verwacht	deze	het	meest	te	gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen bij het installeren:
Richt	de	camera	in	de	juiste	richting	in	een	stofvrije	omgeving	en	niet	direct	in	het	
(zon)licht.	Probeer	een	locatie	te	kiezen	die	u	goed	overzicht	geeft	en	goede	beeld-
kwaliteit	oplevert	op	de	monitor.	Installeer	de	camera’s	bij	voorkeur	niet	waar	er	zeer	
dikke	muren	(met	staal	verwerkt)	zijn.	Tevens	is	het	een	pré	om	zo	weinig	mogelijk	
obstakels	te	hebben	tussen	de	monitor	en	camera’s.	De	camera	heeft	ingebouwde	
infrarood	LED’s.	Deze	zorgen	ervoor	dat	u	ook	zicht	heeft	in	het	donker.		Het	is	erg	
belangrijk	de	camera	aan	te	sluiten	op	de	adapter	en	niet	op	batterijen	wanneer	
het	donker/schemerig	in	de	kamer	is	aangezien	de	IR	LED’s	meer	energie	vragen.

Het installeren van de camera

1	 Neem	voorzichtig	de	camera	uit	de	verpakking.

LET OP: indien u een camera gebruikt die niet in dezelfde verpakking zit als de moni-
tor dient u de camera eerst te ‘pairen’. Kijkt u hiervoor a.u.b. naar het ‘pairing’ 
hoofdstuk in deze handleiding.

2 Bevestig	de	camera	op	een	muur	of	zet	deze  
 op	een	kastje.	Markeer	met	een	potlood	de	2  
 schroefingangen	en	boor	een	gat	in	de	muur.  
 Bevestig	de	2	schroeven	en	draai	deze	goed  
	 aan.	LET	OP:	U	kunt	de	camera	tevens	op	
	 een	vlakke	ondergrond	plaatsen	zoals	een		
	 kast,	tafel	of	plank.

3	 Richt	de	camera	op	het	gebied	dat	u	wilt
	 monitoren.

Installatie	van	de	camera

Positioneer	de	gaatjes	over	de	
schroeven	en	schuif	het	basis-
station	naar	beneden	voor	een	
goede	bevestiging
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De	camera	kan	zowel	worden	gevoed	door	de	meegeleverde	adapter,	als	door	4X	
AA	batterijen	(niet	bijgesloten).	LET	OP:	Draadloze	camera’s	hebben	altijd	stroom	no-
dig	om	de	signalen	te	zenden	en	ontvangen.	Wij	adviseren	het	gebruik	van	de	adapter	
boven	batterijen,	zeker	wanneer	u	de	camera	langere	tijd	aan	heeft	staan.

Adapter van de camera
Verbindt	de	adapter	met	de	camera.	Zorg	ervoor	dat	de	adapter	goed	in	het	stop-
contact	zit	waarbij	het	belangrijk	is	dat	het	Voltage	niet	teveel	fluctueert.

Batterijen
1	 Verwijder	het	klepje	van	de	onderkant	van	de	camera.
2		 Plaats	4	AA	batterijen	(niet	bijgesloten)	in	het	batterijvak.		 	 	
	 Zorg	ervoor	dat	u	plus	en	de	minus	goed	bevestigt.
3		 Bevestig	het	klepje	weer	aan	de	onderkant	van	de	camera,	
	 zodat	de	batterijen	er	niet	uit	kunnen	vallen.

LET OP: Wanneer de camera verbonden is met de adapter worden de batterij- 
en niet gebruikt. De batterijen zijn voornamelijk bedoelt voor korte termijn.

Aansluiten	van	de	camera	adapter

Plug	de	adapter	in	de	9V	ingang	aan	de	
achterzijde	van	de	camera.
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Het	hoofdmenu	bestaat	uit	4	submenu’s:
1 Pairing	-	Gebruik	het	‘pairing’	menu	om	meerdere	camera’s	
	 te	koppelen	aan	de	monitor	(zie	hoofdstuk	‘Pairing’.)
2  EV	-	Hiermee	kunt	u	de	helderheid	aanpassen	van	het	beeld.
3 Stroombesparing	-	De	monitor	gaat	automatisch	in	de	“power
	 save	mode”	wanneer	er	geen	camera’s	worden	gedetecteerd.
4 Instellingen	-	Hiermee	kunt	u	de	AV	opties	aanpassen.	Tevens
 kunt	u	hiermee	alle	instelling	naar	de	fabrieksstandaard	zetten.

