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1 Rozměry a technické parametry 
 
1.1 VTO2101E-P(-S1) 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 163 x 73 x 54,5 mm Typ venkovní jednotky jednotlačítková antivandal jednotka 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 600mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horizontálně, Diagonálně) 

1/2,7“ 2Mpx CMOS 
H:77°, D:100° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery ANO, ± 45° horizontálně 
Přísvit ANO, IR 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet NE 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / slitina zinku 
Rozsah teplot, vlhkost -30°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65, IK 10 
Instalace povrchová 

 
1.2 VTO2202F-P 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 130 x 96 x 39,9 mm Typ venkovní jednotky jednotlačítková jednotka 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 1000mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horiz., Diag., Vert.) 

Low illumination 1/2,8“ 2Mpx CMOS 
H:160°, D:180°, V:82° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit Noční vidění 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet NE 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / hliník 
Rozsah teplot, vlhkost -30°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65, IK 07 
Instalace povrchová/zápustná (dle příslušenství) 

 
1.3 VTO2211G-(W)P 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 150 x 100 x 24,8 mm Typ venkovní jednotky jednotlačítková jednotka 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 600mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP,  

WIFI IEEE802.11(verze  VTO2211G-WP) 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horiz., Diag., Vert.) 

1/2,8“ 2Mpx CMOS 
H:125°, D:142°, V:72° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, IR 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet ANO, Mifare 13,56 MHz 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / plast 
Rozsah teplot, vlhkost -30°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65 
Instalace povrchová 
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1.4 VTO2111D-WP-S1 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 135 x 70,4 x 34,4 mm Typ venkovní jednotky jednotlačítková jednotka 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 800mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP, WIFI IEEE802.11 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horiz., Diag., Vert.) 

1,4“ 1Mpx CMOS 
H:108°, D:135°, V:81° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, IR 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet ANO, Mifare 13,56 MHz 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / plast 
Rozsah teplot, vlhkost -30°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí IP 65 
Instalace povrchová 

 
1.5 VTO3211D-P(P2,P4)-S1 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 182 x 101 x 30 mm Typ venkovní jednotky jednotka s 1, 2 nebo 4 tlačítky 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 800mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horizontálně) 

1/2,8“ 2Mpx CMOS 
H:140° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, IR 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet Ano, Mifare 13,56 MHz 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / hliník 
Rozsah teplot, vlhkost -40°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65, IK 08 
Instalace povrchová 

 
1.6 VTO3221E-P 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 200 x 98 x 34,7 mm Typ venkovní jednotky jednotka s mechanickou klávesnicí 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 600mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horizontálně, Vertikálně) 

1/2,9“ 2Mpx CMOS, 
H:140°, V:82° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, LED 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet Ano, Mifare 13,56 MHz 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / hliník 
Rozsah teplot, vlhkost -40°C až +60°C, 20 - 95% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65, IK 08 
Instalace povrchová/zápustná (dle příslušenství) 
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1.7 VTO6221E-P 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 200 x 98 x 34,7 mm Typ venkovní jednotky jednotka s displejem a mech. klávesnicí 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba max. 600mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horiz., Diag., Vert.) 

1/2,9“ 2Mpx CMOS, 
H:138°, D:158°, V:78° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, LED 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet ANO, Mifare 13,56 MHz 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / hliník 
Rozsah teplot, vlhkost -40°C až +60°C, 20 - 95% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65, IK 08 
Instalace povrchová/zápustná (dle příslušenství) 

 
1.8 VTO1210C-X-S1 
 

Technické parametry 
Rozměry (v x š x h) 406 x 143 x 42 mm Typ venkovní jednotky jednotka s displejem a mech. klávesnicí 

 

Napájení 12 V DC 
Spotřeba max. 830 mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horiz., Diag., Vert.) 

1/3“ 1,3Mpx CMOS 
H:71°, D:95°, V:52° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, LED 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet ANO, Mifare 13,56 MHz 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / nerez 
Rozsah teplot, vlhkost -40°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 54, IK 07 
Instalace povrchová/zápustná (dle příslušenství) 

 
1.9 VTO4202F-X (modulární systém) 
 

Technické parametry 
rozměry dle příslušenství/množství modulů Typ venkovní jednotky hlavní modul s kamerou VTO4202F-P 

 

Napájení 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 
Spotřeba (klid/provoz) max. 1000 mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horiz., Diag., Vert.) 

Low illumination 2Mpx HD CMOS 
H:160°, D:180°, V:82° (fisheye kamera) 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery NE, pevná poloha 
Přísvit ANO, IR 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet dle modulu 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / hliník 
Rozsah teplot, vlhkost -20°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 65, IK 07 
Instalace povrchová/zápustná (dle příslušenství) 
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1.10 VTO2000A-X (modulární systém) 
 

Technické parametry 
rozměry dle příslušenství/množství modulů Typ venkovní jednotky hlavní modul s kamerou VTO2000A-C 

 

Napájení 12/24 V DC / PoE switch VTNS1060A 
Spotřeba (klid/provoz) max. 800 mA 
Ethernet 10M/100Mbps, TCP/IP 
Komunikační protokol SIP protokol 
Kamera / úhel záběru 
(Horizontálně, Diagonálně) 

1/3“ 1,3Mpx CMOS 
H:90°, D:120° 

Komprese videa H.264 
Nastavení kamery ANO 
Přísvit ANO, LED 
Výstup pro zámek 1x relé NO/NC 
Čtečka karet dle modulu 
Tamper ANO, mechanický 
Prostředí / provedení venkovní / nerez 
Rozsah teplot, vlhkost -40°C až +60°C, 10 - 90% RH 
Krytí, mechanická odolnost IP 54, IK 07 
Instalace povrchová/zápustná (dle příslušenství) 
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2 Kabeláž a topologie 
 
2.1 Kabeláž 
 
IP videovrátníky Dahua využívají standardní topologii sítě Ethernet 10/100M. Platí tu všechna 
pravidla pro přenos protokolu TCP/IP a použití drátových i bezdrátových síťových prvků (switch, 
routery). Pro veškeré aplikace postačí jako vedení kabel UTP/FTP cat.5e jak pro komunikaci, tak 
pro napájení přes pasivní (proprietární DAHUA PoE, pouze switch VTNS1060A) nebo standardní 
aktivní PoE dle IEEE802.3af.  
 
