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1. Cechy produktu i główne cechy 

 
◆ 2 przewody, łatwe do podłączenia 
◆ Obsługa 2 zamków 
◆ 1 MPx HD Kolorowa kamera CMOS 
◆ Automatyczne oświetlenie nocne 
◆ Możliwość montażu powierzchniowego i spustowego 
2. Funkcje i opis urządzenia 
 
2.1 Opis urządzenia 

 

 

 

 

 

 

(1) Głośnik (7) Otwór montażowy do skrzynki 
(2) Optyka kamery (8) Skrzynki montażowe 
(3) Mikrofon (9) Śruby panelu przedniego 
(4) Przycisk dzwonka (10) Zaciski łączące 
(5) Etykieta dzwonka (11) SW1 DIP przełącznik 
(6) Panel przedni (12)  Kontakt alarmowy „Tamper“ 

 

 

 

 

 

2.2 Opis okablowania 



 

 

 

 
①Jumper sterowanie blokadą: Ustaw tryb zasilania zamka drzwiowego. 
②Przycisk resetowania hasła: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania i uruchom 
ponownie stację drzwi. 
Hasło zostanie pomyślnie zresetowane po dwóch wyemituje. 
③Złącze dla wielu użytkowników 
④Złącze do sterowania drzwiami zewnętrznymi 
OTWÓRZ: Podłącz przycisk wyjścia. 

SENS: Podłącz przełącznik wykrywania stanu drzwi. 
Ustawianie funkcji wykrywania stanu drzwi: W menu głównym 2-przewodowego monitora 
wewnętrznego w Ustawieniach" 
wybierz opcję "Konfiguracja urządzenia", przejdź do "Lista stacji wejściowych", aby oznaczyć 
stację drzwi, w menu "Dodaj do listy urządzeń monitorujących" wybierz "Edytuj", wprowadź 
prawidłowe hasło i wprowadź interfejs modyfikacji. Włącz "Sprawdź stan drzwi" i ustaw "Typ 
kontaktu magnetycznego" na "Normalnie otwarty" lub "Normalnie zamknięty" w razie 
potrzeby. Ustaw czas w "Najdłuższy czas otwarcia drzwi". Jeśli drzwi są otwarte, stacja drzwi 
wykryje jego stan, a jeśli drzwi nie zostaną zamknięte w ustalonym najdłuższym czasie 
otwarcia drzwi, stacja drzwi uruchomi alarm akustyczny. 
⑤Złącze blokady: 5-1 jest do zamka drzwiowego, 5-2 jest do zamka bramy 
⑥2-przewodowe złącze magistrali: Podłącz magistrala 2-przewodowa. 
⑦SW1 DIP przełącznik: Aby skonfigurować kontakty magistrali. (Przeczytaj schemat 
połączeń w instrukcji obsługi). 
 



 
 
   3. Zawartość opakowania 
   

4. Schemat połączeń 
4.1 Schemat połączenia blokady elektrycznej 

4.11 Podłączenie zamka elektrycznego bez dodatkoweho zasilacza. 

 

Uwaga :  W odległości do 5 m od stacji wejściowej i zamka elektrycznego nie jest konieczne 
korzystanie z dodatkowego zasilania zamka. 

Rys.1 

(1) Obsługiwane zamki do drzwi: 
(2) A: BLOKADA NC (normalnie zamknięta), wyłącz odblokowania. Obsługa blokady 

DC12V 0,35 A (Max). 
B: NO(normalnie otwarty) zamek, włącz, aby odblokować.  

Obsługa blokady DC12V ≤2 A (Instant). 

