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UWAGA!  

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI PRZED ZAINSTALOWANIEM I URUCHOMIENIEM 

WIDEODOMOFONU 
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WSTĘP 

Zestaw wideodomofonowy VK-2104 umożliwia kontakt wizualny z osobą znajdującą się 

przed wejściem, rozmowę z nią i zdalne otwarcie bramy automatycznej oraz drzwi, w tym  

za pomocą karty dostępu lub breloka. Wideodomofon wyposażono w funkcję 

odstraszania intruzów (PANIC). Zestaw składa się z panelu wejściowego VC-7104 

przystosowanego do  montażu podtynkowego, monitora VM-2104 z ekranem o 

przekątnej 7”, zasilacza sieciowego, przewodu o długości 10m, kart dostępu i breloków 

oraz akcesoriów montażowych. Do wideodomofonu można dołączyć 3 dodatkowe 

monitory typu VM-2104. 

ELEMENTY ZESTAWU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
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OPIS ELEMENTÓW ZESTAWU 

 

 

     Monitor VM-2104 

1. Ekran LCD TFT 7” 

2. Głośnik 

3. Mikrofon  

4. Przycisk nawiązania  

rozmowy 

5. Przycisk podglądu  

obrazu 

6. Przycisk otwierania  

wejścia 

7. Przycisk odstraszania  

(PANIC)  

8. Przycisk otwierania bramy 

9. Wskaźnik zasilania 

10. Regulator głośności 

11. Regulator koloru 

12. Regulator jaskrawości 

 

 

 
 

    Panel wejściowy VC-7104 

1. Kamera 

2. Mikrofon  

3. Głośnik 

4. Podświetlenie IR LED 

5. Czytnik kart i breloków 

6. Przycisk wywołania 
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ZALECENIA INSTALACYJNE 

1. Zalecane wysokości montażu panelu wejściowego i monitora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nie należy instalować monitora ani prowadzić przewodów pomiędzy panelem 
wejściowym a monitorem w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektrycznych 
emitujących silne pole elektromagnetyczne (silniki, przetwornice, transformatory, 
nadajniki radiowe itp.) oraz wraz z przewodami energetycznym, gdyż może to 
powodować zakłócenia w pracy wideodomofonu. Jeśli urządzenie jest instalowane 
w takim miejscu, zaleca się stosowanie przewodów ekranowanych. 

3. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora, gdyż grozi to jego 
przegrzaniem. Monitor należy utrzymywać w stanie suchym. Wysokie temperatury, 
nadmierna wilgotność oraz wszelkie ciecze, które dostaną się do wnętrza monitora 
mogą spowodować jego uszkodzenie.  

4. Panel wejściowy nie powinien być montowany w miejscach o dużym nasileniu 
zanieczyszczeń lub w miejscach, w których może być narażony na uszkodzenie. 
Obiektyw kamery nie powinien być bezpośrednio oświetlony silnym światłem np. 
słonecznym ani narażony na działanie deszczu. Dobrym miejscem do montażu 
panelu jest przestrzeń zadaszona.  

5. Wszystkie połączenia przewodów powinny być starannie zaizolowane, w celu 
zabezpieczenia przed wzajemnymi zwarciami i dostępem wilgoci. Przewody 
doprowadzone do panelu powinny być zabezpieczone przed możliwością ich 
uszkodzenia np. poprzez ukrycie wewnątrz ogrodzenia, osłonięcie metalowymi 
kształtownikami, rurkami. Należy stosować przewody dobrej jakości, z żyłami 
miedzianymi, zgodnie z wymaganiami podanymi w tej instrukcji. 

6. Przed docelową instalacją zaleca się sprawdzenie działania zestawu połączonego 
krótkimi przewodami, o długości 1 – 2m. Przy tego rodzaju sprawdzeniu 
dopuszczalne jest powstawanie wzbudzeń akustycznych (gwizd z głośników) 
wynikających z małej odległości między panelami wejściowymi i monitorami. 

7. Nie wolno otwierać samemu obudowy monitora. Niefachowe naprawianie lub próby 
modyfikacji mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem 
elektrycznym. 
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INSTALACJA  
 

Instalacja monitora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doprowadzić przewody elektryczne do miejsca zawieszenia monitora.  

2. Przymocować uchwyt montażowy monitora do ściany za pomocą wkrętów i kołków 
rozporowych. Dla zapewnienia luzu między ścianą  a wtykami przewodów, można 
między uchwytem a ścianą założyć na wkręty podkładki dystansowe. 