Pozor, pro některé Dahua domovní telefony není možné použít standarní PoE dle 
normy IEEE 802.3af, dojde k jejich zničení.  
 
Také je důležité dodržet zapojení kroucených párů v kabelu podle TIA/EIA 568-A/B. Při 
navrhování rozsáhlejších systémů s delšími odbočkami je nutné řídit se pravidly pro tvorbu 
strukturované kabeláže, kdy pasivní úsek propojovacích kabelů a samotné propojení těchto vedení 
je maximálně 100 metrů (neplatí pro VTNS1060A).  
 
2.2 Topologie 
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3 Zapojení a  instalace 
 
3.1 Zapojení a instalace VTO2000A-C a rozšiřujících modulů 
 

 
Zadní strana venkovní jednotky VTO2000A-C 
 
 

 

1 Nastavení úhlu kamery s fixací 

2 Tamper sejmutí z namontované 
plochy 

3 Konektor pro připojení sítě LAN 
(redukce je součástí balení) 

4 Konektor periferií 

5 Konektor pro připojení dalších 
modulů do kaskády 

Detail konektoru periferií 
 

 

1, 2 napájení tabla (pokud není použit 
switch VTNS1060A) 

3, 4 připojení komunikace modulu 
DEE1010B 

5, 6 

Napájení modulu DEE1010B (pouze 
pokud je jednotka napájena 
switchem VTNS10160A nebo 24 V 
DC) nebo jednoho nízkoodběrového 
zámku (max. 300 mA) 

7+9 odchodové tlačítko 

8+9 magnetický kontakt dveří 

10, 11, 12 kontakty relé pro ovládání zámku 

 
Zadní strana modulů VTO2000A-B(B1,B5), VTO2000A-R, VTO2000A-F, VTO2000A-K(V2) 
 

 

1 
Konektor pro vstup kaskádových 
propojů (od hlavního 
kamerového modulu) 

2 Konektor výstupu kaskádových 
modulů (další moduly) 

 
  

1 

2 

3 

5 

4 

1 
2 
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Povrchová montáž tabla 
 
Pro jednotku vyberte vhodné umístění, pod jednotkou ponechte dostatečně dlouhé přívodní vodiče. 
Jednotka se montuje na povrch pomocí venkovního krytu-stříšky přímo na zeď. 
 
VTOB113, VTOB114: povrchové kryty-stříšky určené pro VTO2000A-C a její moduly 

1. Upevněte povětrnostní kryt-stříšku na povrch zdi 
2. U modulárního systému přišroubujte všechny moduly na přední rámeček (VTOF002, 

VTOF003) 
3. Uchyťte přední panel s moduly na kryt 

 

 

 

 
Zápustná montáž tabla 

1. Připravte otvor ve zdi 
• Pro instalaci modulárního systému VTO2000A-C se používají zápustné krabice: 
• Pro 2 moduly krabice VTOB111 (š 144 x v 255 x h 51 mm) 
• Pro 3 moduly krabice VTOB112 (š 144 x v 368 x h 51 mm) 
• Pro 9 modulů krabice VTOF009-VTOB115 (š 389 x v 369 x h 53 mm) 
2. Upevněte montážní krabici do otvoru 
3. Přišroubujte všechny moduly na přední rámeček 
4. Uchyťte přední panel s moduly na krabici 
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3.2 Zapojení a instalace VTO2101E-P(-S1) 
 

 

Zadní montážní plech, rozteč děr: 

 

 
3.3 Zapojení a instalace VTO2111D-WP-S1 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ALM-IN alarmový vstup 

DOOR-NO relé zámku – NO 

DOOR-COM relé zámku – COM 

DOOR-NC relé zámku – NC 

DC12V napájení +12 V DC 

GND napájení GND 

RS485A komunikace RS485A 

RS485B komunikace RS485B 
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3.4 Zapojení a instalace VTO2211G-(W)P 
 

 
 
Popis čelního panelu: 
 
1 kamera 
2 vyzváněcí tlačítko 
3 LED indikátor 
4 čtečka karet/čipů 
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Popis zadního panelu: 
 
1 LAN port 
2 slot na microSD kartu 
3 konektory 
4 tamper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Popis konektoru: 
 
1 poplachové vstupní zařízení 
2 poplachové výstupní zařízení 
3 napájení +12 V DC 
4 napájení GND 
5 alarmový vstup + 
6 výstup +12 V DC (zatížení výstupu max.100 mA) 
7 alarmový vstup GND 
8 výstup GND (zatížení výstupu max.100 mA) 
9 alarmový výstup NO 
10 komunikace RS485B 
11 alarmový výstup COM 
12 komunikace RS485B 
14 kontakt relé zámku NC 
16 kontakt relé zámku COM 
18 kontakt relé zámku NO 
20 dveřní senzor GND 
22 dveřní senzor 
24 odchodové tlačítko GND 
26 odchodové tlačítko 
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3.5 Zapojení a instalace VTO3211D-P-S1, VTO3211D-P2-S1 a VTO3211D-P4-S1 
 

 
 

 

DC 12V napájení +12 V DC 

GND napájení GND 

DOOR-NO relé zámku – NO 

DOOR-COM relé zámku – COM 

DOOR-NC relé zámku – NC 

DOOR-FEED dveřní senzor 
(magnet) 

DOOR-OPEN odchodové tlačítko 

RS485A komunikace RS485A 

RS485B komunikace RS485B 

ALM-IN alarmový vstup 

ALM-NO alarmový výstup - 
NO 

ALM-COM alarmový výstup - 
COM 
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3.6 Zapojení a instalace VTO2202F-P 
 

Popis čelního panelu: 
 
1 mikrofon 
2 kamera 
3 LED indikátor vyzvánění 
4 LED indikátor hovoru 
5 LED indikátor otevření zámku 
6 vyzváněcí tlačítko 
7 reproduktor 

 

 

Popis zadního panelu: 
• mechanický tamper 
• konektor RJ45, Ethernet 
• TERMINAL 1: 

