
VERIA 
Používateľská príručka 

Vstupná stanica videotelefónu VERIA 
Model: VERIA 831 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pred použitím si prosím starostlivo preštudujte túto príručku 
a uchovajte ju alebo  kopiu pre prípad ďalšej potreby. 

 
 

1. Popis zariadenia                                                                                      



1 Mikrofon 
2 Objektiv kamery 
3 Infra diody nočného prísvitu 
4 Reproduktor 
5 Tlačidlo zvonka 
6 Otvory uchytenia konzoly 
7 Pripojovací kábel 
8 Kryt tlačidla „RESET“ 
9 Závit fixačné skrutky 
  

   
2. Obsah balenia 

Súčásť Počet kusov Poznámka 
Vstupná stanica 1  

Upevňovacia konzoľa 1 Pre uchytenie na rovný povrch 
Strieška 1 Krycí ALU 

Hmoždinka 2 Ø6 x 28 mm 
Skrutka 2 Ø3 x 30 mm 
Skrutka 2 Ø3,5 x 30 mm 

Skrutka krížová 2 M3 x 8 mm (spojenie rovné a 
úhlové konzole) 

Imbusová skrutka  1 M3 x 5 mm (spojenie rovnej 
konzole a stanice) 

Imbusový klúč 1 2 mm 
Užívateľská príručka 1  

 

 

 

 



3. Technická specifikace zařízení 

Kamera 1/4“CMOS;farebná;700TVL;úhol záberu 110° CVBS 1080P 
Počet tlačidiel 1 
Prepojenie 2-vodiče digitál prenos 
Video signál/impedancia 1 kanál digitál video 
Audio signál/impedancia Digital audio 
Ovládanie zámka 1x (NO, 12V/DC, max.2A) 

1x (NC,12V/DC, max.0,35A) 
Nočný priesvit Ano, 6 x IR dioda 
Podsvieťenie tlačidiel Áno 
Anti-vandal provedenie Áno 
Materiál krytu Hliník 
Montáž Povrchová pomocou upevnovacej konzole 
Napájanie/odber 24 V DC z monitora <0,3A / 3W 
Rozmery (š/v/h) 152 x 55 x 22 mm 
Prevádzkové podmienky -25°C � +60°C, vľhkosť nekondenzujúca 0%~95% 
Skladovacie podmienky -30°C � +60°C 

      
4. Schéma zapojenia vstupnej stanice 

 

 
1.Elektrický zámok 
2.Pohon brány 
3.Odchodové tlačidlo otvorenia zámka 
4.Senzor 

 
 
 



Farby vodičov:                                                                                                 
1 R: RUDÁ 
2 Y: ŽLTÁ 
3W: BIELA 
4BK: ČIERNA 
5GN: ZELENÁ 
6OG: ORANŽOVÁ 
7BN: HNEDÁ 
8BU: MODRÁ 

 

 
Tlačidlo „RESET“ 
Ak vstupná stanica nepracuje štandartne , reštartujte zariadenie, odpojte napájanie, zložte 
gumový kryt reset tlačidla, pripojte napájanie, do 1 minúty stlačte resetovacie tlačidlo pokial 
nezazní 2x ton. Založtě spať gumový kryt a vstupnú stanicu naištalujte podľa pokynov. 
 
 
 
 

 



 
Dľžka káblov. 
1. Kable môžu byť netienené. 
2.Vzdialenosť L2 znamená vzdialenosť od vstupnej stanice k napájaniu systému. 
3.Vzdialenosť L1 znamená celkovú vzdialenosť 2vodičovej sbernice. 
4.Rovnaká sbernica by mala používať rovnaký vodič so shodnou špecifikáciou. 

1Inštaláciu môže vykonávať osoba znalá a riadne školená pre systémy VERIA. 