3. Podłączyć do monitora przewody doprowadzone z panelu zewnętrznego oraz 
urządzeń dodatkowych, a następnie zawiesić monitor na uchwycie montażowym. 

 

Instalacja panelu wejściowego 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doprowadzić przewody elektryczne do miejsca montażu panelu.  

2. Przeprowadzić przewody łączące panel z monitorem i elektrozaczepem poprzez 
otwór w tylnej ściance kieszeni montażowej i podłączyć je do odpowiednich gniazd 
panelu.  

3. Zamocować we wnęce ściany kieszeń montażową panelu i uszczelnić powierzchnię 
kieszeni przylegającą do ściany silikonem. 

4. Umieścić panel w kieszeni montażowej i przymocować go do kieszeni odpowiednim 
wkrętem. 

5. Po zakończeniu instalacji włączyć zasilanie i sprawdzić poprawność działania.  
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Podłączenie elektrozaczepu 

Wideodomofon VK-2104 jest przystosowany do współpracy z dowolnymi 

elektrozaczepami zasilanymi napięciem stałym lub zmiennym 12V. Zaleca się 

stosowanie elektrozaczepów wymagających jak najmniejszych prądów, gdyż wtedy 

można stosować przewód o mniejszym przekroju lub wydłużyć połączenie. 

Rozbudowa zestawu wideodomofonowego 

Do zestawu wideodomofonowego VK-2104 zawierającego standardowo jeden panel 

wejściowy VC-7104 i jeden monitor VM-2104, można dołączyć maksymalnie 3 

dodatkowe monitory. Zastosowanie dodatkowych monitorów umożliwi otwieranie oraz 

rozmowę z osobą znajdującą się przed wejściem z innych miejsc domu (interkom). 

Przewody połączeniowe 

W zestawie znajduje się 5-żyłowy kabel połączeniowy o długości 10m (żyły 0,5mm). 

W przypadku większych odległości między monitorem a panelem wejściowym należy 

stosować inne przewody o przekroju poprzecznym żył minimum 0,45mm2, 

wykorzystując końcówki z wtykami przyłączone do kabla należącego do zestawu. Im 

większa odległość, tym należy stosować kable o większym przekroju żył.  

Długość przewodu łączącego monitor główny z panelem wejściowym nie powinna 

przekraczać 100m, a przewodów łączących monitory 20m. Tam gdzie występują silne 

zakłócenia elektromagnetyczne należy stosować przewody ekranowane (ekran 

podłączony do masy). 

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kabla XzTKMXpw 6x2x0.5 posiadającego 6 

par przewodów. W takim przypadku można dla każdej z pięciu linii GND, TV, A, 12V, 

VDD wykorzystać po jednej parze żył połączonych ze sobą, a szóstą parę do 

połączenia monitora ze sterownikiem bramy automatycznej. Jeśli podłączenie 

sterownika bramy nie jest potrzebne, to zaleca się wykorzystać żyły szóstej pary do 

zdublowania linii GND.  Przewód XzTKMXpw 6x2x0.5 ma też tę zaletę, że jest bardzo 

odporny na czynniki atmosferyczne (w tym na promieniowanie UV) i można go zakopać 

bezpośrednio w ziemi. 

W przypadku odległości rzędu 100m i większych, zaleca się do przesyłania sygnału 

wideo stosowanie przewodu koncentrycznego 75 Ohm o średnicy żyły wewnętrznej co 

najmniej 1mm. Przykładowo, nadaje się do tego przewód XWDXpek 75 1.15/5.0, który 

można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, a nawet zakopywać 

bezpośrednio w ziemi. Do przesyłania pozostałych sygnałów zaleca się wtedy 

stosowanie przewodów o przekrojach żył co najmniej 1 mm2. 

Panel wejściowy i elektrozaczep należy łączyć przewodem z żyłami miedzianymi o 

przekroju 1,0 mm2 (Ø 1,1mm) dla odległości do 20m. Powyżej tej odległości należy 

stosować grubszy przewód. 
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Schemat połączeniowy: 
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OBSŁUGA 

Operacje podstawowe 

Po naciśnięciu przycisku wywoływania na panelu wejściowym, w monitorze słychać 
będzie sygnał wywołania (gongu), a na jego ekranie pojawi się obraz osoby stojącej 
przed wejściem.  Łączność  dźwiękową  z  wejściem  nawiązuje  się  naciskając  
przycisk . Rozmowa zostanie przerwana automatycznie po ok. 80 sekundach, chyba 
że zakończymy ją wcześniej  naciskając  ponownie . Aby  wznowić  rozmowę  należy  
nacisnąć  kolejno przyciski    i    .  Za pomocą przycisku  możemy otworzyć 
wejście a przyciskiem   bramę automatyczną. 
 