A:  GND  zem, výstup 
B: 12VOUT +12 V DC, výstup  
C: RS485_B data sběrnice RS485 
D: RS485_A data sběrnice RS485 
E: ALARM_NO alarm relé NO 
F: ALARM_COM alarm relé COM 
G: EOC1 (+12V) kladný vstup napájení  
H: EOC2 (GND) záporný vstup napájení 

• TERMINAL 2: 
I: DOOR BUTTON odchodové tlačítko 
J: DOORFEEDBCK dveřní senzor 
K: GND  zem, odchodové tlačítko + senzor 
L: DOOR_NC relé zámku NC 
M: DOOR_COM relé zámku COM 
N: DOOR_NO relé zámku NO 

Povrchová montáž: 
(použít VTM115, 2003-053) 

 
1 jednotka VTO 
2 těsnící podložka 
3 vruty 4x25 
4 povrchová instalační krabice 
5 šroub M3 x 8 
6 gelová průchodka 
7 hmoždinky 
8 stěna 
 
 
 

 

(zatížení výstupu 
max. 100 mA) 
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Zápustná montáž: 
(použít VTM114, 2003-052) 

 
1 šroub M3 x 8 
2 těsnící podložka 
3 jednotka VTO 
4 zápustný rámeček 
5 zápustná krabice 
6 otvor ve stěně 

 
 
 
3.7 Zapojení a instalace VTO3221E-P, VTO6221E-P 
 

                 

Popis čelního panelu: 
 
1 LED přísvit 
2 mikrofon 
3 kamera 
4 LED indikátory (zleva) 
vyzvánění/hovor/otevření zámku (VTO3221E-P) 
4 informativní displej (VTO6221E-P) 
5 klávesnice 
6 čtečka karet 
7 reproduktor 

Popis zadního panelu: 
1 mechanický tamper 
2 reset tlačítko 
3 konektory 
TERMINAL1: (připojení externí čtečky) 
A RS485A data sběrnice RS485 
B RS485B data sběrnice RS485 
C GND  zem sběrnice 
D WG_LED LED signalizace čtečky 
E WG_D0  data sběrnice Wiegand 
F WG_D1  data sběrnice Wiegand 
G GND  zem napájení čtečky 
H 12V_OUT kladné napájení čtečky 
TERMINAL2: (vstupy a výstupy) 
I SR  dveřní senzor 
J PUSH  odchodové tlačítko 
K  GND  zem, odch.tlač. + senzor 
L NC  kontakt relé zámku NC 
M COM  kontakt relé zámku COM 
N NO  kontakt relé zámku NO 
O ALM_IN  vstup – alarm kladný 
P GND  vstup – alarm zem 
Q   ALM_OUT_COM výstup – alarm relé COM 
R    ALM_OUT_NO výstup – alarm relé NO  
S  GND  zem, napájení VTO 
T DC_IN  kladné napájení VTO 
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Povrchová montáž: 
(použít VTM117, 2001-099) 

 
1 hmoždinky 
2 povrchová instalační krabice 
3 vrut 4 x 18 
4 jednotka VTO 
5 šroub zajišťovací M3 x 8 
6 gumová krytka šroubu 

Zápustná montáž: 
(použít VTM116-01, 2001-098) 

 
1 zápustná krabice 
2 zápustný rámeček 
3 jednotka VTO 
4 vrut 4 x 25 
5 šroub M3 x 8 
6 gumová krytka šroubu 
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3.8 Zapojení a instalace VTO1210C-X-S1 
 

 

 
Detail konektoru 3: 

 
 
AL1, GND – odchodové tlačítko 
AL2, GND – magnetický kontakt dveří 
 
Detail konektoru 4: 

 
kladný pól uprostřed 
 
Detail konektoru 5: 

 
NO, COM – normálně rozepnuto 
NC, COM – normálně sepnuto 
 
Detail konektoru 6: 

 
popis funkce a barevného značení na 
konektoru RJ45 pro analogové vstupy  
 
Detail konektoru 7: 

 
 

1. Tamper sejmutí z namontované plochy 
2. Konektor RJ45 pro připojení sítě LAN 
3. Konektor periférií pro připojení odchodového 

tlačítka, dveřního magnetu 
4. Konektor pro připojení napájení 12 V DC 
5. Konektor relé pro ovládání el. zámku 
6. Konektor RJ45 pro připojení v analogovém 

systému k rozdělovačům řady VTNA 
(analogový systém není založen na TCP/IP 
protokolu a není podporován) 

7. slouží pro připojení zařízení, které využívají 
komunikační rozhranní RS485 (DEE1010B) a 
RS422 (pro budoucí použití) 
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Povrchová montáž: použít VTOB110, 1702-027 
 
Pro jednotku vyberte vhodné umístění, pod jednotkou ponechte dostatečně dlouhé přívodní vodiče. 
Jednotka se montuje na povrch pomocí venkovního krytu-stříšky přímo na zeď. 
 
VTOB110: povrchový kryt-stříška určený pro venkovní jednotku VTO1210C-X-S1 
 

1. Upevněte povětrnostní kryt-stříšku na povrch zdi 
2. Uchyťte přední panel na kryt 

 
Povrchová montáž: použít VTOB103, 1702-026 
 

1. Připravte otvor ve zdi 
 
Pro instalaci VTO1210C-X-S1 se používá zápustná krabice VTOB103 (š 126 x v 389 x h 71) 
 

2. Upevněte montážní krabici do otvoru 
 

3. Uchyťte přední panel na krabici 
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Nastavení pomocí displeje a klávesnice 
 

Základní nastavení jsou dostupná přes integrovaný displej venkovní jednotky VTO1210C-X-S1.  
 

 
 
1 Logo Logo DAHUA 
2 Mikrofon Audio vstup 

3 Kompenzace 
světla Kompenzace světla kamery v prostředích s nízkým osvětlením. 

4 Reproduktor Audio výstup 

5 Klávesnice 

1. Tlačítko . 
a) Funkce mazání. Smaže předchozí symbol. 
b) Funkce zavěšení. Zavěšení hovoru. 

2. Tlačítko čísla. Zadejte číslo 0 až 9. 

3. Tlačítko . Pro použití hesla k otevření dveří. Jedním stisknutím 
tohoto tlačítka spustíte vstup. Po zadání hesla znovu stiskněte 
tlačítko pro dokončení operace. 