(2) Ustawienie Jumperů: Jak na zdjęciu 1. 
(3) Aby ustawić typ i czas odblokowania blokady: 
W menu głównym 2-przewodowego monitora wewnętrznego w "Ustawieniach" wybierz 
opcję "Konfiguracja urządzenia", 
przejdź do "Lista stacji wejściowych", aby oznaczyć stację drzwi, w menu "Dodaj do listy 
urządzeń monitorujących" wybierz "Edytuj", wprowadź prawidłowe hasło i wprowadź 
interfeis modyfikacji. Wybierz typ blokady i ustaw parametry odblokowania "Stan alarmu" na 
"On" lub "Off" oraz wymagany czas w menu "Czas odblokowania". 
 



4.12 Podłączenie zamka elektrycznego z dodatkowym źródłem.    
                              Obr.2 
 

 

 
 
 

 

 

(1) Obsługiwane zamki drzwi: brak blokady (normalnie otwarty), włącz, aby odblokować. 
(2) Obsługa zamków AC / DC5V-24V, ≤ 3A (natychmiastowa).  

(2) Ustawienia zworek: jak na rysunku 2. 

(3) Ustawienie rodzaju i czasu odblokowania zamka: 

W menu głównym 2-przewodowego monitora wewnętrznego wybierz "Konfiguracja 
urządzenia" w "Ustawieniach",przejdź  do „Lista stacji wejściowych” zaznacz bramofon, w 
menu „Dodaj do listy monitoringu” urządzenie ”, wybierz„ Edytuj ”, wprowadź prawidłowe 
hasło i wejdź do interfejsu modyfikacji.  Wybierz typ blokady i ustaw „Stan alarmu” na „Wł.” 
Lub „Wył.” W parametrach odblokowania i żądany czas w menu „Czas odblokowania”. 

 

 

4.2 Magistrala 2-przewodowa i przycisk wyjścia 

Ustawienia  Jumper 

Zasilacz Zamek do bramy 

Zamek 
 



 

 
(1) Przycisk wyjścia: naciśnij przycisk wyjścia, aby odblokować drzwi lub bramę. Aby wybrać 
zamek do drzwi lub bramy, przejdź do sekcji „Lista stacji wejściowych” w ustawieniach 
2-przewodowy monitor wewnętrzny na „Typ przycisku wychodzącego”.  
(2) 2-przewodowa magistrala nie ma polaryzacji. 

(3) Ustawienia styków magistrali 2-przewodowej: 2-przewodowe styki magistrali muszą być 
prawidłowo skonfigurowane. Ostatni monitor na magistrali 2-przewodowej powinien mieć 
przełącznik SW1 ustawiony na ON, patrz Rysunek 1. 
Inne monitory powinny mieć przełącznik SW 1 ustawiony na OFF, patrz Rysunek 2. 
Uwagi : przełącznik SW1 jest domyślnie włączony. 

 

Rysunek ①                                                       Rysunek ②  

              SW1 ON                                                 SW1 OFF 

 

 

 

4.3 Schemat połączeń 



 

4.31 Schemat połączeń stacji wejściowej z jednym przyciskiem 
(A) 1 monitor i 1 stacja wejściowa 
(A-1) Zasilacz z adapterem DC 24V, 1A 

 

 

(A-2) Schemat przyłącza stacji wejścia jednociśnieniowego 

 

 
(B) 2 monitory i 1 stacja wjazdowa 



 

(B-1) Zasilacz dc 24V, zasilacz 1A 

 

 

 

 

(B-2) Zasilanie szyny DIN DC24V, 1A 

 

 

 

 

 

 

 



(C) 5 monitorów i 1 stacji wejściowej (można podłączyć maksymalnie 5 monitorów, patrz 
rysunek 1) 

(D) 5 monitorów i 2 stacje wejścia (zob. rysunek 2) 

                      Rysunek 1                                                                        Rysunek  2 

                                                   

 

Uwagi : Dla określonego połączenia B i C adres POMIESZCZENIA na wszystkich monitorach 
musi być ustawiony na tę samą wartość. Po naciśnięciu przycisku na stacji wejściowej, 
wszystkie monitory będą dzwonić. 



 

 

4.32 Schemat połączenia stacji wejściowej 2-przyciskowej 

Każdy monitor wewnętrzny ma inny adres pokoju. 

