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Zasilacz PoE musi być zgodny z normą 802.3af, 802.3at, 802.3bt.



Zalecany switch PoE:

PS42/60 switch PoE 4 portowy
PS82/60 switch PoE 8 portowy
PS162/185 switch PoE 16 portowy
PS242/370 switch PoE 24 portowy
PS82/120 switch PoE 8 portowy

Zalecane sposoby zasilania:
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1. STACJA BRAMOWA S2101/ S2201/ MODUŁ GŁÓWNY

1.1 Opis



1.2

kolejny moduł - zasilanie
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Elektrozaczep
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Zwora elektromagnetyczna

1

Elektrozaczep i zwora elektromagnetyczna powinny być zasilane oddzielnie.

Maksymalne obciążenie styku przekaźnika wynosi 30V i 1A.

1.3 elektromagnetycznej



1.4

1.5

wejścia 
alarmowe

wejścia 
przekaźnikowe

wejścia 
przekaźnikowe

wejście 
alarmowe



2. MODUŁY DODATKOWE

2.1 Konfiguracja adresu modułu dodatkowego

razem z modułem głównym A2000-G.

Suwaki 1,2,3,4 są używane do kodowania adresu modułu dodatkowego. Suwaki 5,6,7 

są zarezerwowane. Suwak 8 jest opornikiem (120    ), jeśli ustawisz go jako włączony.

Ʊ



ń

#NUMER LOKALU TWÓJ KOD WEJŚCIA#

Moduł klawiatury A2000-D

u

TABELA ADRESÓW

 Otwieranie wejścia za pomocą kodu

NUMER LOKALU

W programie można 

,



Jeżeli chcesz dodać więcej kart, powtórz powyższą procedurę.

Do czytnika A2000-EM pracującego w standardzie UNIQUE 125kHz, można dodawać 
karty użytkowników za pomocą programu Vidos ONE PC.

2.3 Moduł wywołania A2000-N

2.4 Moduł czytnika kart A2000-EM / A2000-MF

EM /

,



3. PRZYWRACANIE USTWIEŃ FABRYCZNYCH 
MODUŁU GŁÓWNEGO A2000-G, STACJI BRAMOWEJ 
S2101/S2201

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

1. Naciśnij ikonkę ustawienia 
2. Następnie naciśnij suwaki
3. Wejdź w konfiguracje -> wpisz kod 888999 i zatwierdź [OK.]
4. Naciśnij ikonkę 
5. Wejdź w „główny panel wejściowy”
6. Naciśnij ikonkę       i „przywróć wszystkie parametry domyślne” 
7. Zatwierdź operację [OK]

Ważne!
Należy zachować kolejność przywracania ustawień fabrycznych urządzeń, 
zaczynając od modułu głównego A2000-G/ stacji bramowej S2001/S2201.

4. DANE TECHNICZNE MODUŁU A2000-G

Przetwornik Obrazu 2 Mpx CMOS

Obiektyw fisheye (kąt widzenia: szer ok. 180  / wys. ok. 96  )

Rozdzielczość kamery 1920x1080 (1080p)

Podświetlenie nocne diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

Wyjścia przekaźnikowe 2x NC/NO (30V, 1A)

Wyjścia alarmowe 4

Zasilanie DC 12V / PoE 802.3af

Pobór mocy <_ 10 W

Funkcje BLC, DNR, WDR

Programowanie podstawowe z monitora

Klasa szczelnośći

Klasa odporności

IP65

IK07

Wymiary                            100x98x37mm 
(głębokość uwzględniająca wypukłość obiektywu 43.9 mm)

Komunikaty głosowe język polski



otwór na śrubę

5. INSTALACJA
(Na przykładzie potrójnej ramki montażowej D2100-3)

ramka montażowa

5.1 Montaż natynkowy



Płyta 
antysabotażowa



kratki, tak jak pokazano na poniższym rysunku.



Korzystając ze złącz IN/OUT podłącz moduły dodatkowe do modułu głównego 
z

a
,modułu głównego,

moduł główny

moduł główny

moduł 1

moduł 2



śruba
sześciokątna

Moduł główny musi być umieszczony w górnej kratce.