4. Tlačítko volání . Po zadání čísla bytu stiskněte tlačítko pro 
zahájení vytáčení. 

5. Tlačítko recepce . Stiskněte pro volání na recepci (program 
SmartPSS). 

6. Tlačítka . V seznamu bytů stiskněte tato tlačítka pro pohyb 
nahoru a dolů. Mohou být přizpůsobeny pro speciální funkce. 

6 Čtečka karet 
Přiložením karty otevřete dveře 
(některé verze jsou vybaveny snímači intenzity osvětlení v bocích čtečky 
karet) 

7 LCD displej 

Zobrazení informací na displeji. 

1. Volání: číslo bytu + . Nejprve zadejte číslo bytu a poté stiskněte 
tlačítko pro volbu. 

2. Volání recepce: . Stiskněte tlačítko pro volání na recepci. 

3. Heslo: + heslo + . Pokud chcete otevřít dveře pomocí hesla, 

stiskněte tlačítko , poté zadejte heslo. Pro potvrzení stiskněte 

tlačítko   
8 Kamera Obraz z kamery 
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Vstup do menu: 
V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko , zadejte heslo (továrně „888888“) a poté stisknutím 

tlačítka  vstoupíte do instalačního nastavení. 
 

1. Tlačítky  nahoru/dolů nebo pomocí tlačítek 2 a 8 vyberte patřičné menu. 

2. Stisknutím tlačítka  vstoupíte do nastavení. 
 
Nastavení IP adresy: 

Tlačítky 2,4,6,8 označte potřebný údaj ke změně a stiskněte tlačítko . Upravte IP adresu, 

masku a bránu a stiskněte . Stisknutím tlačítka  přejdete zpět do pohotovostního stavu. 
 
Hlasitost: 
 
Tlačítky 4, 6 nastavte hlasitost hlasových povelů venkovní jednotky. 
  
Špatná karta: 
 
 Pozn.: toto menu se zobrazí až poté, co přidáte hlavní kartu k monitoru (změníte „Heslo pro 
kartu“).  
 
Vyberte „Rodič. karta“, pokud chcete přidat kartu pomocí hlavní karty.  
 
Vyberte „Heslo“, pokud chcete přidat kartu pomocí hesla pro kartu.   
 
Poté přiložte kartu nebo zadejte heslo.  
 
Systém Vás hláškou „Zaslat č. pokoje“ vyzve k zadání čísla bytu, ke kterému chcete kartu přiřadit.  
 
Po úspěšném přidání karty zobrazí displej hlášku: „Problém vyřešen“ 
 
Verze systému: 
 
Slouží pouze k zobrazení verzí firmwaru a MCU, v tomto menu nelze nic nastavit nebo změnit.  
 
Jazyk (Language): 
 
Jednotka má v továrním nastavení nastaven jako jazyk menu angličtinu. Pro přepnutí jazyka 

vyberte tlačítky  nahoru/dolů nebo 2, 8 volbu „Czech“ a potvrďte stiskem .   ; 
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3.9 Zapojení a instalace VTO4202F-X 
 

Jedná se o modulární systém.  Minimální funkční konfigurace musí obsahovat jeden hlavní modul a 
minimálně jeden a více celých rozšiřujících modulů nebo dva a více ½ moduly.  
 

Technické parametry a rozměry 
rozměry celého modulu: 100 x 100 mm 

rozměry ½ modulu: 49,9 x 100 mm  hlavní modul s kamerou VTO4202F-P 

 

Popis čelního panelu hlavního modulu: 

 
1 mikrofon 
2 reproduktor 
3 kamera (VTO4202F-P) 
 

Popis zadního panelu hlavních modulů:  

 
A mechanický tamper 
B Ethernet (RJ45) 
C konektor modulů 
D TERMINAL1 
E TERMINAL2 

 

TERMINAL1: 
GND  zem, výstup napájení 
+12V_OUT kladný výstup napájení (zatížení výstupu max. 100 mA) 
RS-485B  komunikace sběrnice RS485 
RS-485A  komunikace sběrnice RS485 
ALARM_NO kontakt relé alarmu NO 
ALARM_COM kontakt relé alarmu COM 
EOC2  kladný vstup napájení (+12 V DC) 
EOC1  záporný vstup napájení (GND) 

 

TERMINAL2: 
DOOR_BUTTON kontakt odchodového tlačítka 
DOOR_FEEDBACK kontakt dveřního senzoru 
GND  společná zem pro odchodové tlačítko a senzor 
DOOR_NC  kontakt dveřního relé NC 
DOOR_COM kontakt dveřního relé COM 
DOOR_NO  kontakt dveřního relé NO 

Zapojení rozšiřujících modulů 
(kaskádovitě) 

 
 

Rozšiřující moduly: 

 

  

 
VTO4202F-MB1 

rozšiřující ½ modul jednotlačítkový 
VTO4202F-MB2 

rozšiřující ½ modul dvoutlačítkový 
VTO4202F-MB5 

rozšiřující modul pětitlačítkový 
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VTO4202F-MS  
rozšiřující modul displeje 

VTO4202F-MF 
rozšiřující modul čtečky otisků prstů 

VTO4202F-MN 
záslepný  ½ modul 

 

  

VTO4202F-MK 
rozšiřující modul kódové klávesnice 

 
Funkce některých kláves:  

VTO4202F-ML 
rozšiřující ½ modul s LED indikátory 

 
Význam jednotlivých LED:  

VTO4202F-MR 
modul čtečky karet Mifare 13,56 MHz 

 pohyb v menu nahoru  probíhá navazování spojování 

 pohyb v menu dolu  spojení navázáno 

 volat adresu monitoru  dveře otevřeny 

 volat vrátného   

 

 

Poloha tamperu 
závisí na orientaci montáže: 

 
horizontálně (naležato) – tamper do polohy 1 
vertikálně (nastojato) – tamper do polohy 2 
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Povrchová montáž modulárního systému:  
 
A Panel čelní 
 pro dva moduly VTM125 (2003-064) 
 pro tři moduly VTM126 (2003-065)  
B Moduly 
C Panel zadní 
 pro dva moduly (součást VTM125) 
 pro tři moduly (součást VTM126) 
D Montážní krabice 
 pro dva moduly VTM127 (2003-066)  
 pro tři moduly VTM128 (2003-067) 
 
