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1. Vlastnosti produktu a hlavné funkcie 
 
◆ 2 vodiče,Jednoduché zapojenie 
◆ Podpora 2 zámkov 
◆ 1 MPx HD farebná CMOS kamera 
◆ Automatické nočné pri svietenie 
◆ Možnost povrchovej aj zápustnej montáže 

2. Funkcie a popis zariadení 

 
2.1 Popis zariadení 

 

 

 

 

 

 

(1) Reproduktor (7) Montážny otvor pre škatuľu 
(2) Optika kamery (8) Montážna škatuľa 
(3) Mikrofon (9) Skrutky predného panelu 
(4) Tlačidlo zvonka (10) Pripojovacie svorkovnice 
(5) Menovka zvonka (11) SW1 DIP prepínač 
(6) Predný panel (12)  Kontakt alarmu „Tamper“ 

 

 

 

 

 



2.2 Popis zapojenia 

 

 

 

 
①Jumper ovládanie zámka: Nastavte režim napájania pre dverný zámok. 
②Tlačidlo pre resetovanie hesla: Stlačtě a držte resetovacie tlačidlo a reštartujte dvernú 
stanicu. 
Heslo je úspešne vyresetované po dvoch pípnutiach. 
③Konektor pre viacej používateľov 
④Konektor pre extérne ovládanie dverí 
OPEN: Pripojte odchodové tlačidlo. 
SENS: Pripojte spínač detekcie stavu dverí. 

Nastavenie funkcie detekcie stavu dverí: V hlavnej ponuke 2-vodičového vnútorného 
monitora v „Nastavení“vyberte možnosť „Konfiguracie zariadení“ , prejdite na „Zoznam 
vstupných stanic“ označte dvernu stanicu, v ponuke „Pridať do zoznamu monitorovacích 
zariadení“ vyberte „Upraviť“ , zadajte správné heslo a vstúpíte do modifikačného rozhrania. 
Povolte „Zkontrolovať stav dverí“ a nastavte „Typ magnetického kontaktu“ na „Normálně 
otvorený“ alebo „Normálně zavrený“ podľa potreby. Nastavte čas v „Nejdlchšej době 
otvorení dverí“. Ak budu dvere otvorené, dverná stanica detekuje ich stav a pokiaľ sa dvere 
nezatvoria do nastavenej nejdlchšej doby otevorení dverí, spustí dverná stanica akustický 
poplach. 
⑤Konektor pre pripojenie zámku: 5-1 je pre zámok dverí, 5-2 je pre zámok brány 
⑥Konektor 2-vodičové zbernice: Pripojte 2-vodičovu zbernicu. 
⑦SW1 DIP prepínač: Pre nastavenie kontaktov zbernice. (Prečítajte si v uživateľskej 
príručke schému zapojenia) 



3. Obsah balenia 
Dverná stanica 1ks 
Imbusový kľuč 1ks 
Skrutky 4ks 
Hmoždinka 4ks 

   

4. Schéma zapojenia 
4.1 Schéma zapojenia elektrického zámka 
4.11 Zapojenie elektrického zámka bez prídavného zdroja.  

Poznámka: Pri vzdialenosti do 5 m vstupnej stanice a elektrického zámka nieje nutné použiť 
pridavný zdroj napájania zámka. 

Obr.1 

 

(1) Podporované dverné zámky: 
A: NC(normálně zavreté) zámok,vypnutím sa odomkne. Podpora zámka DC12V 0,35 A (Max). 
B: NO(normálně otvorené)zámok, zapnutím sa odomkne. Podpora zámka DC12V ≤2 A . 

