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1 Popis 
 

1.1 Technické parametry 

 

Napájení 24V DC (kompatibilní zdroje VT-PS24V4A5, VT-SEP+PS24V1A5) 

Odběr klid/aktivní 50mA/200mA 

Napájení zámku z jednotky: max. 270mA 

 ext. zdroj: zatížení relé max. 48V DC 1,5A 

Počet ovládaných zámků (relé) 2 (nezávisle) 

Typ zámku NO/NC 

Doba aktivace zámku 1 – 9 sec. (nastavení dle typu monitoru) 

Regulace hlasitosti reproduktoru ano 

Nastavení citlivosti mikrofonu ano 

Kamera Dle verze 

Nastavení kamery Dle verze  

LED přísvit ano 

Doba hovoru 90s 

Odchodové tlačítko Ano, pro každý zámek(pouze při napájení zámku z jednotky) 

Pracovní teplota -20 až 45°C 

Prostředí venkovní / vnitřní 

Krytí IP 45 

Instalace povrchová 

Zapojení 2-drátové nepolární 

Provedení masivní nerezový kryt 

Rozměry š90xv176xh23 mm 
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- Odšroubujte přední část krytu 
jednotky 
 

- Vyjměte plastový kryt 
 

- Vložte jmenovku 
 

- Vraťte zpět plastový kryt 
jmenovky 
 

- Přišroubujte zpět přední část 

jednotky, pozor na kabel 
od mikrofonu! 

2 Montáž 
 

2.1 Bez dešťového krytu 

 

2.2 S dešťovým krytem 

 

1. Vyberte vhodné místo instalace 

2. Odšroubujte přední kryt jednotky a pomocí čtyř šroubů jednotku se stříškou dostatečně připevněte 

3. Při opětovném nasazení krytu nasaďte prvně horní část, pozor na kabel od mikrofonu! 

4. Nasaďte kryt a zajistěte šroubem 

 

2.3 Výměna jmenovky 
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2.4 Nastavení kamery – dle verze! 

 
V rámci vývoje došlo historicky k změnám hardwaru, v manuálu bude vždy uveden popis pro 
všechny verze venkovní jednotky. 
 
verze 1: s nastavitelným sklonem kamery   

 

3 Zapojení 
 

3.1 Zapojení zámků 

3.1.1 Napájení zámku z dveřní jednotky 

 
Upozornění:  

- Zámek musí být typu „Power-on-to-unlock“-otevření při připojení napájení 

- Maximální odběr zámku musí být 270mA/12V DC 
- Nelze nastavit dobu otevření při použití odchodového tlačítka 
- Parametr UNLOCK MODE, který se nastavuje ve vnitřním monitoru musí být nastaven na 0: power-

on-to-unlock(továrně nastaveno), popis nastavení v manuálu vnitřní jednotky 

 
Zapojení jednoho zámku: 

 

- povolte šroub na zadní 

straně jednotky 

- nasměrujte kameru dle 

potřeby 

- zaaretujte kameru 

dotažením šroubu 

verze 2: jednotka nemá nastavitelný sklon kamery. 
Jednotka je vybavena kamerou s širokým úhlem 
záběru 105° 
 
Tato verze má na zadní straně jednotky tuto nálepku: 
 

  

Tuto nálepku 

v žádném 
případě 

neodlepujte! 
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Zapojení dvou zámků: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Napájení zámků z externího zdroje 

Upozornění: 

- Typ externího napájení je nutno použít v závislosti na zámku a zatížení relé max. 48V DC 1,5A  

- Propojka  musí být odstraněn před zapojením externího zdroje 

- Parametr UNLOCK MODE, který se nastavuje ve vnitřním monitoru musí být nastaven dle typu 
zámku: 
0: power-on-to-unlock(továrně nastaveno) – otevření při připojení napájení 
1: power-off-to-unlock – otevření při odpojení napájení 
popis nastavení v manuálu vnitřní jednotky 

Zapojení jednoho zámku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapojení dvou zámků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propojka je  

na pozici 1-2 

Odchodové 

tlačítko  

pro zámek 1 

Odchodové 

tlačítko  

pro zámek 2 

+ 

+ 

- 

- 
zámek 2 

zámek 1 
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3.2 Základní zapojení 

 
 
 
Na obrázku je základní zapojení jedné venkovní jednotky a monitoru. Systém je napájen ze zdroje  
VT-SEP+PS24V1A5. 
Zapojení a nastavení VT-SEP+PS24V1A5 naleznete v manuálech od příslušných modulů. 
 