 

 

 

Zápustná montáž modulárního systému: 
 
A Panel čelní 
 pro dva moduly VTM125 (2003-064) 
 pro tři moduly VTM126 (2003-065)  
B Moduly 
C Panel zadní 
 pro dva moduly (součást VTM125) 
 pro tři moduly (součást VTM126) 
D Montážní krabice 
 pro dva moduly VTM127 (2003-066)  
 pro tři moduly VTM128 (2003-067) 
E otvor ve stěně 

Spojování montážních krabic*: 

 
 
* rozměry montážních krabic jsou uvedeny na stránkách www.varnet.cz 
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3.10 Zapojení přídavného modulu relé DEE1010B 
 

Některé venkovní jednotky VTO lze rozšířit o možnost otevírání druhého zámku pomocí modulu 
DEE1010B. Komunikace modulu DEE1010B a venkovní jednotky VTO probíhá přes sběrnici RS485.   
 
Modul lze napájet buď externím zdrojem 12 V DC nebo z venkovní jednotky VTO (pokud to VTO 
podporuje = dle typu).  
 
 

  

foto modulu 
rozměry modulu 

(v x š x h) 
58,2 x 49,2 x 20,2 mm 

 
 
 
 
 
 

Význam indikačních LED: 
POWER – napájení 
RUN – probíhá komunikace 
UNLOCK – relé sepnuto 
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4 Možnosti napájení 
 

4.1 Zdroj 12 V DC 
 

 
 zdroj DC12V1A (1702-023) 

Přivedením 12 V DC ze zdroje na příslušné svorky (min. proud 
ze zdroje = počet napájených zařízení x 1 A, např. 3 A zdrojem 
lze napájet max. 3 zařízení) 
 

 

4.2 PoE switch VTNS1060A 
 
VTNS1060A je 6+2 portový (6x PoE 10/100Mbps + 2x 10/100Mbps) switch bez managementu, 
pracující na Dahua protokolu. Umožňuje napájet celkem 6 některých zařízení pomocí pasivního 
PoE do vzdálenosti max. 50m.  
 
 UPOZORNĚNÍ: nejedná se o standardní PoE dle IEEE 802.3af 
 

  
 
Popis switche VTNS1060A: 
 

1 LED signalizace přítomnosti napětí 24 V DC na napájecím konektoru 
2 LED signalizace komunikace LAN 
3 Vypínač napájení switche – LED signalizace napájení svítí, i když je vypínač v poloze „OFF“ 
4 konektor (DC jack) pro připojení napájení 24 V DC (ze zdroje ADS-65LSI-19-1) 
5 porty 1 – 6 (6x 10/100 Mbps, PoE 24 V DC/ max. 45W), napájení pasivním PoE 
6 port IN (10/100 Mbps) přívod LAN do switche 
7 port OUT (10/100 Mbps) výstup LAN, lze použít jako výstup do dalšího switche VTNS1060A, IPC, 

PC a dalších zařízení, bez podpory pasivního PoE 
 
4.3 Standardní PoE (dle IEEE 802.3af) 
 

PFS3006-4ET-60 
4+2 portový PoE 10/100M switch bez 
managementu, napájení na 4 portech 

 

 

PFS3010-8ET-96 
8+2 portový 10/100M PoE switch bez 
managementu, napájení na 8 portech 

 
Porty označené jako PoE1 až PoE8 slouží pro připojení napájených zařízení (VTO, VTH, IPC).  
 
Porty označené jako Uplink 1, Uplink 2 slouží pro připojení dalších síťových prvků, např. router, 
další PoE switch bez podpory aktivního PoE.  
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5 IP videotelefony na SIP protokolu 
 
IP videosystém umožňuje navázat komunikaci mezi dveřním tablem a monitorem, mezi 
jednotlivými monitory a také ovládat elektrický zámek prostřednictvím SIP protokolu. V okamžiku, 
kdy návštěvník stiskne tlačítko příslušného účastníka na dveřní jednotce, je aktivován akustický 
signál vyzvánění a přenos obrazu. Na zobrazovací jednotce či jednotkách s odpovídající adresou je 
vidět snímaný obraz a ozývá se vyzváněcí melodie. Po stisku tlačítka pro přijetí hovoru na 
zobrazovací jednotce je možné oboustranně hovořit s návštěvníkem a zároveň na displeji jednotky 
sledovat obraz snímaný kamerou z prostoru před dveřmi. Po stisku tlačítka dveřního zámku je na 
dveřní jednotce aktivováno relé zámku a je umožněno otevření dveří. U vnitřních jednotek lze 
využít funkci vyzvánění pomocí bytového zvonku. 
 
SIP – (Session Initiation Protocol) je internetový protokol, určený pro přenos signalizace 
v internetové telefonii. 
 
Systém založený na SIP protokolu obvykle potřebuje pro svoji činnost SIP server, ke kterému se 
jednotlivá zařízení registrují. Jako IP server mohou sloužit i jednotky řady VTO, v patřičném 
nastavení. Tato VTO jednotka bude dále nazývána také jako hlavní VTO. 
 
Pokud je v systému více venkovních jednotek, je nutné rozlišit jednotlivé VTO pomocí nastavení „Č. 
VTO“ (viz kap.7.1). 
 
5.1 Rozdílné operační platformy (VT vs. SIP) 
 

Předchozí operační platforma videotelefonů Dahua byla založena na firmwarech řady VT, které byly 
odvozeny a založeny na protokolu TCP/IP.  
 

Zařízení s firmwary platformy VT a zařízení s firmwary platformy SIP nejsou vzájemně 
kompatibilní. 

 
Na některá zařízení lze nainstalovat jak VT f/w, tak SIP.   
  

platforma VT platforma SIP 

  
Obě platformy se liší mj. vzhledem webového rozhraní (příklad přihlašovací obrazovky). 
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6 Nastavení VTO – Webové rozhraní 
 

Před zahájením konfigurace prostudujte důkladně tento návod. Zkontrolujte zapojení 
všech vodičů a poté připojte napájení.  
 
Jako první krok proveďte u všech jejich inicializaci (úvodní nastavení hesla).  
 
