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Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciemi zachowaj 
go lub kopię do wykorzystania w przyszłości. 

 
 



ERIA -W 

1. Opis urządzenia 

1 Mikrofon 
2 Obiektyw aparatu 
3 Diody podczerwieni oświetlenia 

nocnego 
4 Głośnik 
5 Przycisk dzwonka 
6 Otwory montażowe wspornika 
7 Kabel łączący 
8 Osłona przycisku „RESET” 
9 Gwint śruby mocującej 

   
2. Zawartość opakowania 

Elementy Ilość sztuk Notatki 
Stacja wejściowa 1  

Uchwyt montażowy 1 Do montażu na płaskiej 
powierzchni 

Daszek 1 Pokrycie ALU 
Kołek 2 Ø6 x 28 mm 
Wkręt 2 Ø3 x 30 mm 
Wkręt 2 Ø3,5 x 30 mm 

Śruba krzyżakowa 2 M3 x 8 mm (połączenie wspornika 
prostego i kątowego) 

Śruba z łbem o gnieździe 
sześciokątnym 

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

Klucz sześciokątny 1 2 mm 
Instrukcja obsługi 1  

 



 

 

 

3. Specyfikacja techniczna urządzenia 

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

Liczba przycisków 1 
Połączenia 2-cyfrowe przewody transmisyjne 
Sygnał wideo / impedancja 1 kanał cyfrowy wideo 
Sygnał audio / impedancja Dźwięk cyfrowy 
Kontrola blokady 1x (NO, 12V/DC, max.2A) 

1x (NC,12V/DC, max.0,35A) 
Nocny świt Tak, 6 x dioda IR 
Podświetlenie przycisków Tak 
Konstrukcja antywandalowa Tak 
Materiał przykrywający Aluminium 
Montaż Powierzchnia ze wspornikiem montażowym 
Zasilanie / zużycie energii 24 V DC z monitora <0,3 A / 3 W. 
Wymiary (sz / w / d) 152 x 55 x 22 mm 
Warunki pracy -25°C � +60°C, wilgotność bez kondensacji 0% ~ 95% 
Warunki przechowywania -30°C � +60°C 

      
4. Schemat okablowania stacji wejściowej

 

 
1.Zamek elektryczny 
2.Napęd do bramy 



3. Przycisk wyjścia, 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“ 
Jeżeli stacja wejściowa zachowuje się nieprawidłowo, zrestartuj urządzenie, odłącz zasilanie, 
zdejmij gumową osłonę przycisku resetowania, podłącz zasilanie, naciśnij przycisk 
resetowania w ciągu 1 minuty do dwukrotnego usłyszenia dźwięku. Załóż gumową osłonę i 
zainstaluj stację wejściową zgodnie z instrukcjami. 
 
 
 

 



 
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. 
 
1  

  Zasilacz 
DC24V / 1A 

 Źródło 
PW03A 

 

 Rodzaj kabla Jednostka 
wejściowa 
monitora 
długości L1m 
(MAX) 

Długość 
przewodu 
zasilającego 
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 Kabel równoległy 

 

150 150 150 150 

4 Kabel równoległy 

 

150 150 150 150 



5 Standart Cat-5 

 
 

150 100 150 100 

6 Kabel parowy CAT-5 

 

200 150 200 150 

7 Kabel telefoniczny 
2x0,2mm 

 

50 50 50 50 

8 Kabel równoległy

 

100 100 100 100 

 

5. Montaż 

Zalecamy wysokość montażu stacji wejściowej ok. 140 cm od podłogi. Nie instaluj stacji w 
miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i warunków 
atmosferycznych. 
 

 
 
 
 
Instalacja 
1) Zdejmij płaski wspornik montażowy z tyłu stacji wejściowej i użyj go jako szablonu do 
oznaczenia położenia otworów.  
2) Wywierć zaznaczone otwory i włóż dołączone kołki (w przypadku montażu na twardej 
powierzchni, takiej jak drewno lub metal, użycie kołków nie jest konieczne).  
3) Przymocuj płaski wspornik do podłoża za pomocą wkrętów Ř3 x 30 mm.  
4) Umieść stację wejściową na płaskim wsporniku montażowym i zabezpiecz śrubą 
imbusową na dole stacji M3 x 5 mm. 
 



 
 
 
Uwagi: Ze względów bezpieczeństwa nie podłączaj wideotelefonu do zasilania przed 
zakończeniem instalacji. W przypadku montażu stacji wejściowej w miejscu, w którym 
ochrona przed deszczem jest niewystarczająca, aby przedłużyć żywotność urządzenia, 
stanowczo zalecamy wypełnienie przestrzeni między powierzchnią a wspornikiem 
montażowym szczeliwem silikonowym na zewnątrz dolnej części w celu drenażu. 
skroplina.  
Przewodów wideotelefonu nie należy układać w tym samym kablu, co przewody innych 
instalacji (dzwonek, alarm, teletech. 
systemy) i nie więcej niż 15 m równolegle z innym el. zarządzanie. 
UWAGA: Niezastosowanie się do powyższej procedury instalacji stacji wjazdowej może 
spowodować trwałe uszkodzenie stacji wjazdowej i 
utrata gwarancji! 
 
 
 
                                                   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. 

 
 


