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INSTRUKCJA MONTAŻU

2. Zawartość zestawu montażowego WEKTA
Domestic oraz WEKTA Domestic Tydom

WEKTA Domestic i WEKTA Domestic Tydom

Kaseta wideodomofonowa WEKTA Domestic

Zestaw wideodomofonowy

1. Charakterystyka zestawu
Zestawy wideodomofonowe WEKTA Domestic oraz WEKTA Domestic
Tydom pełnią rolę podstawowego zabezpieczenia domu – jedno lub
wielorodzinnego – przed dostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych.
Zestaw WEKTA Domestic Tydom umożliwia zarówno najwyższej jakości
połączenia głosowe i podgląd wizyjny (obraz z kamery), jak i sterowanie
za jego pomocą urządzeniami automatyki domowej, czyli wszystkimi funkcjami Systemu Inteligentnego Domu Delta Dore, takimi jak
m.in.: oświetlenie, temperatura, rolety. Zestaw WEKTA Domestic Tydom
posiada wbudowany sterownik inteligentnego mieszkania.

Wyposażona w kamerę wideo, kaseta umożliwia prowadzenie rozmów
pomiędzy gościem a mieszkańcem budynku. Wbudowany automatyczny
oświetlacz umożliwia podgląd obrazu z kamery również w ciemnościach
(np. po zmierzchu). W kasecie może być również zainstalowany czytnik
zbliżeniowy. Po przyłożeniu do niego breloka RFID, możliwe jest szybkie
wejście na posesję. Dodatkowo, w kasecie znajduje się złącze do podłączenia elektrozaczepu, a także złącze przycisku natychmiastowego zwalniania elektrozaczepu, który umożliwia otwarcie wejścia z dowolnego
miejsca na posesji, gdzie zostanie zainstalowany przycisk (np. z ogrodu,
tarasu lub garażu). W przypadku ogrodzenia przeziernego, zamiast standardowej klamki, od strony posesji powinna być zastosowana gałka
i przycisk natychmiastowego zwolnienia elektrozaczepu. Dla zapewnienia prostoty montażu, kaseta wideodomofonowa (rys. 1) mocowana
jest w puszce instalacyjnej która dostarczana jest w zestawie wraz
z odpowiednimi kołkami i wkrętami montażowymi (rys. 8).

Zastosowanie bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy elementami
wykonawczymi automatyki domowej (sterowniki oświetlenia, elektrozawory itp.) a wideounifonem WEKTA Tydom upraszcza montaż i znacząco
obniża koszty wykonania instalacji.
Wykonany ze stali nierdzewnej front kasety gwarantuje jej dłuższą
żywotność, odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz nowoczesny wygląd.

Wideounifon WEKTA Tydom - po zainstalowaniu odpowiednich
elementów sterujących firmy Delta Dore - może sterować:
Widok frontu kasety (rys. 1)

•

bezprzewodowym systemem alarmowym,

•

oświetleniem,

•

kotłami CO, klimatyzatorami i innymi tego typu urządzeniami,

•

roletami (także antywłamaniowymi),

•

systemem wezwania pomocy służb ratowniczych,

•

bramą wjazdową,

•

systemem nawadniania ogrodu,

•

wieloma innymi systemami, których różnorodność zależy
wyłącznie od wyobraźni użytkownika.

Widok kasety wraz z puszką
instalacyjną (rys. 2)

Wideounifony WEKTA HandFree i WEKTA Tydom
Wyposażone są w kolorowe, panoramiczne ekrany LCD 4,3”. Wersja
Tydom (rys. 3) posiada ekran z panelem dotykowym, zaś wersja HandFree
(rys. 4) jest wyposażona w ekran standardowy. Wideounifony pełnią
funkcję unifonów z opcją podglądu osoby dzwoniącej. Opcjonalnie,
wideounifony WEKTA Domestic mogą posiadać także funkcję dzwonka do
drzwi. Oba typy wideounifonów to urządzenia głośnomówiące, pracujące w systemie „duplex”, co oznacza, że komunikacja głosowa odbywa się
jednocześnie w obie strony. Dodatkowo, wideounifon WEKTA Domestic
Tydom umożliwia sterowanie systemem automatyki domowej Delta Dore.
Wideounifony montowane są w puszkach montażowych (rys. 7), które
dostarczane są w zestawie, wraz z odpowiednimi kołkami i wkrętami
montażowymi.
(Uwaga. Wideounifon WEKTA HandFree dostępny jest również w wersji
natynkowej)
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zasilacze DC 12V
Przeznaczone do montażu na szynie DIN w rozdzielniach lub skrzynkach
elektrycznych. Zaleca się montowanie ich w pobliżu rozdzielacza. Zasilacze (rys. 6) są źródłem napięcia zasilania dla wszystkich elementów
systemu.