Inicializaci bude nutné provést pokaždé, když uvedete zařízení do továrního nastavení. 
 
 

6.1 Inicializace přes VDP Config 
 
Utilita VDP Config slouží pro zobrazení a základní nastavení všech zařízení VTO i VTH. K této s/w 
utilitě je k dispozici na našem webu samostatný návod. Před samotným nastavováním 
doporučujeme utilitu nainstalovat a důkladně se s ní seznámit.   
 
6.2 Inicializace a přihlášení přes webové rozhranní 
 
Venkovní jednotky řady VTO se konfigurují pomocí webového rozhraní. Spusťte webový prohlížeč 
(Internet Explorer) a do adresního řádku zadejte IP adresu zařízení. Továrně je IP adresa 
nastavena na 192.168.1.110 (nemusí být pravidlem). 
 
Všechny nové jednotky jsou v továrním nastavení neinicializované a heslo se nastaví během 
inicializace.  
 
Zadejte do adresního řádku prohlížeče IP adresu jednotky VTO.  
 

   
 
V prvním kroku zadejte heslo, zadejte heslo znovu a stiskněte „Next“. Formát hesla má splňovat 
požadavky: délka 8 – 32 znaků, kombinace písmen, číslic a znaků. Nepoužívejte prosím speciální 
symboly jako ´ “ ; : & / * atd. . 
 
V druhém kroku zadejte e-mail, který bude sloužit pro případnou obnovu zapomenutého hesla a 
stiskněte tlačítko „Next“. 
 
V třetím kroku jste informování, že inicializace proběhla úspěšně, potvrďte stiskem „OK“.  
 
6.3 Nastavení jazyka 
 
Webové rozhranní je v továrním nastavení v anglickém jazyce. Pro přepnutí do češtiny rozbalte 
menu s jazyky a vyberte „Czech“. 

 

https://www.varnet.cz/soubory-ve-skladu/Karty/Spol_Zarazene/01-MANU%C3%81LY%20CS/04_VDPconfig.pdf


 

29/42 
Návod pro venkovní jednotky řady VTO, SIP2.0 
 

Poté vyčkejte, až se jednotka restartuje. Objeví se přihlašovací okno v češtině. 

 
 
6.4  Hlavní okno 

 

 
 

 
  

Rozhraní SIP jednotek 

Info o zařízení 

Nastavení jazyka 

Odhlášení, 
restart a  
obnovení 
továrního 
nastavení 

 

Změna hesla 

 

 Hlavní okno 

Informace o verzích 
software a firmware 

Export/import informací 
o zařízení do/ze 
souboru *.backup a info 
o uživateli do souboru 
*.log. 

viz kap. 7 

viz kap. 9 

viz kap. 8  

viz kap. 10 



 

30/42 
Návod pro venkovní jednotky řady VTO, SIP2.0 
 

7 Základní nastavení 
 

7.1 Základní (Samostatná jednotka) 
 

  
 
Obsah menu se může lišit v závislosti na výbavě venkovní jednotky.  
 
7.2 Základní (Bytová jednotka) 
 
Pokud máte vícetlačítkovou jednotku VTO3211D-P2(P4)-S1, modulární jednotku VTO2000A-X nebo 
VTO4202F-X, může být zobrazeno také rozložení vyzváněcích tlačítek, resp. rozložení modulů. 
 

    
 
Při použití modulů otisků prstů, čtečky karet a kódové klávesnice se změní některé možnosti 
nastavení, viz kap. 8.2.1.  
 
 
 
 
  

Nastavte dle typu VTO: 
„Samostatná jednotka“ pro 
jednotlačítkové VTO 
nebo 
„Bytová jednotka“: 
pro modulární a 
vícetlačítkové VTO 
 Č. volání domu – číslo 

monitoru 
 
Č. VTO – identifikuje VTO v 
systému. Toto lze změnit, 
pouze je-li SIP server na 
tomto VTO neaktivní… 

Pokud je v systému přítomen 
monitor vrátného (jednotka 
typu VTS), lze nastavit volací 
číslo monitoru vrátného a 
čas, kdy budou 
nevyzvednuté hovory 
automaticky přesměrovány 
na monitor vrátného. 

Vyberte, kam chcete 
ukládat snímky z kamery 
VTO a při jakých 
událostech. FTP viz 
kap.9.2. nebo na SD kartu 
ve VTO či v monitoru.   

Toto nastavení nechte vždy aktivní. 
Příchozí hovor bude zobrazen na 
MASTER i SLAVE monitorech… 

 
 
Pokud jsou již zaregistrovány některé monitory VTH, 
lze kliknutím na jmenovku vybrat ze seznamu pokojů, 
na jaký monitor bude vybrané tlačítko VTO volat.  
 



 

31/42 
Návod pro venkovní jednotky řady VTO, SIP2.0 
 

7.3 Video a audio 
 

  
 
 
7.4 Řízení přístupu - Místní 
 
Toto nastavení se týká relé, které je součástí VTO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Živý náhled kamery 
VTO 

Nastavení podmínek 
scény kamery VTO 

Parametry hlavního 
streamu 

Parametry vedlejšího 
streamu 

Nastavení obrazu 
kamery VTO 

Nastavení audia a 
chování VTO při 

zazvonění, tamper  

Nastavení citlivosti mikrofonu a 
hlasitosti reproduktoru VTO 

Je-li součástí systému kódová klávesnice 

 
Lze v tomto menu nastavit veřejný a 

nátlakový číselný kód pro otevření dveří... 

Doba, jak dlouho bude 
zámek otevřen 

Doba, za jak dlouho lze 
zámek znovu otevřít 

Nastavení dveřního 
(magnetického) kontaktu 

Typ dveřního (magnetického) kontaktu 
NU = NC, NE = NO (pozn. chyba 
v překladu) 

Kód pro otevření zámku 
ze SIP telefonů třetích 
stran (zadejte 123#), 
který bude spínat relé 

ve VTO 
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7.5 Řízení přístupu – RS485 
 
Toto nastavení se týká přídavného modulu relé DEE1010B.  

 
 
7.6 Systém 
 
 

 
 
 
7.7  Bezpečnost 
 
Tato nastavení není třeba měnit, výchozí stav – vše zatrženo.  