 

(A) Zasilacz dc 24V, zasilacz 1A 

 
(B) Zasilacz dc 24V, zasilacz 1ADC24V, 1A 

 

 
 
Uwagi : 
(1) Ustawienia styku magistrali 2-przewodowej: Ostatni monitor na magistrali 2-
przewodowej powinien mieć przełącznik SW1 ustawiony na włączony. Inne monitory 
powinny mieć przełącznik SW 1 ustawiony na OFF. 



(2) Długość szyn jest oznaczona L 
(3) Ta sama magistrala powinna używać tego samego przewodu o tej samej specyfikacji.  
(4) Maksymalną długość magistrali znajdziesz w sekcji „Długość przewodu”.  
(5) Szyna nie ma polaryzacji . 
(6) Adres żądanego monitora wewnętrznego należy ustawić jako miejsce docelowe 
połączenia na każdym przycisku.  

W menu głównym 2-przewodowego monitora wewnętrznego wybierz „Konfiguracja 
urządzenia” w „Ustawienia”, przejdź do 
wybierz bramofon na „Liście stacji wejściowych” w menu „Dodaj do listy urządzeń 
monitorujących” „Edytuj”, wprowadź prawidłowe hasło i przejdź do interfejsu modyfikacji. 
Przejdź do „Adres przycisku”, aby ustawić miejsce docelowe połączenia dla każdego 
przycisku. 

 

5. Instrukcja obsługi 
5.1 Ogłoszenie  
(5.11) Wybór odpowiedniego miejsca do instalacji, aby uniknąć bezpośredniego światła 
słonecznego i deszczu.  
(5.12) Proponowana wysokość montażu: 1,5 ~ 1,6 metra 
(5.13) Przed zakończeniem instalacji upewnij się, że zasilanie nie jest podłączone 

 

 

 

 
 
 
5.2 Długość przewodu 
Najdłuższa długość przewodów jest ograniczona przez użycie różnych kabli.  
Długość kabla. 

1. Kable mogą być nieekranowane. 

2. Odległość L2 oznacza odległość od stacji wejściowej do zasilania systemu. 



3. Odległość L1 oznacza całkowitą odległość magistrali 2-przewodowej.  

4. Ta sama magistrala powinna używać tego samego przewodu o tej samej specyfikacji. 

Instalację może przeprowadzić osoba posiadająca wiedzę i odpowiednio przeszkolona w 
zakresie systemów VERIA.  

 
Uwagi : Ze względów bezpieczeństwa nie podłączaj wideotelefonu do zasilania przed 
zakończeniem instalacji.  
Instalując stację wejściową w miejscu z niewystarczającą ochroną przed deszczem, 
zdecydowanie przedłużyć żywotność sprzętu zalecamy wypełnienie przestrzeni między 
powierzchnią a wspornikiem montażowym szczeliwem silikonowym na zewnątrz dolnej 
części w celu odprowadzenia kondensatu. Przewody wideotelefonu nie powinny być 
prowadzone w tym samym kablu, co przewody innych instalacji (dzwonek, alarm, instalacje 
telekomunikacyjne) i nie więcej niż 15 m równolegle z innym el. zarządzanie.  
Uwagi : Niezastosowanie się do powyższej procedury instalacji stacji wjazdowej może 
skutkować trwałym uszkodzeniem i utratą gwarancji! 
 