 

  Napajací 
adaptor 
DC24V/1A 

 Zdroj 
PW03A 

 

 Typ kábla Dľžka 
monitor 
vst.jednotka 
L1m (MAX) 

Dlžka kábla 
napájania 
L2m (MAX) 

Dlžka 
monitor 
vst.jednotka 
L1m (MAX) 

Dlžka kabla 
napájania 
L2m (MAX) 

1 Paralerny kábel 

 
 

125 125 125 125 

2 Paralerny kabel 

 

125 125 125 125 

3 Krútený kabel 

 

150 150 150 150 

4 Krútený kabel 

 

150 150 150 150 

5 Štandart Cat-5 150 100 150 100 



 
 

6 Párový kabel CAT-5 

 

200 150 200 150 

7 Telefonný kabel linkový 
2x0,2mm 

 

50 50 50 50 

8 Paralérny kabel 

 

100 100 100 100 

 

5. Montáž 

Inštalačnú výšku vstupnej stanice odporúčame cca 140 cm od podlahy. Stanicu neinštalujte 
na miestě vystavenému priamému sľnečnému svitu a poveternostným vlivom. 
 
 

 
 
 
 
Inštalácia 
1) Zložte zo zadnej časti vstupnej stanice plochu upevňovaciu konzolu a použite ju ako 
šablonu pro označenie umiestenia otvorov. 
2) Označené otvory vyvrtajte a zasuňte do nich priložené hmoždinky (pri inštalácii na tvrdý 
povrch, ako je drevo alebo kov, nie je použitie hmoždiniek nutné). 
3) Pomocou skrutiek Ø3 x 30 mm upevnite plochu konzolu k povrchu. 
4) Nasaďte vstupnú stanicu na plochú upevňovaciu konzolu a zaistite pomocou imbusovej 
skrutky v spodnej časti stanice M3 x 5 mm. 
 
 



 
 
 
POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov nepripojujte monitor videotelefona do elektrickej 
sietě pred dokončením inštálacie. Při inštalacii vstupnej stanice na mieste s nedostatočnou 
ochranou proti dažďu pre predľženie životnosti zaiadení dôrazne odporúčame priestor medzi 
povrchom a upevňovaciou konzolou vyplniť silikonovým tmelom mimo spodnej časti pre 
odvod kondenzátu. 
Vodiče videotelefona by nemaly byť vedené v rovnokom kábľu ako vodiče iných inštalácii 
(zvonček, alarm, telekomunikačné systémy) a ani súběžně viacej ako 15 m s iným el.vedením. 
UPOZORNENIE: V prípadě nedodržania uvedeného postupu inštalácii vstupnej stanice môže 
dojsť k jej trvalému poškozdení a ztratě záruky! 
 
 
 
 
Záruka 
SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ, ručí kupujícímu, že tento výrobek bude při běžném 
pôvodnému použivaniu a prevádzky bez akýchkoliv vád materiála a prevedení a to po dobu 
24 měsiacov odo dňa predaja. Povinnosť dodávateľa sa na základě tejto záruky obmezuje na 
výmenu výrobku. Oprava výrobku, či jeho výmena za opravený výrobok je na rozhodnutí 
dodavatela. Kompletné zněnie záručných podmienok a informacie týkajúce sa záručného a 
pozáručného servisu najdětete na webových stránkách www.safe-home.eu. 
SAFE HOME europe s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v shodě so základními požiadavkami  
a ďalšími prislušnými ustanoveniami smernice. Zaraidenie je možné volne prevédzkovať v 
EU. Prehlasení o zhode je možné najsť na webových stránkach www.safe-home.eu. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

VERIA 
je obchodnou značkou pre produkty spoločnosti: 
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 predcházajucého upozornenia. 

Všetky materiály sú starostlivo kontrolované, avšak spoločnosť 
SAFE HOME europe, s.r.o. nenesie žiadnu odpovednost za prípadné 

následky spôsobené tiskovými chybami alebo chybami v prekladoch tohto návoda. 
© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. 
 