 
 
 

 

Kód pro otevření druhého zámku ze 
SIP telefonů třetích stran (zadejte 
456#), který bude spínat relé na 

modulu DEE1010B.  

Pokud je DEE1010B připojen k VTO, 
zatrhněte.  

Nastavení formátu 
data a času 

Manuální nastavení času a 
synchronizace s časem na PC 

Nastavení časového 
internetového serveru 

Nastavení zimního a letního 
času 

Nastavení času pravidelného 
restartu systému. 

Nastavení šifrovaného 
připojení přes SecureShell.  
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8 Nastavení volání 
 
8.1 Správa čísel VTO 
 
Menu se liší podle toho, zda je (hlavní VTO) či není (vedlejší VTO) spuštěn SIP server.  V systému 
může být více venkovních jednotek VTO, kdy libovolné jedno VTO je hlavní, na kterém je obvykle 
spuštěn SIP server a dále vedlejší VTO, které se registrují k SIP serveru.  
 
8.1.1 Hlavní VTO 
 

 
 
Hlavní VTO, pokud je spuštěn SIP server, nelze editovat.  
 
8.1.2 Vedlejší VTO 
  
U vedlejších VTO nelze „Přidat“ ani „Upravit“ tato nastavení a také nebudou zobrazeny položky 
menu „Správa VTS“ a „Stav“.  
 

 
  

 



 

34/42 
Návod pro venkovní jednotky řady VTO, SIP2.0 
 

8.2 Správa čísel pokojů 
 
Číslo pokoje se nastavuje v instalačním menu každého monitoru. V jednom pokoji (bytě, kanceláři 
atd.) může být i více monitorů (max. 10). Jeden monitor musí být vždy hlavní. Hlavní monitor má 
za číslem pokoje uveden příznak #0, podružné monitory mají příznaky #1, #2, …, #9.    
 
 

 
 
8.2.1 Přidat/upravit monitor, kartu či otisk prstu   
 
Vzhled tohoto menu se bude lišit podle konfigurace VTO. Pomocí tohoto menu lze přidat monitor a 
nastavit.   
 

 
 
 
 
 
 
  

Stiskem přidat 
vygenerujete počet 
a čísla pokojů dle 
zadaných kritérií. 

Není nutné používat. 

viz kap.8.2.1 viz kap. 8.2.2 

 Seznam přidaných 
monitorů VTH. 

viz kap.8.2.1 

 Smazat vybrané 
vnitřní jednotky ze 

seznamu.  

Pozn.: v českém 
jazyce u některých fw 

verzí nefungují 
hlasové povely při 

přidávání otisku prstů, 
ale samotné přidávání 

je funkční. 

 
…přiložte kartu ke čtečce a v časovém 
limitu potvrďte odeslání čísla karty… 

Ponechte tovární 
nastavení hesla 

123456 

Zobrazí se, je-li součástí 
VTO čtečka karet 

Zobrazí se, je-li součástí 
VTO čtečka otisků prstů 
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8.2.2 Zobrazit QR kód pro spárování s aplikací 
 

 

 

 

Volání z venkovní jednotky lze přesměrovat na mobilní telefon, kde je nainstalována aplikace 
DMSS. Aplikací naskenujte tento QR kód pro spárování monitoru s mobilní aplikací. Aplikace je 
k dispozici ke stažení na Google Play (OS Android) nebo na Apple Store (iOS, pouze v angličtině). 
Pro správnou činnost aplikace (např. gDMSS Plus, V4.90) je nutné přímo v aplikaci povolit alarm u 
přidaného zařízení a také povolit všechny notifikace aplikaci v nastavení operačního systému 
telefonu.    
 
8.3 Správa VTS 
 
Lze spravovat zařízení typu VTS – stanice vrátného (VTS5340B). Tyto stanice jsou dostupné pouze 
v anglickém jazyce. 
 
8.4 Nastavení IPC 
 
Toto menu nemusí být u některých VTO zobrazeno. Do systému IP videotelefonů lze také 
integrovat IPC (IP kamery) či NVR (síťové nahrávací zařízení). IPC přidané do tohoto seznamu 
v hlavním VTO pak bude možné zobrazit na všech monitorech, které jsou zaregistrovány na SIP 
serveru, z nějž zaregistrovaní SIP klienti získávají konfigurační informace.      
 
Již předvyplněné záznamy není nutné mazat, záznamy pouze upravujte.  
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8.5 Stav 
 
Menu je zobrazeno pouze na hlavním VTO, na vedlejších VTO není k dispozici. Jsou zobrazeny 
informace o zařízeních, registrovaných k SIP serveru. V tomto seznamu nelze nic editovat.  
 

 
 
8.6 Zveřejňovat informace 
 
Toto menu nemusí být u některých VTO zobrazeno. Slouží pro hromadné zasílání textových zpráv 
na vnitřní jednotky, např. o plánované odstávce dodávek služeb apod.  
 

 
 
 
Odeslat info – okno pro rozesílání informací 
Info historie – okno se zobrazením v minulosti zaslaných informací 
  



 

37/42 
Návod pro venkovní jednotky řady VTO, SIP2.0 
 

9 Nastavení sítě 
 
9.1 Základní 
 
Každé zařízení musí mít unikátní IP adresu v rámci sítě LAN. V tomto menu lze nastavit IP adresu, 
masku podsítě a výchozí bránu, v závislosti na konfiguraci sítě LAN. Adresy všech zařízení musí být 
ve stejném segmentu sítě, aby spolu mohli vzájemně komunikovat, popř. je nutné zajistit vhodnou 
konfigurací síťových prvků.    

 
 
 

9.2 WIFI 
 

 
 
 

Zde bude QR kód zobrazen 
pouze v případě, že se 

jedná o jednotlačítkovou 
jednotku. Jinak je QR kód 
pro spárování s mobilní 
aplikací zobrazen v jiné 

části menu, viz kap. 8.2.2   

Pokud potřebujete pro 
komunikaci používat 
zabezpečený protokol 

HTTPS, zatrhněte. Můžete 
poté vygenerovat certifikát 
zabezpečení. Slouží pouze 
pro zkušené správce sítě. 