 Gebruik de BOVEN  en BENEDEN  pijlen om in het  
 menu te kunnen bladeren.

EV Menu
Het	EV	menu	wordt	gebruikt	om	de	belichting	van	de	camera	aan	
te	passen.	Gebruik	de	Links		en	Rechts		pijlen	om	de	balk	van	
meest	DONKER	(links)	naar	meest	LICHT	(rechts)	te	veranderen.

Stroombesparing
Het	Power	Saving	Menu	wordt	gebruikt	om	het	scherm	op	een	
vooraf	te	bepalen	tijdstip	uit	te	schakelen,	om	de	batterij	te	sparen.	
Deze	 functie	kan	worden	 ingesteld	op	1	minuut,	2	minuten,	5	
minuten,	10	minuten.	Om	de	functie	ongedaan	te	maken,	dient	
men	voor	“Cancel”	te	kiezen.	Als	de	monitor	wordt	geactiveerd	
door	het	drukken	op	een	willekeurige	knop	(behalve	de	OK-knop)	
op	het	front	panel	van	de	monitor,	dan	zal	de	monitor	terug	gaan	
naar	een	zwart	scherm	als	de	vooraf	bepaalde	tijd	is	verstreken,	
indien	er	gedurende	die	 tijd	 zich	geen	geluidstrigger	voordoet.

A/V Out Menu
Het	A/V	Out	Menu	wordt	gebruikt	 om	de	 resolutiekwaliteit	
van	het	beeld	dat	naar	de	viewing	device	(zoals	een	televisie,	
een	videorecorder	of	een	monitor)	wordt	verzonden,	aan	te	
passen.	Gebruik	de	BOVEN	en	BENEDEN		pijlen	om	een	
resolutie	te	selecteren.	Druk	vervolgens	op	de	OK-knop	om	
te	bevestigen.

Hoofdmenu
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Het	systeem	wordt	geleverd	met	één	camera	die	al	is	gepaired.	Deze	camera	zal	
met	de	receiver	communiceren	als	deze	wordt	aangezet.	De	pairing-functie	wijst	
elke	camera	naar	een	verschillend	kanaal	toe	op	de	draadloze	receiver	(max.	4	
camera’s).	Dit	is	noodzakelijk	voor	het	configureren	van	bijkomende	camera’s.
Let	op:	Het	wordt	ten	zeerste	aangeraden	om	de	camera’s	te	pairen	met	de	
receiver	voordat	de	camera’s	definitief	worden	geïnstalleerd.

1 Zet	de	camera	aan	door	middel	van	de	power-adapter	of	batterijen,	en	zet		
	 de	ON-schakelaar	om.	De	power	LED	voor	de	camera	moet	op	ON	staan.
2	 Zet	de	 receiver	aan	door	de	power	adapter	 in	de	9V	 input	aan	de	
	 zijkant	aan	te	sluiten.
3 Druk	op	de	MENU-knop	op	de	receiver.	Blader	naar 
	 de	Pairing-menu-optie	door	op	de	BOVEN	en		 	
 BENEDEN		pijlen	te	drukken.	Druk	op	OK	om  
	 het	Pairing-menu	te	openen.
4 Selecteer	een	kanaal	door	op	de	BOVEN	en	BENEDEN		 	
  pijlen
  te	drukken.	Druk	op	OK	van	de	receiver	om	te	bevestigen.
5 Druk	op	de	Pair-knop	aan	de	onderkant	van	de	receiver,	 
 met	behulp	van	de	punt	van	een	pen	of	het	uiteinde	van	 
	 een	paperclip.
6	 Op	het	scherm	van	de	receiver	verschijnt	een			
	 boodschap.	De	receiver	zal	aftellen	van	30	tot	0.
	 Gedurende	deze	30	seconden	dient	u	de	Pair-knop	ingedrukt	te	houden	
 om	de	camera	succesvol	te	kunnen	laten	pairen.	Als	de	knop	van	de	camera
 niet	is	ingedrukt,	zal	de	receiver	automatisch	terugkeren	naar	het	viewscherm	
	 en	zal	er	geen	pairing	plaatsvinden.
7 Druk	op	de	Pair-knop	op	de	achterkant	van	de	camera.	Als	de	camera		
	 eenmaal	is	gepaired,	zal	deze	onmiddellijk	zichtbaar	zijn	op	de	monitor	 
 van	de	receiver.