(2) Nastavenie Jumperov: Ako na obrázku 1. 
(3) Nastavenie typu a času odomknutia zámka: 
V hlavnej ponuke 2-vodičového vnútorného monitora v „Nastaveniu“ vyberte možnosť 
„Konfiguracia zariadení“, 
prejdite na „Zoznam vstupných stanic“ označte dvernu stanicu, v ponuke „Pridať do zoznamu 
monitorovacích zariadení“ vyberte „Upraviť“ , zadajte správné heslo a vstupite do 
modifikačného rozhrania. 
Vyberte typ zámka a nastavte v parametroch odomknutí „Stav budíka“ na „Zapnute“ alebo 
„Vypnute“ a požadovaný čas v ponuke „Doba odomknutia“. 



 
4.12 Zapojenie elektrického zámka s prídavným zdrojom. 
    
                              Obr.2 
 

 

 
 
 

 

 

(1) Podporované dverné zámky: NO (normálně otvorené) zámok, zapnutím sa odomkne. 
Podpora zámkov AC/DC5V-24V, ≤ 3A (Okamžitý). 
(2) Nastavenie Jumperov: Ako na obrázku 2. 

(3) Nastavenie typu a času odomknutia zámka: 

V hlavnej ponuke 2-vodičového vnútorného monitora v „Nastaveniu“ vyberte možnosť 
„Konfiguracia zariadenia“, 
prejdite na „Zoznam vstupných staníc“ označte dvernú stanicu, v ponuke „Pridať do zoznamu 
monitorovacích zariadení“ vyberte „Upraviť“ , zadajte správné heslo a vstúpíte do 
modifikačného rozhrania. 
Vyberte typ zámka a nastavte v parametroch odemknutia „Stav budíka“ na „Zapnuté“ alebo 
„Vypnuté“ a požadovaný čas v ponuke „Doba odomknutia“. 

 

 

 

 

 

Nastavení Jumperů 

Napájení Zámek Brány 

Zámek Dveří 



4.2 2-vodičová zbernica a odchodové tlačidlo 

 

 
(1) Odchodové tlačidlo: Stlačením odchodového tlačidla odomknete dvere alebo bránu. Pre 
výber zámka dverí alebo brány, prejdite v časti „Zoznam vstupných stanic“ v nastavení  
2-vodičového vnútorného monitora na „Typ odchodového tlačidla“. 
(2) 2-vodičová zbernice nemá polaritu. 
(3) Nastavenie kontaktov 2-vodičovej zbernice: Musíte mať správně nastavené kontakty 2-
vodičové zběrnice. Posledný monitor na 2-vodičové zbernici by mal mať nastavený prepínač 
SW1 na ON, viz obrázok 1. 
Ostatné monitory by mali mať nastavený prepínač SW 1 na OFF, viz obrázok 2. 

Poznámka: prepínač SW1 je vo východzom nastavení na ON. 

 

Obrázok ①                                                       Obrázok ②  

              SW1 ON                                                 SW1 OFF 

 

 

 



4.3 Schéma zapojenia 

4.31 Schéma zapojenia jednotlačidlovej vstupnej stanice 
(A) 1 monitor a 1 vstupná stanica 
(A-1) Napájanie adaptérom DC 24V, 1A 

 

 

 

(A-2) Napájanie zdrojom na DIN lištu DC24V, 1A 

 

 



(B) 2 monitory a 1 vstupna stanica 

(B-1) Napájanie adaptérom DC 24V, 1A 

 

 

 

 

(B-2) Napájanie zdrojom na DIN lištu DC24V, 1A 

 

 

 

 

 

 

 



(C) 5 monitorou a 1 vstupná stanica (možné pripojenie maximálně 5 monitorou, vid 
obrázok 1) 

(D) 5 monitorou a 2 vstupné stanice (vid obrázok 2) 

                      Obrázok 1                                                                        Obrázok 2 

                                                   

 

Poznámka: U uvedeného zapojenia B a C musí býť ADRESA IZBY na všetkých monitoroch 
nastavená na rovnakú hodnotu. Pri stlačení tlačidla na vstupnej stanici tak budu zvoniť 
všetky monitory. 



 

4.32 Schéma zapojenia 2-tlačidlovej vstupnej stanice 

U každého vnútorného monitora je nastavená rozdielna ADRESA YZBY. 

