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Poplachový zabezpečovací a tísňový systém VERIA poskytuje komplexní ochranu Vašeho života, zdraví a majetku před
hrozbami, jako je neoprávněné vniknutí do objektu (magnetické kontakty, PIR detektory pohybu, detektory tříštění skla), 
požár (hlásiče požáru) a výskyt nebezpečných plynů (detektory oxidu uhelnatého) nebo situace, které vyžadují přivolání 
pomoci (tísňová tlačítka). Díky bohatému sortimentu drátového a bezdrátového příslušenství lze systém navíc rozšířit o 
ovládací (klávesnice, dálkové ovladače) a signalizační prvky (sirény), přepínače domácí automatizace či dveřní zvonek. 
Pro více informací o možnostech PZTS VERIA, rozmístění komponentů atd. navštivte webové stránky www.veria.eu nebo 
kontaktujte naši technickou podporu.

Možnosti nastavení ústředny VERIA 9005 IP v mobilní aplikaci jsou obdobné s možnostmi nastavitelnými při manuálním 
programování ústředny na integrované klávesnici nebo ve webovém rozhraní. Jednotlivé volby uvedené v této uživatelské 
příručce se proto odkazují na odpovídající kapitoly uživatelské příručky ústředny nebo webového rozhraní.

POZNÁMKA: Možnosti nastavení se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi firmware ústředny. 

Po instalaci a spuštění aplikace je nutné se přihlásit k uživatelskému účtu (Obr. 1), případně založit účet nový, pokud nebyl 
prozatím vytvořen. V poli označené symbolem         vyberte některý z uživatelských účtů, do pole označeném symbolem      
         zadejte odpovídajíci uživatelské heslo a stisknutím tlačítka „Přihlášení“ dojde k zobrazení Hlavního menu. Pokud není 
uživatelský účet vytvořen, stiskněte tlačítko Účet. V následující nabídce „Správa účtů“ stiskněte tlačítko „Přidat“ v pravém 
horním rohu, čímž dojde k zobrazení dialogového okna pro vytvoření nového uživatelského účtu (Obr. 2).     

Jméno - Nastavení názvu uživatelského účtu. 
Uživatel - Unikátní ID uživatele (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.6).
Heslo - Nastavení hesla uživatelského účtu.
IP adresa - IP adresa Cloud serveru pro mobilní aplikaci (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.6).     
Skenování QR kódu - Možnost skenování vygenerovaného QR kódu z webového rozhraní ústředny (viz Uživatelská 
příručka webového rozhraní, kapitola 2.6).

Po zadání uvedených údajů stiskněte tlačítko „Uložit“ a stisknutím tlačítka      se vraťte zpět do nabídky pro přihlášení.

1 Úvod

1.1 Spuštění aplikace

Obr. 1 - Přihlášení uživatele Obr. 2 - Vytvoření účtu
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Tlačítko „Wifi“ slouží pro pro zadání SSID názvu (pole se symbolem        ) a hesla (pole se symbolem        ) lokální bezdrátové 
sítě. Po zadání údajů stiknutím tlačítka „Spustit“ zadané hodnoty uložte.

Po úspěšném přihlášení uživatele dojde k zobrazení záložky „Spravovat“ v hlavním menu aplikace (Obr. 3). V nabídce je 
možné sledovat aktuální stav systému (ústředny), ovládat systém a provádět jeho základní správu včetně vynechání 
vybraných zón ze systému, ovládání připojených přepínačů automatizace a prohlížení výpisu událostí a Push notifikací 
týkajících se provozu systému.  

Volby rychlé správy systému
Vynechání zóny - Nastavení vynechání zóny (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.1).
Přepínač automatizace - Ovládání přepínačů automatizace (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.16).
Události - Zobrazení výpisu událostí (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.10).
Oznámení - Zobrazení výpisu Push notifikací.
Kamera - Volba v současné době není dostupná.

POZNÁMKA: Při ovládání stavu systému může docházet k drobné prodlevě v závislosti na rychlosti internetového 
připojení. K aktualizaci zobrazení aktuálního stavu systému dojde automaticky.

Záložky hlavního menu aplikace
Spravovat - Správa systému (viz výše).
Nastavení - Konfigurace ústředny a připojených komponentů.
Podpora - Nastavení aplikace a základní informace.