Pokud chcete, aby bylo 
možné ovládat venkovní 
jednotku přes aplikaci 
v mobilním telefonu, je 

nutné „Povolit“ spojení přes 
P2P technologii. Je nutné, 

aby síť LAN, jíž je VTO 
součástí, měla přístup k síti 

Internet, stejně jako 
mobilní telefon. Pokud je 

stav „Offline“ nebude 
přesměrování do aplikace 

funkční.   

Ve venkovní jednotce 
VTO2211G-WP se po 
připojení k WIFI síti nastaví 
parametry WLAN, možnost 
nastavení DHCP protokolu a 
přenosového režimu. 
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9.3 FTP 
 
Pokud máte aktivní externí FTP server, zde jej můžete povolit a nastavit parametry připojení.  Jaké 
záznamy na něj chcete ukládat lze nastavit v kap. 7.1.  
 

 
 
  

Záložka Wi-Fi zobrazena 
pouze u venkovní 
jednotky VTO2211G-WP. 
Nastavení venkovní 
jednotky pro komunikaci 
přes dostupnou WIFI síť. 
 

Po zobrazení dostupných 
WIFI sítí klikněte na tlačítko 
„+“, zadejte heslo a 
stiskněte „OK“. Venkovní 
jednotka bude připojena 
k WIFI síti. 
 

Přepnutím tlačítka Wi-Fi do polohy „ON“ zapnete 
WIFI připojení, zobrazí se dostupné WIFI sítě. 
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9.4 UPnP 
 
Toto menu se vyskytuje pouze u některých typů VTO. Venkovní jednotka se může chovat jako 
server, který disponuje protokoly HTTP, TCP, UDP, RTP a RTSP pro snadné spojení se zařízeními 
pomocí technologie Universal Plug and Play (UPnP).   

 
 

9.5 Server SIP  
 
9.5.1 Nastavení hlavního VTO (zapnout SIP server) 
 

 
Vyberte jedno (libovolné) VTO, které bude hlavní, nastavte a spusťte tlačítkem „Povolit“. Po změně 
tohoto nastavení vždy dojde k restartování. Jakmile je server aktivní, není možné nastavovat žádné 
hodnoty. 
 

 
 

9.6 Nastavení vedlejších VTO (vypnout SIP server) 
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9.7 Oprávnění IP 
 

Menu slouží ke správě povolených / zakázaných IP adres. Chcete-li seznamy využívat, je nutné je 
zapnout / vypnout přepínačem. IP lze nastavit také jako rozsah IP adres „od-do“.  
 

  
 

 

 

 
 
 
 

10  Správa protokolu 
 
10.1 Hovory 
 
Zobrazení a export historie volání. 
 

 
 
  

Seznam 
povolených IP 

 

Seznam 
zakázaných IP 

 

  
Přidat jednotlivou IP adresu Přidat rozsah IP adres od-od 

 
 

Přepínač 
povolit / zakázat seznamy 
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10.2 Alarmy 
 
Zobrazení a export historie poplachových událostí. 
 

 
 
10.3 Odemknutí 
 
Zobrazení a export historie odemknutí zámku (sepnutí relé) VTO.  
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11  Rychlé zprovoznění systému  
 
Pro rychlé nastavení IP videotelefonů DAHUA (SIP 2.0) můžete vyzkoušet následující kroky. Jak 
provést jednotlivá nastavení je detailně popsáno v jednotlivých návodech pro VTO (tento návod), 
pro VTH a pro utilitu VDPConfig. Tyto kroky jednoznačně nenahrazují kompletní návody a slouží 
spíše pro orientaci, co je třeba splnit pro úvodní zprovoznění systému.  
 

1. Nainstalujte program ToolBox, a pomocí něj utilitu VDPConfig 

2. Připojte všechna zařízení k síti a vyčkejte, než se spustí 

3. Tovární IP adresy všech VTO i VTH jsou statické, v segmentu 192.168.1.XXX, připojte se drátově do 

společného síťového prvku a nastavte statickou IP adresu svého PC do stejného segmentu.  

4. Vyhledejte všechna zařízení a proveďte jejich inicializaci (úvodní nastavení hesla).  

5. Nastavte každému zařízení unikátní IP adresu, všechny adresy ze stejného segmentu sítě 

6. Ověřte, zda mají všechna zařízení správný (aktuální f/w), popř. proveďte update.  

7. Vyberte jednu (libovolnou) jednotku, která bude hlavní VTO, pomocí webového rozhraní na něm 

nastavte a spusťte SIP server. Po nastavení dojde k automatickému restartu.  

8. U všech případných vedlejších VTO postupně přes webové rozhraní zkontrolujte, zda na nich není 

spuštěn SIP server, pokud ano, vypněte jej. Poté zadejte adresu SIP serveru, spuštěného na 

hlavním VTO.   

9. Poté v hlavním VTO zkontrolujte, zda jsou všechny případné vedlejší VTO zaregistrovány na SIP 

serveru.  

10. V instalačním menu monitoru nastavte číslo VTH, vč. rozlišení Master/Slave (Master = #0, SlaveN = 

#N) 

11. V monitoru nastavte IP adresu Serveru SIP stejně, jako ve webovém nastavení, registrační heslo je 

123456, ostatní údaje nechte výchozí, stav = ON 

12. V monitoru nastavte IP adresu venkovních jednotek a zadejte přihlašovací údaje (shodné jako pro 

přístup k webovému rozhraní), stav = ON 

13. Ve webovém rozhraní hlavního VTO ověřte, zda je nově přidaný monitor registrován na SIP. Pokud 

ne, proveďte přidání monitoru ručně.  

14. Opakujte kroky 6 – 10 na všech monitorech v systému 

15. Celý systém odpojte od napájení a vyčkejte na restart všech zařízení a opět ověřte, zda jsou 

všechna zařízení zaregistrována k SIP serveru.  

16. Definujte, na jaký monitor VTH má zvonit konkrétní tlačítko venkovní jednotky, pokud tlačítka 

obsahuje.  

17. Vyzkoušejte zazvonit z VTO na VTH, přijměte hovor, vyzkoušejte audio a video přenos i otvírání 

zámku. 

18. Pokračujte v dalším nastavení všech VTO i VTH dle Vašich požadavků.    
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