(A) Napájanie adaptérom DC 24V, 1A 

 
(B) Napájanie zdrojom na DIN lištu DC24V, 1A 

 

Poznámka: 
(1) Nastavenie kontaktou 2-vodičovej zbernice: Posledný monitor na 2-vodičovej zbernici by 
maľ mať nastavený prepínač SW1 na ON. Ostatné monitory by maly mať nastavený prepínač 
SW 1 na OFF. 
(2) Dlžka zběrnice je označena L 
(3) Rovnaká zbernica by mala používať rovnaký vodič s rovnakou špecifikáciou. 
(4) Maximálnu dlžku zběrnice zjistíte v kapitole „Dlžka vodiča“. 
(5) Zběrnica nemá polaritu. 



(6) Na každom tlačidle sa musí nastaviť ako ciel volania adresa požadovaného vnútorného 
monitora. 

V hlavnej ponuke 2-vodičového vnútorného monitora v „Nastavení“ vyberte možnosť 
„Konfiguracie zariadenia“, prejdite na „Zoznam vstupných staníc“ označte dvernú stanicu, 
 v ponuke „Pridat do zoznamu monitorovacích zariadení“ vyberte „Upraviť“ , zadajte správne 
heslo a vstúpite do modifikačného rozhrania. Prejdite na „Adresa tlačidla“ nastavte ciel 
volánia pre každé tlačidlo. 
 

5. Používateľská príručka 
5.1 Upozornenie 
(5.11) Výber správnej pozície na inštaláciu, aby ste sa vyhli priamemu slnečnému svetlu a 
dažďu. 
(5.12) Navrhovaná výška inštalácie: 1.5 ~ 1.6 metra 
(5.13) Pred dokončením inštalácie sa uistite, že zdroj napájania nie je pripojený 

 

 

 

 
 
 
5.2 Dĺžka drôtu 
 Najvetšiu dĺžku drôtuje obmedzené použitím rôznych káblov. 

Dĺžka kábla. 
1. Káble môžu byť netienené. 
2.Vzdialenosť L2 znamená vzdialenosť od vstupnej stanice po napájanie systému. 
3.Vzdialenosť L1 znamená celkovú vzdialenosť 2vodičové zbernice. 
4.Tá istá zbernica by mala používať ten istý vodič s rovnakou špecifikáciou. 

 Inštaláciu môže vykonať osoba, ktorá má vedomosť a je riadne vyškolená pre systémy 
VERIA. 

POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov videofón nepripájte k elektrickej sieti pred 
dokončením inštalácie. 



Pri inštalácii vstupnej stanice na mieste s nedostatočnou ochranou proti slnečnému žiarení 
alebo dažďom sa zkracuje životnosť zariadenia. 
Doporučujeme priestor medzi povrchom a upevňovaciou konzolou vyplniť silikonovým 
tmelom mimo spodnú časť pre odvod kondenzáta. 
Vodiče videotelefona by nemaly býť vedené v rovnakom kably alebo vodičou iných inštalacii 
(zvonček, alarm, telekomunikačné systémy) a ani súbežne viac ako 15 m s iným el. vedením. 
UPOZORNENIE: V prípade nedodržania uvedeného postupu inštalacie vstupnej stanice môže 
dojisť k jej trvalému poškodení a ztratě záruky! 
 

 

 

 

 

 

  Napájací 
adapter 
DC24V/1A 

 Zdroj 
PW03A 

 

 Typ kábla Dlžka 
monitor vst. 
jednotka 
L1m (MAX) 

Dlžka káblu 
napájania 
L2m (MAX) 

Dlžka 
monitor vst. 
jednotka 
L1m (MAX) 

Dlžka kábla 
napájania 
L2m (MAX) 

1 Paralerny kábel 

 
 

125 125 125 125 

2 Paralerny kábel 

 

125 125 125 125 

3 Krutený kábel 

 