2 Správa systému

Obr. 3 - Záložka Spravovat v hlavním menu
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Stisknutím záložky „Nastavení“ ve spodní části hlavního menu dojde k zobrazení nabídky obsahující možnosti podrobného 
nastavení ústředny a připojených komponentů (Obr. 4). 

Nastavení
CMS - Nastavení parametrů spojení s CMS pomocí telefonu nebo TCP/IP protokolu a spojení s mobilní aplikací (viz 
Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.3, 2.6).
Síť - Nastavení síťového rozhraní ústředny pro připojení do sítě Ethernet (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, 
kapitola 2.4).
Možnosti systému - Nastavení základních parametrů ústředny, jako je odchodový a příchodový čas, časové intervaly 
kontroly komponentů a komunikace s CMS, délka poplachu sirény apod. (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, 
kapitola 2.5).
Nastavení telefonu - Nastavení uživatelských telefonních čísel, na která jsou odesílány informační SMS nebo 
realizovány hovory (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.6).
Bezdrátové komponenty - Nastavení bezdrátových komponentů (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 
2.7).
Zóny - Nastavení parametrů jednotlivých zón (komponentů), jako je typ zóny, její pojmenování způsob signalizace při 
vyhlášení poplachu a vzájemné vazby (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.8).
RFID komponenty - V nastavení RFID je možné přidávat RFID čipy do systému, případně je ze systému odebírat. Dále
nastavovat jejich název, funkci či definovat text SMS zprávy zasílané na mobilní telefon po přiložení čipu ke čtečce (viz 
Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.9). 
Konfigurace poplachů - Volba v současné době není dostupná (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 
2.9).
Nastavení GPRS - Konfigurace přístupového bodu pro GPRS připojení (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, 
kapitola 2.13).
Plánovač - nastavení čtveřice časovačů zapnutí a vypnutí systému (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 
2.15).
Nastavení emailu - Konfigurace emailového účtu nutného pro zasílání emailových zpráv uživateli při vzniku události (viz 
Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.14).
Nastavení času - Konfigurace NTP serveru pro synchronizaci data a času ústředny (viz Uživatelská příručka webového 
rozhraní, kapitola 2.15). 

3 Nastavení
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Obr. 4 - Záložka Nastavení v hlavním menu



Nabídka Nastavení CMS je rozdělena do 3 částí - nastavení propojení s CMS pomocí GSM telefonní sítě (Obr. 5), 
nastavení propojení s CMS pomocí TCP/IP protokolu (Obr. 6) a nastavení vzdáleného přístupu  s mobilní aplikací pomocí 
Cloud serveru (Obr. 7) Pro více informací si prostudujte kapitoly 7.2.3 a 7.2.2.4 až 7.2.2.7 uživatelské příručky ústředny.

Telefonní CMS
Povolit - Zaškrtnutím políčka dojde k aktivaci telefonního CMS.
Kód - Nastavení čtyřmístného ID čísla uživatele. 
Opakovat - Nastavení počtu opkaování vyzvánění na telefonní číslo CMS.
Telefon 1 - Nastavení telefonního čísla CMS číslo 1.
Telefon 2 - Nastavení telefonního čísla CMS číslo 2.   

Síťové CMS
Povolit síťové CMS - Zaškrtnutím políčka dojde k aktivaci síťového CMS.
IP - Nastavení IP adresy serveru pro komunikaci s CMS. 
Port - Nastavení síťového portu pro komunikaci s CMS.
Uživatel - Nastavení uživatelského jména pro komunikaci s CMS. 
Heslo - Nastavení uživatelského hesla pro komunikaci s CMS.
Odezva - Časový interval komunikace s CMS serverem (1 ~ 255 sekund).

Vzdálený přístup
IP - Nastavení IP adresy Cloud serveru pro mobilní aplikaci. 
Port - Nastavení síťového portu Cloud serveru.
ID - Unikátní ID jméno uživatele pro přihlášení do mobilní aplikace (nelze změnit). 
Heslo - Nastavení uživatelského hesla pro přihlášení do mobilní aplikace.
Vytvořit účet - Vytvoření nového uživatelského účtu pro přihlášení do mobilní aplikace s výše vyplněnými údaji.

3.1 CMS

Obr. 5 - Telefonní CMS Obr. 6 - Síťové CMS Obr. 7 - Vzdálený přístup
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Nabídka Nastavení sítě (Obr. 8) obsahuje možnosti nastavení síťového rozhraní ústředny pro připojení do sítě Ethernet. 
Pro více informací si prosím prostudujte kapitolu 7.2.2 uživatelské příručky ústředny.