Funkcja podglądu 
Przyciskiem   można  włączyć  podgląd  obrazu z kamery panelu wejściowego. Obraz 
zostanie wyłączony automatycznie po ok. 40 sekundach.  
 

Funkcja odstraszania (PANIC) 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia np. obecności przed wejsciem podejrzanej 
osoby, można przyciskiem    włączyć dźwiękowy sygnał alarmowy emitowany przez 
panel wejściowy. 
 

Funkcja INTERKOM 
Jeśli zainstalowano więcej monitorów niż jeden to jest możliwa rozmowa z osobą 
znajdującą się przed wejściem z różnych miejsc domu (interkom) wraz z możliwością 
otwierania wejścia i bramy.   
 

Regulacja  
Na bocznej ściance monitora znajdują się trzy pokrętła: regulacji głośności rozmowy, 
jasności i koloru obrazu. Przycisk  oprócz funkcji nawiązania łączności, służy też do 
skokowej regulacji głośności gongu, uzyskiwanej przez naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku   i kolejne jego przyciskanie w krótkich odstępach czasu. 
 

 Korzystanie z kart dostępu i breloków 

W komplecie z wideodomofonem znajdują się trzy rodzaje zbliżeniowych kart dostępu i 
jeden rodzaj breloków: 

1. Master-karta dodawania (Master Card Addition) 1szt. – umożliwiająca właścicielowi 
aktywowanie kart  i breloków użytkownika. 

2. Master-karta usuwania (Master Card Deletion) 1szt. – umożliwiająca kasowanie 
uprawnień kart i breloków użytkownika. 

3. Karta użytkownika (User Card) 2szt. – służąca  do otwierania wejścia. 

4. Brelok użytkownika (User Pendant) 2szt. – służąca  do otwierania wejścia. 

Dodatkowe karty i breloki można dokupić jako opcję. Maksymalna ilość obsługiwanych 
przez czytnik kart i breloków  wynosi 50szt.  

Otwieranie wejścia: 
Przesuń kartę lub brelok użytkownika przed czytnikiem wbudowanym w panel 
wejściowy. Otwarciu wejścia powinien towarzyszyć krótki sygnał dźwiękowy. Jeśli 
wyjście się nie otwiera i są słyszalne 3 krótkie sygnały dźwiękowe, to należy sprawdzić 
czy karta (brelok) została aktywowana.  
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Dodawanie (aktywacja) nowej karty lub breloku użytkownika: 

 Przesuń master-kartę dodawania przed czytnikiem wbudowanym w panel 
wejściowy - powinien być przy tym słyszalny sygnał dźwiękowy z głośnika 
panelu, sygnalizujący przejście czytnika w tryb dodawania 

 Przyłóż do czytnika kartę lub brelok nowego użytkownika  - powinien się pojawić 
ponownie sygnał dźwiękowy co oznacza, że karta (brelok) nowego użytkownika 
została aktywowana.  

 Ponownie przesuń master-kartę dodawania przed czytnikiem, aby wyszedł on z 
trybu dodawania. 
 

Kasowanie karty (breloka) użytkownika: 

 Przesuń master-kartę usuwania przed czytnikiem - powinien być przy tym 
słyszalny sygnał dźwiękowy z głośnika panelu, sygnalizujący przejście czytnika w 
tryb kasowania.  

 Przyłóż do czytnika kartę lub brelok użytkownika, która ma być skasowana – 
powinien się pojawić ponownie sygnał dźwiękowy co oznacza on, że karta 
(brelok) użytkownika została skasowana.  

 Ponownie przesuń master-kartę usuwania przed czytnikiem, aby wyszedł on z 
trybu kasowania. 

 
Unieważnianie wszystkich kart: 

 Przesuń master-kartę usuwania przed czytnikiem - powinien być przy tym 
słyszalny sygnał dźwiękowy z głośnika panelu, sygnalizujący przejście czytnika w 
tryb unieważniania. 

 Przysuń do czytnika master-kartę dodawania, sygnał dźwiękowy z głośnika 
panelu powinien się pojawić ponownie i oznacza on, że wszystkie karty i breloki 
użytkowników zostały unieważnione.  

 Ponownie przesuń master-kartę usuwania przed czytnikiem, aby wyszedł on z 
trybu unieważniania. 