 
 

3.3 Zapojení více venkovních jednotek 

 

 
Zapojení a nastavení VT-BUS4A, VT-SEP, VT-PS24V4A5 naleznete v manuálech od příslušných modulů. 

ADR=0 
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3.4 Zapojení více vnitřních jednotek 

 
 

Zapojení a nastavení VT-SEP, VT-PS24V4A5 naleznete v manuálech od příslušných modulů. 

ADR=0 
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3.5 Zapojení více vnitřních jednotek -hvězdicově 

 
 
 
Zapojení a nastavení VT-SEP, VT-PS24V4A5, VT-BUS4A naleznete v manuálech od příslušných modulů. 
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4 Adresování 
 

4.1 Adresování venkovních jednotek 

Pokud je v systému použito více venkovních jednotek (maximálně 4), je nutné 
jednotky naadresovat dle tabulky: 

 
 

4.2 Adresování vnitřních jednotek 

 
Každá vnitřní jednotka v systému musí mít svoji adresu. 
 
Jednotky VT-D-40-SL a VT-D-70-T se adresují softwarově přes instalační menu jednotky, postup 
nastavení adresy u těchto jednotek je uveden v manuálu u příslušné jednotky. 
 
U jednotek VT-D-SL,VT-D-SL2, VT-D-39 a VT-D-70-TM se adresa nastavuje pomocí přepínačů na zadní straně 
jednotky. 
 
Přepínače 1-5 na vnitřních jednotkách – monitorech, udávají adresu – ID příslušného monitoru v systému.  
 
 
Přepínač č.6 se nastavuje do polohy ON pouze u posledního monitoru při paralelním řazení. 
Pokud jsou monitory zapojeny hvězdicově přes modul VT-BUS4, nastaví se přepínač č.6 do 
polohy ON na všech těchto jednotkách. 

4.3 Tabulka nastavení přepínačů –adresy u vnitřních videojednotek typu  

 
Tlačítko A zvoní na monitory s adresou 0 až 15.  
Vždy musí být jedna vnitřní jednotka nastavena na ADR=0. 
 
Tlačítko B zvoní na monitory s adresou 16 až 31.  
Vždy musí být jedna vnitřní jednotka nastavena na ADR=16. 
 
Pokud je více monitorů v jednom prostoru(max.4), je možné jim nastavit stejnou adresu, ale jeden z monitorů 
musí být nastaven na Master a ostatní na Slave, toto nastavení se provádí softwarově v instalačním menu 
vnitřní jednotky. Popis je uveden vždy v manuálu od příslušné vnitřní jednotky. 
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5 Kabeláž 
 
Kabely pro dvoudrátový systém se používají výhradně kroucené a nestíněné. 
Vzdálenosti závisí na odběru komponent v systému. Čím větší odběr, tím větší jsou úbytky na vedení. Minimální 
napětí při aktivaci (tj. aktivní monitor, vyzvánění, sepnutý zámek) na jednotlivých komponentách systému 
nesmí být menší než 22V! 
 
Pokud použijete jako kabeláž kabel UTP CAT5E je nutné využít více párů a přitom dodržet správné kroucení  
tj. spojit barvy a spojit bílé od barvy. 
 
 
Tabulka maximálních vzdáleností (dalším zvyšováním průřezu již nelze vzdálenost prodloužit!) 

Počet vnitřních 
jednotek 

Kabel A B C 

Méně než 20 
vnitřních jednotek 

2x0,75mm2 60m 60m 30m 

2x1mm2 80m 80m 40m 

Více než 20 
vnitřních jednotek 

2x1mm2 70m 30m 20m 

2x1,5mm2 70m 50m 30m 