Nastavení sítě
MAC - Nastavení MAC adresy ústředny.
Název - Nastavení síťového názvu ústředny.
IP - Nastavení IP adresy ústředny v síti Ethernet.
Brána - Nastavení výchozí brány sítě Ethernet.
Maska - Nastavení Masky podsítě sítě Ethernet.
DNS1 - Nastavení IP adresy primárního DNS serveru.
DNS2 -  Nastavení IP adresy sekundárního DNS serveru.

3.2 Síť

Obr. 8 - Nastavení sítě

7



Nabídka Možnosti systému (Obr. 9) obsahuje možnosti nastavení základních parametrů ústředny, jako je odchodový a 
příchodový čas, časové intervaly kontroly komponentů a komunikace s CMS, délka poplachu sirény apod. Pro více 
informací si prosím prostudujte kapitolu 7.2.5 uživatelské příručky ústředny.

Možnosti systému
Zpoždění vstupu - Nastavení časové prodlevy vyhlášení poplachu u komponentu v zóně s parametrem „Zpožděná“.
Zpoždění odchodu - Nastavení časové prodlevy zastřežení systému u komponentu v zóně s parametrem „Zpožděná“.
Délka poplachu sirény - Nastavení doby, po kterou připojená siréna vydává signalizaci poplachu.
Kontrola komponentu - Nastavení intervalu kontroly komunikace mezi ústřednou a připojenými komponenty.
Ztráta napájení - Nastavení časové prodlevy odeslání hlášení o výpadku napájení ze sítě (AC).
Autotest komunikace - Nastavení intervalu testování komunikace s CMS. 
Zvuk signalizace při Zap./Vyp. - Nastavení funkce akustické signalizace při zastřežení nebo odstřežení systému.
Hlášení do CMS při Zap./Vyp. - Nastavení zasílání informačních zpráv do CMS při zapnutí nebo vypnutí systému.
Vynucené zapnutí systému - Funkce nuceného zapnutí systému při poruše/ztrátě komponentu.
Kontrola mag. senzorů - Funkce kontroly magnetických kontaktů přiřazených do zóny s typem „Obvodová“.
Kontrola funkce tamperu - Funkce kontroly sabotážního kontaktu (Tamper) u bezdrátových komponentů. 
Max. 3x poplach zóny - Funkce omezení vyhlášení poplachu komponentem připojeným k ústředně v režimu „Zapnuto“ 
a nebo „Částečně zapnuto“.

3.3 Možnosti systému

Obr. 9 - Možnosti systému
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Stisknutím záložky „Nastavení“ ve spodní části hlavního menu dojde k zobrazení nabídky obsahující možnosti podrobného 
nastavení ústředny a připojených komponentů (Obr. 4). 

Nastavení
CMS - Nastavení parametrů spojení s CMS pomocí telefonu nebo TCP/IP protokolu a spojení s mobilní aplikací (viz 
Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.3, 2.6).
Síť - Nastavení síťového rozhraní ústředny pro připojení do sítě Ethernet (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, 
kapitola 2.4).
Možnosti systému - Nastavení základních parametrů ústředny, jako je odchodový a příchodový čas, časové intervaly 
kontroly komponentů a komunikace s CMS, délka poplachu sirény apod. (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, 
kapitola 2.5).
Nastavení telefonu - Nastavení uživatelských telefonních čísel, na která jsou odesílány informační SMS nebo 
realizovány hovory (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.6).
Bezdrátové komponenty - Nastavení bezdrátových komponentů (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 
2.7).
Zóny - Nastavení parametrů jednotlivých zón (komponentů), jako je typ zóny, její pojmenování způsob signalizace při 
vyhlášení poplachu a vzájemné vazby (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.8).
RFID komponenty - V nastavení RFID je možné přidávat RFID čipy do systému, případně je ze systému odebírat. Dále
nastavovat jejich název, funkci či definovat text SMS zprávy zasílané na mobilní telefon po přiložení čipu ke čtečce (viz 
Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.9). 
Konfigurace poplachů - Volba v současné době není dostupná (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 
2.9).
Nastavení GPRS - Konfigurace přístupového bodu pro GPRS připojení (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, 
kapitola 2.13).
Plánovač - nastavení čtveřice časovačů zapnutí a vypnutí systému (viz Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 
2.15).
Nastavení emailu - Konfigurace emailového účtu nutného pro zasílání emailových zpráv uživateli při vzniku události (viz 
Uživatelská příručka webového rozhraní, kapitola 2.14).
Nastavení času - Konfigurace NTP serveru pro synchronizaci data a času ústředny (viz Uživatelská příručka webového 
rozhraní, kapitola 2.15). 