150 150 150 150 

4 Krutený kábel 

 

150 150 150 150 

5 Štandart Cat-5 

 
 

150 100 150 100 

6 Párový kábel CAT-5 

 

200 150 200 150 



7 Telefonný kábel linkový 
2x0,2mm 

 

50 50 50 50 

8 Paralerny kábel 

 

100 100 100 100 

 

5.3 Montáž 

 

 

(1) Vyvrtajte 4 diery podľa umiestenia a vložte do dier hmoždinky. 
(2) Demontujte predný panel, vložte menovku a predný panel znova priskrutkujte. 
(3) Upevnite montážnu škatuľu pomocou 4 skrutiek. 
(4) Pripojte kábel podla schemy zapojenia systéma. 
(5) Upevnite vstupnú stanicu na montážnu škatuľu pomocou priloženého imbusového 
kľúča. 
(1) Vytvorte v múri otvor podľa veľkosti montažnej škatuľe a do dier vložte hmoždinky. 
(Poznámka: 2 upevnovacie skrutky sú predinštalované v otvoroch pre skrutky, vid č. (7) na 
straně 1.). 

6. Technická špecifikácia 
No Info Obsah 
1 Komunikácia 2 drôty 
2 Počet účastníkov 1 účastník / 2 účastníci 
3 Audio Dvojsmerný digitálny audio prenos 
4 Video 1-kanálový digitálny video výstup 
5 Kamera 1 MPx HD farebná CMOS kamera 
6 Nočný prísvit Infračervené diody 
7 Efektivná vzdialenosť (0 

Lux) 
0.5 metra 

8 Úhol záberu 110°(horizontálně), 60°(vertikálně) 
9 Tlačidlá 1 / 2 mechanické tlačidlá 
10 Napájanie DC 24V 
11 Podporované elektrické 

zámky 
(1) Dverný zámok bez prídavného zdroja: 
NC zámok DC12V 0,35A (Max) alebo 



NO zámok DC12V ≤2A (okamžitý). 
(2) Dverný zámok s prídavným zdrojom: 
Zámok AC/DC5V-24V, prud <3A. 

12 Podporovaný zámok 
brány 

Jeden odomykací signál (bezpotenciálový kontakt), 
prud je menší než 0,35A. 

13 Ovládanie zámka Spínaný kontakt 
14 Spotreba el. energie 3W (bez spotreby napájania zámka) 
15 Pracovná teplota -25°C až +60°C 
16 Skladovacia teplota -30°C až +60°C 

 

 

Záruka 
SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ, ručí pôvodnému kupujúcemu, že 

tento výrobok bude pri bežnom  používaní a prevádzke bez akýchkoľvek vád materiála 
a prevedení a to po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. 

Povinnosť dodávateľa sa na základe tejto záruky obmedzuje na výmenu výrobku. 
Oprava výrobku, či jeho výmena za opravený výrobok je na rozhodnutiu dodávateľa. 

Kompletné znenie záručných podmienok a informácie týkajúce sa záručného a pozáručného 
servisu nájdete na webových stránkach www.safe-home.eu. 

SAFE HOME europe s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. 

Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU. Vyhlásenie o 
zhode je možné naisť na webových stránkach www.safe-
home.eu. 
 

 

 

 

 

VERIA 
je obchodnou značkou pre produkty spoločnosti: 

http://www.safe-home.eu/
http://www.safe-home.eu/


SAFE HOME europe, s.r.o. Seat of the company: 
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov 
Czech Republic 
Tel.: +420 581 222 262 
Web: www.veria.eu 
Spoločnosť SAFE HOME europe, s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať 
a meniť špecifikácie produktou bez predchádzajúceho upozornenia. 
Všetky materiály sú starostlivo kontrolované, avšak spoločnosť 
SAFE HOME europe, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné 
následky spôsobené tlačovými chybami 
alebo chybami v prekladoch tohto návodu. 
© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 
Všetky práva vyhradené. 

 
 
 

 

 

 