Wideounifon Tydom (rys. 3)

(rys. 6)

Wideounifon HandFree (rys. 4)

Puszka Montażowa

ROZDZIELACZ ANALOGOWO-CYFROWY
Jest elementem łączącym wideounifony z kasetą oraz dostarczającym zasilanie do wszystkich elementów systemu. Taki sposób
łączenia znacznie upraszcza procedurę montażu. Rozdzielacz (rys. 5)
przystosowany jest do montażu na szynie DIN w rozdzielniach
elektrycznych lub skrzynkach elektrycznych.
(rys. 7)

materiały montażowe

(rys. 5)

(rys. 8)
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3. Instrukcja montażu zestawu
wideodomofonowego
Wykonanie otworu pod puszkę kasety wideodomofonu:
1. Wymiary otworu pod puszkę montażową kasety wideodomofonu:
175 x 94 x 36 (wys. x szer. x głęb.).
2. Ustalić sposób i miejsce ułożenia kabli do podłączenia elektrozaczepu przy wejściu oraz pomiędzy kasetą a budynkiem, jak również
miejsce montażu zasilaczy i rozdzielacza w budynku.

Widok kasety przygotowanej do montażu (rys. 9)

3. Odmierzyć i wykuć wgłębienie montażowe w podłożu pod puszkę
kasety. Otwory pod kołki i wkręty montażowe należy odmierzyć,
przykładając puszkę do wgłębienia montażowego.
4. Z kasety wideodomofonowej do miejsca montażu zasilaczy i rozdzielacza (w budynku) należy poprowadzić 2 kable UTP kat. 5, oznaczając je uprzednio cyframi: 5 oraz 6 (co znacznie ułatwi instalację
systemu w kolejnych etapach). Jeśli przewody prowadzone są +na
zewnątrz budynku, powinny być umieszczone w osłonie, chroniącej
przed wilgocią. Zaleca się stosowanie kabli żelowanych.
5. Do połączenia elektrozaczepu i przycisku natychmiastowego zwalniania elektrozaczepu z kasetą oraz zasilaczy z rozdzielaczem należy
użyć kabli OWY 2 x 0,75mm.
6. Do połączenia wideounifonów z rozdzielaczem należy użyć standardowych kabli UTP kat. 5. Zaleca się poprowadzenie ich w rurach lub
listwach PCV, chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Po ułożeniu wszystkich przewodów, montaż systemu należy rozpocząć od wyprowadzenia kabli przez otwór w tylnej części puszki
oraz zamontowania puszki w wykonanym wgłębieniu montażowym.
Kolejno, należy przygotować kable do montażu od strony kasety
(usunąć izolację z końcówek przewodów). Sposób podłączenia kabli
do 12-pinowego złącza systemowego i 2-pinowego złącza przycisku
zwalniania rygla ilustruje rys. 10.

(rys. 10)
8. Po sprawdzeniu poprawności podłączenia kabli do wtyków, należy
podłączyć 12-pinowy wtyk do złącza systemowego płytki z elektroniką i przykręcić płytkę do puszki. Następnie do płytki elektroniki należy podłączyć taśmę wewnętrzną frontu (wtyk 10-pinowy) oraz kabel
przycisku zwalniania rygla (wtyk 2-pinowy), przykręcić front do puszki i na koniec zamontować elektrozaczep oraz przycisk zwalniania
elektrozaczepu. Kolejny etap instalacji przeprowadza się wewnątrz
budynku.

Osadzenie puszki montażowej wideounifonu
Wymiary puszki: 120 x 227 x 43 mm.