Nabídka obsahuje možnosti nastavení uživatelských telefonních čísel, na která jsou odesílány informační SMS nebo 
realizovány hovory (Obr. 10). Pro více informací si prosím prostudujte kapitolu 7.2.4 uživatelské příručky ústředny.

Nastavení telefonních čísel
Telefon 1 - Nastavení 1. telefonního čísla pro komunikaci a ovládání ústředny.
Telefon 2 - Nastavení 2. telefonního čísla pro komunikaci a ovládání ústředny.
Telefon 3 - Nastavení 3. telefonního čísla pro komunikaci a ovládání ústředny.
Telefon 4 - Nastavení 4. telefonního čísla pro komunikaci a ovládání ústředny.

 

3.4 Nastavení telefonů
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Obr. 10 - Nastavení telefonů



V nabídce Bezdrátové komponenty (Obr. 11) je možné manuálně přidávat či odebírat ze systému bezdrátové komponenty, 
jako jsou klíčenky, klávesnice, detektory, sirény a přepínače automatizace. Pro více informací si prosím prostudujte kapitolu 
7.2.6 uživatelské příručky ústředny.
 

Bezdrátové komponenty
Ovladače a klávesnice - Nastavení bezdrátových ovladačů (klíčenek) a klávesnic.
Detektory - Nastavení bezdrátových detektorů
Přepínače - Nastavení bezdrátových přepínačů automatizace.
Sirény - Funkce pro spárování ústředny s bezdrátovou sirénou.
Výpis komponentů - Výpis bezdrátových komponetů připojených v systému.

3.5 Bezdrátové komponenty

Obr. 11 - Bezdrátové komponenty
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Nabídka Nastavení zón (Obr. 12) obsahuje možnosti nastavení parametrů jednotlivých zón (komponentů), jako je typ zóny, 
její pojmenování způsob signalizace při vyhlášení poplachu (Obr. 13) a vzájemné vazby. Pro více informací si prosím 
prostudujte kapitolu 7.2.7 uživatelské příručky ústředny.

Nastavení zón
Nastavení zón - Nastavení typu zóny, akustické signalizace a jména.
Přidružená zóna - Nastavení 8 přidružených zón a časových intervalů narušení.

Zóna
Název - Nastavení názvu zóny.
Typ zóny - Nastavení typu zóny.
Poplach sirény - Nastavení typu akustické signalizace poplachu u dané zóny.
Dveřní zvonek - Nastavení zóny jako dveřního zvonku (po aktivaci zóny vydá ústředna zvukový signál „Ding-dong“).

3.6 Nastavení zón

Obr. 12 - Nastavení zón Obr. 13 - Nastavení parametrů zóny
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V nabídce Nastavení RFID (Obr. 13) je možné přidávat RFID čipy do systému, případně je ze systému odebírat. Dále 
nastavovat jejich název, funkci či definovat text SMS zprávy zasílané na mobilní telefon po přiložení čipu ke čtečce (Obr. 
14). Pro více informací si prosím prostudujte kapitolu 7.2.6.3 uživatelské příručky ústředny.   

RFID
Kód - ID číslo RFID komponentu (čipu, karty) v systému.
Funkce - Volba funkce RFID komponentu po přiložení ke čtečce.
Zpráva - Nastavení textu SMS zprávy odeslané na mobilní telefon při přiložení RFID komponentu ke čtečce.

3.7 Nastavení RFID

Obr. 13 - Nastavení RFID Obr. 14 - Nastavení funkce RFID
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Nabídka Konfigurace poplachů umožňuje u všech dostupných událostí (Obr. 15) individuální nastavení způsobu 
vyrozumění uživatele (Obr. 16) Pro více informací si prosím prostudujte kapitolu 7.2.9.9 uživatelské příručky ústředny.

Nastavení poplachu
CMS - Zaslání zprávy do CMS při vzniku události.
Telefon - Uskutečnění hlasového hovoru při vzniku události na přednastavená telefonní čísla.
Zpráva - Zaslání SMS zprávy při vzniku události na přednastavená telefonní čísla.
Email - Zaslání emailové zprávy při vzniku události.

