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Instrukcja obsługi 

Stacja wejściowa wideotelefonu 

Model: VERIA 831 RFID 
 
 

VERIA  
 
 

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję 

przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość 



 
1. Opis urządzenia 

                         
1 Mikrofon 
2 Obiektyw aparatu 

3 Diody infra światła nocnego 
4 Głośnik 
5 Przycisk dzwonka 

6 Otwory zatrzaskowe konsoli   
7 Przewód połączeniowy 

8 Okładka przycisku "RESET"   

9 Gwint śrubowy mocowania   

10 Czytnik RFID 
                                                                                  

2. Zawartość opakowania 

Komponenty Ilość sztuk Uwagi 
Stacja wejściowa 1  

Wsporniki mocujące 1 Do mocowania do płaskiej 
powierzchni 

Daszek 1 Pokrywa ALU 
Kołek 2 Ø6 x 28 mm 
Śruby 2 Ø3 x 30 mm 
Śruby 2 Ø3,5 x 30 mm 

 
Śruba krzyżowa 

 

2 M3 x 8 mm (połączenie 
wsporników prostych i kątowych) 

 
Śruba sześciokątna 

 

1  
M3 x 5 mm (połączenie konsoli 
prostej i stacji) 

 
Klucz sześciokątny 

 

1 2 mm 
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1  

 
RFID Chip  

 

2 125kHz 

 

 



 

3. Specyfikacja techniczna urządzenia 

Kamera 1/4 "CMOS; kolor; 700TVL; kąt widzenia 110 ° CVBS 
1080P 

Liczba przycisków 1 
Połączenia 2-przewodowa transmisja cyfrowa 
Sygnał/impedancja wideo 1-kanałowy cyfrowy film wideo 
Sygnał audio/impedancja Cyfrowy dźwięk 
Sterowanie blokadą 1x (NO, 12V/DC, max.2A) 

1x (NC,12V/DC, max.0,35A) 
Światło nocne Tak, 6 x dioda podczerwa 
Przyciski podświetlenia Tak 
Konstrukcja antywandalna Tak 
Materiał pokrywy Aluminium 
Montaż Powierzchnia z uchwytem mocującym 
Zasilanie/subskrypcja 
 

24 V DC z monitora <0,3A / 3W 

Wymiary (sz/w/d) 152 x 55 x 22 mm 
Warunki pracy -25°C � +60°C, wilgotność niekondensowana 0%~95% 

 
Warunki przechowywania -30°C � +60°C 

 

4. Schemat połączenia stacji wejścia 

 

 

 

1. Zamek elektryczny  

2. Napęd bramy 



3. Przycisk wychodzący, aby otworzyć zamek  

4. Czujnik  

Kolory przewodów 

1 R: CZERWONY 

 2 Y: ŻÓŁTY  

3W: BIAŁY 

4BK: CZARNY 

 5GN: ZIELONY 

 6OG: POMARAŃCZOWY  

7BN: BRĄZOWY  

8BU: NIEBIESKI 

 
Przycisk "RESET" 
Jeśli stacja wejściowa jest niestandardowa, uruchom ponownie urządzenie, odłącz zasilacz, 
zdejmij przycisk resetowania gumowej pokrywy, podłącz zasilacz, naciśnij przycisk 
resetowania w ciągu 1 minuty, aż zabrzmi 2x ton. Założyć gumową pokrywę i zamontować 
stację wejściową zgodnie z instrukcjami. 
 
Schemat połączeń. Adapter 24V/ 1A DC 

 

 
 



 
Zasilacz na szynę DIN 24V DC PW03A 

 
 
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. 

 Instalacja może być wykonana przez osobę znającą się na systemach VERIA i 
odpowiednio przeszkoloną. 