 

 

 

 

  Zasilacz 
DC24V/1A 

 Źródło 
PW03A 

 

 Rodzaj kabla Jednostka 
wejściowa 
monitora 
długości  
L1m (MAX) 

Jednostka 
wejściowa 
monitora 
długości  
L2m (MAX) 

Jednostka 
wejściowa 
monitora 
długości  
L1m (MAX) 

Długość 
przewodu 
zasilającego 
L2m (MAX) 

1 Kabel równoległy

 
 

125 125 125 125 

2 Kabel równoległy

 

125 125 125 125 

3 Skręcony kabel 

 

150 150 150 150 

4 Skręcony kabel 

 

150 150 150 150 



5 Standart Cat-5 

 
 

150 100 150 100 

6 Parowy kabel CAT-5 

 

200 150 200 150 

7 Kabel telefoniczny linii 
2x0,2mm 

 

50 50 50 50 

8 Kabel równoległy

 

100 100 100 100 

 

 

 

 

5.3 Montaż

 

 

(1) Wywierć 4 otwory w zależności od położenia i włożyć kołki do otworu. 
(2) Zdejmij przedni panel, włóż etykietę i przykręć przedni panel z powrotem. 
(3) Przymocuj skrzynkę montażową 4 śruby.  
(4) Podłącz kabel zgodnie ze schematem połączenia systemowego. 
(5) Przymocuj stację wejściową do skrzynki montażowej za pomocą dołączonej klatki 
sześciokątej 
(1) Zrób otwór w ścianie w zależności od wielkości skrzynki montażowej i włóż kołki do 
otworu.  
(Uwaga: 2 śruby mocujące są już fabrycznie zainstalowane w otworach na śruby, patrz c. (7) 
na stronie 1.). 

 

 



6. Specyfikacja techniczna 
No Info Zawartość 
1 Komunikacja 2 przewody 
2 Liczba uczestników 1 uczestnik / 2 uczestników 
3 Audio Dwukierunkowa cyfrowa transmisja dźwięku 
4 Video 1- kanał cyfrowy wyjście wideo 
5 Kamera 1 Kamera CMOS MPx HD Color 
6 Światło nocne Diody podczerwieni 
7 Efektywna odległość (0 

Lux) 
0.5 metru 

8 Kąt widzenia 110 ° (w poziomie), 60 ° (w pionie) 
9 Przyciski 1 / 2 mechaniczne przyciski 
10 Zasilacz DC 24V 
11 Obsługiwane 

elektryczne 
zamki 

(1) Zamek drzwi bez dodatkowego źródła: 
Zamek NC DC12V 0,35A (maks.) Lub 
NO lock DC12V ≤2A (natychmiastowe). 
(2) Zamek drzwi z dodatkowym źródłem: 
Zamek AC / DC5V-24V, prąd <3A. 

12 Obsługiwany zamek 
bramy 

Jeden sygnał odblokowania (styk bezpotencjałowy), 
prąd jest mniejszy niż 0,35a. 

13 Kontrola blokady Kontakt przełączany 
14 Pobór energii 3W (bez poboru mocy zamka) 
15 Temperatura robocza -25°C až +60°C 
16 Temperatura 

przechowywania 
-30°C až +60°C 

 
Gwarancja. 
SAFE HOME Europe s.r.o. jako dostawca gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że niniejszy 
produkt będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym 
użytkowaniu i eksploatacji przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Zobowiązanie 
dostawcy w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do wymiany produktu. Naprawa 
produktu lub jego wymiana na produkt naprawiony leży w gestii dostawcy. Pełne brzmienie 
warunków gwarancji oraz informacje dotyczące serwisu gwarancyjnego i gwarancyjnego 
znajdują się na stronie internetowej www.safe-home.eu.  
SAFE HOME Europe s.r.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i 
innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można swobodnie 
obsługiwać na terenie UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej 
www.safe-home.eu. 

    
 



 
 

VERIA 
SAFE HOME europe, s.r.o. Seat of the company: 

jest znakiem towarowym produktów firmy: 
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov 

Czech Republic 
Tel.: +420 581 222 262 

Web: www.veria.eu 
Firma SAFE HOME europe, s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmian 

i zmienić specyfikacje produktu bez uprzedzenia. 
Wszystkie materiały są jednak dokładnie sprawdzane przez firmę 
SAFE HOME europe, s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

konsekwencje spowodowane błędami w druku 
lub błędy w tłumaczeniach tej instrukcji. 

© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 
 

 

 

 