3.8 Konfigurace poplachů

Obr. 15 - Konfigurace poplachů Obr. 16 - Nastavení typu vyrozumění

13



Nabídka slouží ke konfiguraci přístupového bodu pro GPRS datové připojení ústředny (Obr 17).

Nastavení GPRS
GPRS APN - Název přístupového bodu GPRS.
Uživatel - Uživatelské jméno pro přístup k GPRS připojení.
Heslo - Uživatelské heslo pro přístup k GPRS připojení.

3.9 GPRS

Obr. 17 - Konfigurace GPRS
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Nabídka Časovač je určena pro nastavení čtveřice časovačů zapnutí a vypnutí systému (Obr. 18). 

Časovač
Zapnout - Nastavení času zapnutí systému ve formátu HH:MM.
Vypnout - Nastavení času vypnutí systému ve formátu HH:MM.

3.10 Časovač

Obr. 18 - Restart a obnova
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Nabídka Nastavení emailu (Obr. 19) slouží ke konfiguraci emailového účtu nutného pro zasílání emailových zpráv uživateli 
při vzniku události. Pro fungování emailových oznámení je vyžadován účet na serveru http://panther.veria.eu. Zřízení účtu 
a jeho vedení je zdarma. Registraci účtu může provést pouze výrobce systému VERIA. Každému zákazníkovi, bude po 
koupi zřízen zdarma základní účet s předdefinovaným heslem, které lze změnit na http://panther.veria.eu:8000. Název 
emailu u základního účtu měnit nelze, pokud by si však zákazník přál mít jedinečný email (např. ve tvaru 
pzts_chata@panther.veria.eu), může kontaktovat výrobce na podpora@veria.eu. Tento úkon může být zpoplatněn 
jednorázovou částkou dle individuální domluvy se zákazníkem. Funkce emailových oznámení nebude fungovat s jiným 
poštovním serverem. V případě, že Vám zpráva nedorazí, prosím zkontrolujte složku nevyžádané pošty a odesílatele 
zadejte do bezpečných kontaktů (označit že není SPAM). Provozování této služby je bez záruky a garance. Další informace 
naleznete na http://panther.veria.eu.

Nastavení emailu
SMTP - panther.veria.eu
Port - 25
Uživatel - Uživatelské jméno vygenerované při prodeji a uvedené na faktuře nebo předávacím protokolu.
Heslo - Heslo vygenerované při prodeji a uvedené na faktuře nebo předávacím protokolu.
Odesílatel - Emailová adresa, která bude zobrazena v emailové zprávě jako odesílatel.
Příjemce - Emailové adresy příjemců zpráv oddělené čárkou.

POZNÁMKA: V poli „Odesílatel“ musí být uvedena emailová adresa. V opačném případě nebudou emailové zprávy
odeslány. 

3.11 Nastavení emailu

Obr. 19 - Restart a obnova
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Nabídka Nastavení času (Obr. 20) je určena ke konfiguraci NTP serveru pro synchronizaci data a času ústředny.

Nastavení času
Automatická synchronizace - Povolení funkce automatické synchronizace času s NTP serverem.
Časový server - Adresa NTP serveru pro synchronizaci času ústředny.
Časová zóna - Volba časového pásma.
Čas - Zobrazení aktuálního data a času.

3.12 Nastavení času

Obr. 20 - Nastavení času
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Stisknutím záložky „Podpora“ ve spodní části hlavního menu dojde k zobrazení nabídky obsahující možnosti prohlížení 
uložených videí a snímků (funkce není dostupná), funkci pro uzamčení nastavení parametrů systému pomocí gesta, 
zobrazení informací o aktuální verzi mobilní aplikace a ústředně a možnost odhlášení uživatele (Obr. 21). 

Podpora
Místní video - Prohlížení uložených video záznamů (funkce není dostupná).
Obrázky - Prohlížení uložených snímků (funkce není dostupná).
Uzamknout mobilní nastavení - Možnost uzamčení nastavení parametrů systému v mobilní aplikaci pomocí gesta na 
displeji.
Informace o zařízení - Informace o aktuální verzi mobilní aplikace a ústředny.
Ukončit - Odhlášení uživatele z mobilní aplikace. 

4 Podpora

Obr. 21 - Podpora
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