 
Odtwarzanie zaginionych master-kart: 

 Wyłącz zasilanie wideodomofonu i otwórz obudowę panelu wejściowego.  

 Ustaw zworki znajdujące się na płytce wewnątrz panelu w pozycje odtwarzania 
kart, jak na rysunku poniżej. 

 Zamknij obudowę panelu i włącz zasilanie wideodomofonu.  

 Przesuń nową kartę przed czytnikiem - powinien być przy tym słyszalny sygnał 
dźwiękowy, sygnalizujący odtworzenie  master-karty dodawania.  

 Przyłóż następną nową kartę do czytnika - powinien być przy tym słyszalny 
sygnał dźwiękowy, sygnalizujący odtworzenie  master-karty usuwania.  

 Wyłącz zasilanie wideodomofonu, otwórz obudowę panelu i ustaw zworki  na 
płytce wewnątrz panelu w pozycje pracy, jak na rysunku poniżej. 

 Zamknij obudowę panelu wejściowego i włącz zasilanie wideodomofonu. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Monitor VM-2104 

Ekran kolorowy LCD TFT 7”,  rozdzielczość 1440 x 234 

Funkcje 
rozmowa (interkom); podgląd obrazu z kamery;   

otwieranie drzwi; otwieranie bramy;  odstraszanie 

Regulacje 
 parametry obrazu (jaskrawość, kolor),  głośność 

rozmowy,  głośność gongu 

System połączeń 
4-przewodowy (wideodomofon i otwieranie wejścia) 

+1 (czytnik kart) +2 (sterowanie bramą) 

Stosunek sygnał/szum 50dB (wideo), 40dB (audio) 

Możliwa rozbudowa  dodatkowe monitory (od 1 do 3) 

Materiał obudowy aluminium  - stal - tworzywo 

Długość przewodu  monitor - panel maks. 100m dla przewodu 1,0mm2 (Ø ≥ 1,1mm) 

Zasilanie napięcie stałe 15V (zasilacz w komplecie) 

Moc pobierana czuwanie: 1,5W;   praca: 15W  

Zakresy temperatur praca: 0 ~ 40˚C; przechowywanie: -20 ~ 60˚C 

Wymiary / masa 285 x 195 x 30mm / 1,1kg 

Panel wejściowy VC-7104  

Przetwornik obrazu kolorowy CCD 1/3” Sony 

Rozdzielczość 420 linii TV 

Obiektyw / czułość  3.6mm/ 1Lux 

Podświetlenie podczerwień (IR LED) 

Kąt widzenia kamery w poziomie: 51˚; w pionie: 41˚ 

Wyjście wideo zespolony sygnał 1Vp-p/ 75 PAL 

System połączeń 
z monitorem: 4-przewodowy +1 (czytnik kart); 

z elektrozaczepem: 2-przewodowy 

Czytnik kart i breloków Obsługa do 50 różnych użytkowników 

Materiał obudowy aluminium  - ABS 

Zasilanie/pobór mocy napięcie stałe 12V (z monitora) / 2W 

Zakresy temperatur praca: -20 ~ 50˚C; przechowywanie: -30 ~ 60˚C 

Wymiary /masa   127 x 95 x 34mm/ 0,38kg   

Zasilacz sieciowy 

Napięcie wejściowe 100 ~ 240V AC, 50 Hz 

Napięcie wyjściowe napięcie stałe 15V  

Prąd wyjściowy  maks. 1,5 A 

Sposób montażu wtykane do gniazdka 230V~ 
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KONSERWACJA WIDEODOMOFONU 
Urządzenie można czyścić tylko za pomocą miękkiej, zwilżonej szmatki, bez użycia 

agresywnych środków czyszczących. Szczególną uwagę należy zachować czyszcząc 

ekran monitora oraz przeźroczystą osłonę kamery, aby nie doprowadzić do zarysowań i 

zmatowienia. 

Odłączać zasilanie wideodomofonu, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORT I SERWIS 

 

 

 

ALATRON Sp. z o.o.   ul. Czarnomorska 13, 02-758 Warszawa 

tel: (22) 651 85 29,    fax: (22) 642 93 67 

www. alatron.pl,    e-mail: alatron@alatron.pl 
 

 
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika na śmieci 
wraz z innymi odpadkami. Powinno zostać dostarczone do 
specjalnego punktu zbiorczego, gdzie sprzęt elektroniczny i 
elektryczny jest zbierany i poddawany recyklingowi.  

 

 

Zastrzega się możliwość wprowadzania modyfikacji konstrukcyjnych w kolejnych wersjach produktu. 