Puszka instalacyjna
wideounifonu (rys. 11)

Puszka instalacyjna
z pokrywą ochronną (rys. 12)
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1. Kształt puszki (rys. 11) należy odrysować na ścianie (zaleca się ustawienie puszki przy pomocy poziomnicy), a następnie w oznaczonym
miejscu wykuć wgłębienie odpowiadające głębokości puszki. Trzeba
pamiętać, aby wprowadzić przewody do puszki, przez jeden z sześciu
dostępnych przepustów.
2. Następnie należy dopasować puszkę do otworu w ścianie i oznaczyć
otwory do montażu kołków rozporowych. Uwaga - puszka instalacyjna z założoną pokrywą ochronną musi być zlicowana ze ścianą.
3. Prawidłowo dopasowaną i wypoziomowaną puszkę należy zamocować, przykręcając śrubami do kołków rozporowych. Wolne przestrzenie między puszką a wykutym wgłębieniem wymagają uzupełnienia
zaprawą gipsową.
4. Po zamocowaniu w ścianie, puszka nie może ulec odkształceniu.
Odkształcenie puszki może bowiem uniemożliwić instalację wideounifonu.
5. W przypadku, gdy puszka jest zamontowana w budynku niewykończonym, należy po jej zamontowaniu nałożyć pokrywę ochronną
(rys. 12), która ochroni puszkę i kable przed uszkodzeniem w trakcie
dalszych prac wykończeniowych (tynkowanie, gipsowanie, malowanie itd).

Montaż zasilaczy oraz ROZDZIELACZA na szynie DIN
w pomieszczeniu technicznym domu lub rozdzielni
elektrycznej.
1. Zasilacze powinny być podłączone do sieci elektroenergetycznej
~230V/50Hz z uziemieniem. Na czas ich montażu, z uwagi na ryzyko
porażenia prądem, należy BEZWZGLĘDNIE odłączyć zasilanie z sieci
elektroenergetycznej. Ze względów bezpieczeństwa, zasilacze powinny być montowane wyłacznie przez osoby, posiadające stosowne
uprawnienia.
2. Zasilacze wraz z rozdzielaczem muszą być zainstalowane w suchym
miejscu, z dala od dzieci i osób postronnych.
3. Rozdzielacz należy zamontować możliwie blisko zasilaczy (zaleca się
montaż na wspólnej szynie DIN).
4. Podczas montażu kabli UTP od strony rozdzielacza, należy zwrócić
szczególną uwagę na prawidłową kolejność żył we wtykach RJ45,
a także właściwe ich zaciśnięcie. Kolejność żył we wtykach RJ45 dla
gniazd 1 i 2 (do wideounifonów) oraz 5 i 6 (do kasety) rozdzielacza
jest identyczna, jak na rys. 10.
5. Schemat instalacji przedstawia rys. 16.

6. Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem ściany (tynkowanie, malowanie, itp.) należy zdjąć dekiel ochronny i zarobić –
zgodnie ze schematem – przewód UTP kat. 5. Zarobiony przewód
musi być zakończony wtykiem RJ45.
7. W kolejnym kroku należy podłączyć wtyk RJ45 kabla wideounifonu do gniazda RJ45 modułu przyłącza. W przypadku wykorzystania
funkcji dzwonka do drzwi, podłączenie przycisku dzwonka należy
wykonać zgodnie z rys. 15.

Kolejność żył we wtyku RJ45
wideounifonu (rys. 13)

Miejsce montażu
modułu przyłącza (rys. 14)

Podłączenie przycisku dzwonka (rys. 15)

Schemat instalacji systemu wideodomofonowego
Wekta DOMESTIC (rys. 16)
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URUCHOMIENIE SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO.
1. Sprawdzić poprawność połączeń kablowych według podanych rysunków. Zaleca się uruchamianie systemu wideodomofonowego z pomocą drugiej osoby, która pomoże w przeprowadzeniu testu systemu.
2. Włączenie zasilania sieciowego AC 230V oraz uruchomienie wideodomofonu.

•

‒‒

Regulację pola widzenia kamery w pionie wykonuje się za
pomocą nakrętek regulacyjnych 1 i 2. Regulację pola widzenia kamery w poziomie wykonuje się poprzez przesunięcie
uchwytu regulacyjnego w lewo lub w prawo.

‒‒

Po dokonaniu korekty pola widzenia, należy zamontować
front kasety i włączyć zasilanie systemu.

‒‒

Wykonać kolejne połączenie testowe i sprawdzić ustawienie
kamery. W razie potrzeby powtórzyć regulację, każdorazowo
wyłączając zasilanie systemu przed demontażem frontu kasety.

‒‒

Po zakończeniu regulacji pola widzenia kamery, można przystąpić do personalizacji wideounifonu.

Testy i regulacja:

‒‒

‒‒

Uruchomić podgląd wizji w panelu wideounifonu, dotykając
pole z ikoną
(OBRAZ), w celu określenia aktualnego pola
widzenia kamery i ewentualnego zakresu jej regulacji, o ile
zachodzi taka konieczność.
Wykonać z kasety testowe połączenie z wideounifonem,
w celu określenia aktualnych poziomów głośności:

-----

3. Personalizację wideounifonu wykonuje się za pomocą przycisków
funkcjynjych, zaś aktualna funkcja sygnalizowana jest diodami 1-3
(rys. 18).