Camera	pairing:
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Indien	u	gedurende	het	gebruik	van	het	systeem	op	problemen	stuit,	is	er	
vaak	een	snelle	en	makkelijke	oplossing.	U	kunt	het	volgende	proberen:

Probleem	&	Oplossing

Probleem Oplossing

De camera geeft geen beeld 1  Controleer alle aansluitingen op de camera. 
     Zorg ervoor dat de adapter is ingeplugged.
2  Zorg ervoor dat de camera’s en de receiver aan
     staan.
3  Zorg ervoor dat de camera binnen het bereik
     van de receiver is.
4  Indien u gebruik maakt van batterijen, kunt u
     deze vervangen.

Het beeld   “valt “ 1  Verplaats de camera dichterbij de receiver.
2  Probeer de camera, de receiver of beiden te
     herpositioneren om te ontvangst te verbeteren.
3   Zet de antenne van de reveiver in een verticale 
     positie.

Audio problemen 1  Zorg ervoor dat het geluid van de televisie aan
     staat.
2  Zorg ervoor dat er binnen het bereik van de
     microfoon van de camera geluid is.
3  Als er een luid piepend geluid ontstaat, zet dan
     camera en de receiver verder uit elkaar.

Het beeld is veranderlijk Het beeld kan veranderlijk worden wanneer er 
een lagere frame rate is (bijvoorbeeld 10 frames 
per seconde vs. 20 frames per seconde).
1  Zet de camera dichterbij de receiver.
2  Verwijder objecten die tussen de camera en de
     receiver in de weg staan.
3  Zet de antenne van de monitor in een verticale positie.

Het beeld wordt korrelig wanneer de AV UIT 
functie wordt gebruikt om het beeld te zien 
op een groot scherm TV/monitor

Het doel van de AV output is puur voor gemak. 
Wanneer de AV output wordt gebruikt met een 
groot scherm TV/monitor (???), kan het beeld 
korrelig worden als de camera de videoresolutie 
beperkt tot VGA (640x480 pixels). Dit is geen 
gebrek aan het product.
1  Voor het beste resultaat gebruikt u de TV/Moni-
    tor PIP (Picture in Picture) functie. Controleer  
    in de handleiding van uw TV/Monitor of deze
    functie beschikbaar is op uw TV/Monitor.
2  Bekijk de video op een kleiner scherm TV/monitor.
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Technische	specificaties	monitor

Frequentiebereik 2.400GHz~2.482GHz

Datasnelheid 1.5 Mbps

Ontvangstgevoeligheid -81dBm

Demodulatie type GFSK with FHSS

Resolutie H: 480  V: 240

Kijkhoek H: 50°  V: 50°

A/V Uitgang / Resolutie VGA 640x320 / 15FPS, QVGA 320x240 / 30FPS

Alarmgevoeligheid 80dB ±10% (1M)

Voedingsspanning 9V DC ±5%

Energieverbruik 400mA Max zonder opladen
800mA met opladen

Gebruikstemparatuur -10° ~ 60° C

Luchtvochtigheid 0 ~ 85% RH

NL
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Technische	specificaties	camera

Frequentiebereik 2.400GHz~2.485GHz

Data snelheid 1.5 Mbps

Zendvermogen 14dBm (TYP)

Modulatie type GFSK met FHSS

Bereik 150m (open veld)

Beeld sensor type 1/4” kleur CMOS beeld sensor

Pixels H: 640 V: 480

Beeldweergave Motion JPEG

Beeldresolutie / Frame Rate H: 640  V: 480 / 30FPS Max

AES On 1/2000 ~ 1/20 sec

Wit balans Ja

AGC / Bereik Aan / 0dB~24dB

Lens 4.9mm / F2.8

Kijkhoek (diagonaal) 60°

Minimaal lichtintensiteit 2.5 LUX (IR Off), 0 LUX (IR On)

IR LED / Nachtzicht bereik 8 LEDs / 840nm  5m (met IR LED)

Voedingsspanning 9V DC ±5%

Energieverbruik 360mA MAX (met nachtlicht)
300mA (zonder nachtlicht)

Gebruikstemparatuur -10°C ~ 40°C

Luchtvochtigheid 0% ~ 85%

Omgevingstemparatuur -10° ~ 60° C

NL
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