Po okablowaniu umieść moduły w ramce montażowej.

imbusowegoimbusowego ,

imbusowy



5.2 Montaż podtynkowy 

Opis elementów5.2.1



Włóż puszkę podtynkową do utworu i wyciągnij kable przez  otwór technologiczny w puszce.

W razie konieczności wybij taki otwór w zaznaczonym miejscu.

1. Wytnij w murze otwór montażowy zgodnie z wielkością puszki podtynkowej 
    i wyciągnij kabel.

5.2.2 Montaż



do



Moduł główny

7. Podłącz przewody i włóż moduły:

a) Podłącz kabel nr 1 i jeden koniec kabla nr 2 (patrz na rysunek) do odpowiednich złącz
modułu głównego, a następnie umieść jednostkę główną w górnej kratce.
b) Podłącz drugi koniec kabla nr 2 do gniazda wejściowego modułu 1. Podłącz jeden 
koniec kabla 3 do interfejsu wyjściowego modułu 1 i włóż go do środkowej kratki.
c) Podłącz drugi koniec kabla nr 3 do interfejsu wejściowego modułu 2. Włóż go do
ostatniej, dolnej kratki. 

wyciągnięty ze ściany, podłączmy do modułu głównego



8. Użyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu, aby przymocować 
    pokrywę do puszki elektroinstalacyjnej.

klucz 
imbusowy



5.3





płytka antyabotażowa



8. Podłącz kable i przewód łączący moduły 1 do odpowiednich złącz modułu 
głównego, a następnie umieść moduł główny w lewej, górnej kratce.
Podłącz wszystkie moduły dodatkowe za pomocą przewodów łączących  moduły
wykorzystując złącza IN/OUT.
Uporządkuj przewody opaską kablową dostarczoną w opakowaniu. 
Sugerowane połączenie przewodów jak poniżej. 





Moduł główny musi być umieszczony w górnej kratce po lewej stronie



imbusowy

11. Użyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu, do zamocowania 
      pokrywy frontowej do ramki.



5.4

Opis elementów5.4.1



5.4.2 Montaż

1. Wytnij w murze otwór montażowy zgodnie z wielkością puszki podtynkowej 
    i wyciągnij kabel.



3.

4.







a) Podłącz kabel nr 1 i jeden koniec kabla 2 do odpowiednich złącz modułu 
głównego, a następnie umieść go w górnej kratce po lewej stronie puszki.
b) Podłącz moduły kablując je za pomocą przewodów dostarczonych w zestawie.
Używaj do tego złącz IN/OUT w modułach dodatkowych.
c) Dokończ okablowanie i umieszczaj kolejno moduły w puszce, zgodnie z numerami 
kabli i pozycjami pokazanymi poniżej. 





klucz 
imbusowy

9. Użyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu do przymocowania 
pokrywy frontowej do puszki elektroinstalacyjnej. 



1.  Vidos sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej 
     na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.

2.  Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty 
     przyjęcia  produktu do punktu serwisowego.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli: 
    > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki; 
    > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się 
       równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich 
       wymiany 

4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego

5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i 
    poniższych przypadków: 
    > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu; 
    > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt 
       wysoka l ub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż
       zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu; 
    > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych; 
    > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania 
       atmosferyczne, powódź, pożar; 
    > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania  
       urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione; 
    > uszkodz enie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.

6. Gwarancja straci ważność w skutek: 
    > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych; 
    > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu; 
    > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Vidos; 
    > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte; 

7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem 
    sprzedawcy. 

8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu. 

9.  Punkt serwisowy: 

VIDOS Sp. z o.o.
, Ul. Sokołowska 44 

05-806 Sokołów/ k. Warszawy
tel. 22 8174008 
e-mail: serwis@vidos.pl

GWARANCJA



Nazwa produktu:..................................................Typ:..................................................................................................

Data sprzedaży:.................................. .............… Pieczęć Sprzedawcy i podpis:.............................................................

Podpis pracownika serwisu

KARTA GWARANCYJNA

Data naprawy

Rejestracja napraw

Zakres czynności



Ul. Sokołowska 44  

05-806 Sokołów/ k. Warszawy

Poland

tel. +48 228174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl
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