  Zasilacz DC24V/1A 
 

 Źródło PW03A 
 

 

 Typ kabla Długość 
monitora vst.unit L1m 
(MAX) 

Długość 
kabla 
zasilającego 
L2m (MAX) 
 

Długość 
monitora vst.unit L1m 
(MAX) 

Długość 
kabla 
zasilającego 
L2m (MAX) 
 

1 Kabel równoległy

 
 

125 125 125 125 

2 Kabel równoległy

 

125 125 125 125 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pl&a=vst.unit
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pl&a=vst.unit


3 Skrcony kabel 

 

150 150 150 150 

 
4 

 
Skrcony kabel 

 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

5 Standart Cat-5 

 
 

150 100 150 100 

6 Parowanie kabla 
CAT-5 

 

200 150 200 150 

7  
Kabel 
telefoniczny linii  
2x0,2mm 

 

50 50 50 50 

8  
Kabel równoległy 

 

100 100 100 100 

 
 
 

 

5. Montaż 

 
Wysokość montażu stacji wejściowej zaleca się około 140 cm od podłogi. Nie instalować 
stacji w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i warunków 
pogodowych. 
 



 
 
 
 
 
 
Instalacja 
1) Zdejmij wspornik montażowy powierzchni z tyłu stacji wejściowej i użyj go jako szablonu, 
aby wskazać lokalizację otworów. 

2) Wywiercić zaznaczone otwory i włożyć do nich zamknięte kołki (po zainstalowaniu na 
twardej powierzchni, takiej jak drewno lub metal, użycie kołków nie jest konieczne). 

3) Za pomocą śrub Ø3 x 30 mm należy przymocować powierzchnię za pomocą płaskiego 
wspornika. 

4) Umieść stację wejściową na płaskim wsporniku mocowania i przymołóż śrubą 
szesnastkową u dołu stacji M3 x 5 mm. 

 

 
 
 
 



UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nie podłączaj monitora wideotelefonu do sieci 
energetycznej przed zakończeniem instalacji. Kiedy montaż stacji wejściowej na miejscu z 
niewystarczającą ochroną przeciwdeszczową, aby przedłużyć żywotność urządzenia, 
zalecamy wypełnienie przestrzeni między powierzchnią a uchwytem mocującym 
uszczelniaczem silikonowym na zewnątrz dna w celu drenażu kondensatu. Przewody 
wideotelefonowe nie powinny być poprowadzane tym samym kablem co przewody innych 
instalacji (dzwon, alarm,systemów) i nie więcej niż 15 m równolegle z innym el.  
OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do tej procedury instalacji stacji wjazdowej może 
spowodować trwałej utraty gwarancji! 
 
 
6.RFID Zarządzanie kontrolą dostępu. 

 

Ostrzeżenie: 

W menu monitora VERIA są skonfigurowane układy dostępu . 

 
W trybie czuwania przymocuj zarejestrowany chip do stacji wejściowej, drzwi otworzą się po 
1 sygnału dźwiękowym. Jeśli stacja wejściowa odczytuje niezarejestrowaną kartę, pojawi się 
2-krotny sygnał dźwiękowy który powiadomi cię o niezrelegatywowanym chipie. 

 

Naciśnij ikonę  ustawienia w menu głównym , wprowadź ustawienia interfejsu, a 
następnie kliknij pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie kliknij pozycję DOOR 
STATION LIST. 

Naciśnij stację drzwi, którą chcesz zmienić, naciśnij klawisze edit, wprowadź hasło i 
potwierdź ikonę # , aby wejść do interfejsu edycji. Naciśnij przycisk KONTROLA DOSTĘPU i 
wykonuj poniższe ustawienia: 

 

6. 1 Stan dostępu. 

Jest domyślnie włączona. Jeśli użytkownicy nie chcą korzystać z funkcji kontroli dostępu do 
karty, dezaktywuj ten element. 

 

6.2 Zarejestruj chip dostępu lub kartę 125kHz  

Dotknij ekranu, aby wyświetlić poniższy komunikat: 

Przymocuj chip do panelu drzwi ...... przycisk na stacji wejściowej zacznie migać. W tym 
stanie użytkownik może zarejestrować nowe żetony dla stacji wejściowej. Gdy użytkownik 
wstawi nowy chip do obszaru odczytu na panelu drzwi, chip zostanie zarejestrowany .  