Nachylenia i ustawienia obiektywu kamery,
wywołania w panelu wideounifonu,
głośnika w panelu wideounifonu,
głośnika w kasecie,

•

Podczas trwania sygnału wywołania, należy dotknąć pola z
ikoną
(ROZMOWA), aby odebrać połączenie i określić poziomy głośności rozmowy w obu kierunkach. Następnie należy
dotknąć pola z ikoną
(KLUCZ), aby sprawdzić poprawność
działania elektrozaczepu (pole z ikoną KLUCZ jest aktywne tylko
w trakcie trwania połączenia głosowego oraz w trybie regulacji).
Po zwolnieniu elektrozaczepu, system automatycznie powróci
do stanu czuwania.

•

Po określeniu powyższych parametrów, należy odłączyć zasilanie systemu i zdemontować front kasety wideodomofonowej
w celu dokonania wymaganej korekty pola widzenia kamery za
pomocą uchwytu regulacyjnego (rys. 17).

Przyciski funkcyjne i diody sygnalizacyjne
na panelu wideounifonu (rys. 15)

•

Aktywowania trybu regulacji dokonuje się przez dotknięcie i
przytrzymanie pola z ikoną

(MENU) aż do zaświecenia się

diody 1 (rys. 18). Ikona zacznie pulsować.

•

Dioda 1 sygnalizuje możliwość regulacji głośności wywołania
wideounifonu. Aby zwiększyć poziom głośności wywołania,
należy dotknąć pole z ikoną

(KLUCZ). Aby zmniejszyć

poziom głośności wywołania, należy dotknąć pole z ikoną
(ROZMOWA). Każdorazowe dotknięcie w/w pól zmienia nastawę
o 1 krok - pełny zakres regulacji każdej z funkcji mieści się w
10 krokach. Dodatkowo, jasność świecenia diody wizualizuje
poziom nastawy (im większa jasność świecenia, tym większy jest
ustawiony poziom głośności).
Uchwyt regulacyjny kamery
w kasecie wideodomofonowej (rys. 17)

•

Po dokonaniu regulacji głośności wywołania, należy dotknąć
pola z ikoną

(MENU). W tym momencie zaświeci się dioda 2,

informująca o możliwości regulacji głośności głośnika wideounifonu.
Regulacji tej dokonuje się analogicznie, jak w przypadku regulacji
głośności wywołania - przyciskami

oraz

.

•

Po dokonaniu regulacji głośności głośnika, należy ponownie
dotknąć pola z ikoną

. W tym momencie zaświeci się dioda

3, informująca o możliwości regulacji wzmocnienia mikrofonu
wideounifonu. Regulacji tej dokonuje się analogicznie, jak w
przypadku regulacji głośności wywołania - przyciskami

oraz

. Regulacji tej dokonuje się w ostateczności, a w przypadku
sprzęgania się aparatu zmniejszyć wartość wzmocnienia.

•

Po dokonaniu regulacji wzmocnienia mikrofonu, należy ponownie
dotknąć pole z ikoną
, co spowoduje wyjście z trybu regulacji
i powrót do trybu normalnej pracy.

•

W razie potrzeby, można w każdej chwili ponownie wejść w tryb
regulacji, dotykając i przytrzymując pole z ikoną
.

•

Regulację głośności głośnika oraz mikrofonu wideoaparatu zaleca
się wykonywać po nawiązaniu połączenia głosowego.

Wideounifon WEKTA Tydom, jako jedyny wideodomofon dostępny
na polskim rynku, umożliwia przesyłanie sygnału SOS, informacji
o pożarze, włamaniu, zalaniu, usterkach związanych z ogrzewaniem
i klimatyzacją, wyczerpującymi się bateriami do nadajników radiowych bądź innych urządzeń powiadamiających.
W tym celu jedyne, co trzeba zrobić to zamontować kartę wyjść alarmowych i podłączyć ją do nadajnika dowolnej agencji ochrony.

Zapraszamy do kontaktu.

Zakład Elektroniki Profesjonalnej Wekta
Ul. Bolesława Chrobrego 3a
02-479 Warszawa
Tel. (22) 863 89 56
Fax. (22) 863 94 34
e-mail: marketing@wekta.com.pl
www.wekta.com.pl

