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1 Popis 
 

1.1 Technické parametry 
Napájení 24V DC (kompatibilní zdroje VT-PS24V4A5, VT-SEP+PS24V1A5) 
Odběr klid/aktivní 20mA/250mA 
Displej 7” LCD, barevný 
Rozlišení 800x480 
Montáž povrchová 
Funkce  
Monitorování na hlavní venkovní jednotku Ano 
Monitorování s výběrem venkovní jednotky  NE 
Max. čas monitorování 30s 
Interkom Seznam(meziadresný), vnitřní(na stejnou adresu) 
Paměť snímků NE 
Video paměť NE 
Ovládání zámků Ano 
Vyzváněcích tónů 12 
Různé tóny pro různá zvonění Ano 
Regulace hlasitosti vyzvánění  Ano 
Vypnutí vyzvánění NE 
Podpora přesměrování hovoru na GSM Ano, v systému musí být zapojen modul VT-GSM 
Ovládání světla NE 
Nastavení komunikace Ano – hlasitost hovoru, jas, kontrast, barva 
Jazyk menu Česko-anglický 
Doba hovoru 90s 
Prostředí vnitřní 
Instalace povrchová 
Zapojení 2-drátové nepolární 
Barva Bílá, stříbrná tlačítka 
Rozměry v 140× š 220 ×h 20 mm 
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2 Montáž 
 
 

 
 

3 Zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Adresace  
 
Každá vnitřní jednotka v systému musí mít svoji adresu. 
 
Přepínače 1-5–udávají adresu příslušného monitoru v systému viz. tabulka na další straně. 
 
Přepínač č.6 se nastavuje do polohy ON pouze u posledního monitoru při paralelním řazení.  
Pokud jsou monitory zapojeny hvězdicově přes modul VT-BUS4A, nastaví se přepínač č.6 do 
polohy ON na všech těchto jednotkách. 
 

 
 

Připojení sběrnice – BUS 
(nepolární zapojení) 

SW+,SW (bílý, zelený vodič) - 
Připojení externího zvonku (od 
bytových dveří) 
 
Ring,GND (červený, černý vodič) – 
12V výstup pro externí signalizaci. 
 
Pokud je monitor vyzvoněn 
z venkovní jednotky, z tlačítka od 
bytových dveří(vstup SW+,SW-) nebo 
přes interkom, objeví se na tomto 
výstupu 12V (po dobu kdy je 

       
     

      
 

DIP přepínače pro nastavení adresy 
monitoru viz. kapitola 4 

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 viz. kapitola 4.1. 
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5 Instalační programování jednotky 
 
Vstup do instalačního menu: 

 
 
Monitor umožňuje další nastavení, které se provádí zadáním 4 místného kódu a jeho potvrzením  
 
tlačítkem    
 

5.1 Nastavení Master a Slave monitorů při stejné adrese 
Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (např. v jednom bytě) max. 4 je potřeba u jednoho 
z těchto monitorů nastavit MASTER a u dalších SLAVE. Komunikace mezi těmito monitory je „Vnitřní interkom 
kapitola“ 3.2 v Uživatelském manuálu. 
 
zadáme číslo: 
 
8000 – pro MASTER monitor 
8001 – pro SLAVE 1 monitor 
8002 – pro SLAVE 2 monitor 
8003 – pro SLAVE 3 monitor 
 
 

5.2 Zobrazení obrazu při vyzvánění na SLAVE monitorech 
Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (viz. kapitola 4.1) tak po vyzvonění na tuto adresu 
začnou všechny monitory zvonit, ale obraz se defaultně zobrazí pouze MASTER monitoru. 
 
Pro zobrazení obrazu při vyzvánění i na SLAVE monitoru je potřeba na SLAVE monitorech nastavit: 
 
8006 – zapnutí zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění 
8007 – zrušení zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění 
 

5.3 Volba typu zámku 
8010 - power-on-to-unlock(továrně nastaveno) – otevření při připojení napájení 
8011 - power-off-to-unlock – otevření při odpojení napájení 
 

5.4 Nastavení času otevření zámku 
8021 = 1s 
až 
8029 = 9s 
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