Ta sama procedura dodawania dodatkowych chipów dostępu. Po zarejestrowaniu wszystkich 
chipów, opuścić interfejs REJESTRACJI CHIPA ACCESS.  

Uwaga: Informacje o zarejestrowanym chipie są przechowywane w stacji drzwi, dzięki czemu 
można nim zarządzać na dowolnym monitorze wewnętrznym, który łączy się ze stacją drzwi. 
Jeśli jest to prywatna stacja drzwi, można nią zarządzać tylko za pomocą monitorów 
docelowych połączeń. 

 
6.3 Sprawdzanie lub zarządzanie informacjami o zarejestrowanym chipie. 

Wszystkie informacje na temat zarejestrowanego chipa dostępowego znajdują się na liście 
ważnych zarejestrowanych chipów. Wybierz dowolny zarejestrowany chip na liście i 
wprowadź podmenu, a następnie możesz edytować informacje o chipie. 

Aby wstrzymać pojedynczą kartę dostępu, naciśnij klawisz MOVE do listy nieprawidłowych 
kart. 

Aby usunąć wszystkie informacje o zarejestrowanej karcie, naciśnij przycisk usuń informacje 
o dostępie. 

6.4 Kopia zapasowa zarejestrowanych informacji o chipie . 

Włóż kartę micro SD do monitora wideotelefonu. Następnie przejdź do ZARZĄDZANIA 
KONTROLĄ DOSTĘPU, naciśnij kopię zapasową REGISTERED CARD IT, pojawi się podmenu, 
naciśnij pozycję POTWIERPNIJ, aby uruchomić kopię zapasową. Po zakończeniu tworzenia 
kopii zapasowej powraca do ZARZĄDZANIA KONTROLĄ DOSTĘPU. 

Kopia zapasowa informacji o karcie dostępu jest przechowywana na karcie SD w folderze 
AccesData .. 

 
6.5 Przywracanie informacji o zarejestrowanej karcie. 

Access DATE folder, pojawi się podmenu, naciśnij, aby odświeżyć informacje o 
zarejestrowanych kartach. 

 

 

 

 
Specyfikacje 

 
N.o. Pozycja Opis 
1 Komunikacja Digital 2 drut 
2 Audio Cyfrowy dźwięk (dwukierunkowy) 



 
3 Wideo 1-kanałowy cyfrowy film wideo (wyjście) 

 
4 Kamera Kolorowa kamera CMOS 1080P HD 

 
5 Światło nocne 

 
Diody LED na podczerwień (z automatyczną 
regulacją) 
 

6 Odległość efektywna (0 Luksów) 
 

0,5 m 

7 Kąt widzenia 
 

Poziome 110 stopni, pionowe 50 stopni 
 

8 Przycisk 1x mechaniczny 
 

9 Napięcie zasilania  
 

24V/DC  0,3A max. 

10 Obsługa blokady zasilania Blokada NC DC12V 0,35A (maks.) Lub NO 
Blokada DC12V, ≤2A (natychmiastowa). 

11 Obsługa napędu bramy 
 

Sygnał odblokowania, kontakt bezpotezutrzny 
 

12 Obsługa chipów/kart 
 

Identyfikator karty (125KHz) 
 

13 Odległość odczytu karty 
 

≤20mm 

14 Liczba czipów /kart 1000 szt. 
15 Zużycie 

 
3W 

16 Temperatura pracy 
 

-25℃- +60℃ 

17 Temperatura przechowywania 
 

-30℃- +60℃ 

18 Wymiary 137x49x20mm 
 
                                               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 
jest znakiem towarowym dla produktów firmy: 

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 
SAFE HOME europe, s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany 

i zmieniać specyfikacje produktu bez powiadomienia. 
Wszystkie materiały są dokładnie sprawdzane, ale firma 

SAFE HOME europe, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
konsekwencje spowodowane błędami drukowania 

lub błędy w tłumaczeniach niniejszej instrukcji. 
© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


