2-Wire Video Intercom Bundle

Gebruikershandleiding
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1 Appearance Description
1.1 Binnen Station

No.

Description

No.

Description

Spannings Indicator

8

LCD Scherm

2

Informatie Indicator

9

Microfoon

3

Alarm Indicator

10

2 Draads Interface

4

Gesprek beantwoorden /
opleggen

11

Interface

12

Seriele Poort

5

Deuropener

13

TF Kaart Slot

6

Live Weergave

14

Luidspreker

7

Management knop

1

1.2 Door Station
No.

Description

1

Microfoon

2

Oproep indicator

3

Gespreks Indicator

4

Deuropener Indicator

5

Ingebouwde Camera

6

IR verlichting

7

Luidspreker

8

Oproep Knop

9

Sabotage Knop

10

Gang Box

1.3 Video/Audio Verdeler
No.

Description

1

Reset Button

2

Spannings Indicator

3

2 Draads Interface

4

RJ-45 Interface

5

Voeding

 De oproep indicator veranderd in geel tijdens een gesprek.
 De gesprek indicator veranderd in rood tijdens een gesprek.
 De Deuropener indicator veranderd in blauw wanneer de deur geopend wordt.
 De opnames en de berichten worden opgeslagen in de SD-kaart die u van tevoren moet toevoegen.
 Ondersteund max 32GB SD kaart voor het hoofd binnensation, er is geen ondersteuning voor hot-swap.
 Met de standaard bijgeleverde EU voedingsadapter (24VDC,2.5A) kan het deurstation, hoofd binnenstation en
3 extra binnenstations worden gevoed. Voor meer binnenstations (max 5 extra binnenstations) kan een
speciale voedingsadapter (24VDC, 4A) worden gekocht.

2 Installatie
2.1 Systeem Opbouw

2.2 Bedradingsschema

2.3 Deurstation installatie
2.3.1 Opbouw montage
De geadviseerde installatiehoogte is 160mm~165mm.

2.3.2 Inbouw montage
De geadviseerde installatiehoogte is 160mm~165mm
De afmetingen van de inbouwruimte moet zijn 104 mm (breed) × 163 mm (lang) × 39 mm (diep).

2.3.3 Beschermend Schild

Het beschermend schild is een afzonderlijke accesoire. De afmetingen zijn 113.4 mm (width) ×
184.4 mm (length) × 60.55 mm (depth).

2.4 Binnenstation installatie
De geadviseerde installatiehoogte is 160mm~165mm.

2.5 Video/Audio verdeler installatie
2.5.4

Vastzetten met schroeven

2.5.5

Vastzetten met DIN rail

Opmerkingen

Zorg ervoor dat alle componenten spanningsloos zijn tijdens de installatie.
Kies de benodigde bekabeling afhankelijk van de afstand tussen het deurstation en de video/audio
verdeler..

Cable

Weerstand
per 100 m

Max.
transmissie
afstand

Max. Afstand
(Deurstation
zorgt niet voor
de spannings
van de
deuropener.)

Max. Afstand
(Deurstation
zorgt wel voor
de spannings
van de
deuropener.)

24AWG

10 Ω

50 m

50 m

30 m

20AWG

7Ω

100 m

100 m

80 m

18AWG

4Ω

150 m

150 m

100 m

3 Configuratie
Voordat u begint:
 Zorg ervoor dat de video/audio verdeler is verbonden met het internet via een netwerkkabel (DHCP-functie is
standard ingeschakeld). Controleer of het binnenstation en buitenstation zijn aangesloten op de video/audio
verdeler via 2 draads kabels. Zorg ervoor dat alle componenten “aan” staan tijdens de activatie.

Steps

① Activatie
U bent verplicht bij het activeren van het apparaat eerst een sterk wachtwoord op te geven
voordat u het apparaat kan gebruiken.

②Selecteer de juiste taal
Selecteer een taal die u nodig hebt in de drop-down lijst tussen Engels, Italiaans, Duits, Frans
and Spanish, etc, English is default.

③Selecteer apparaat werkmodus
U kunt het binnenstation als het belangrijkste indoor station toevoegen door te klikken op de

"Indoor" voorkeuzetoets in de drop-down lijst, als er meer binnenstations moeten worden
toegevoegd, kunt u doorgaan met deze voor de extensies 1 ~ 5 één voor één.

④ Kies deurstation (Voor Hoofd binnenstation)
Het zoeken naar het deursation kan enkele seconden duren , selecteer vervolgens het
deurstation.

⑤ Selecteer Hoofd binnenstation
Het zoeken naar het binnenstation kan enkele seconden duren , selecteer vervolgens het juiste
binnenstation
Als er geen binnenstations zijn, kunt u deze stap overslaan.

⑥ Configuratie klaar

Voor de configuratie van de binnenstation, zorg ervoor dat de video/audio verdeler is verbonden
met het internet via een netwerkkabel voordat u de configurtatie start, anders moet u het
systeem eerst herstarten nadat u de netwerkkabel met internet heeft verbonden. Of configureer

handmatig de IP adressen van de binnenstations en koppel de apparaten zoals onderstaand is
omschreven.
1、Click Settings->Config->SADP to enter the SADP configuration page, the initial admin password is 888999, you
can reset it in the path Settings->Password ->Edit.
2、In the SADP interface, you can find out door station, main indoor station, indoor extensions and their IP
address on the same LAN, change the conflicting IP adress of the indoor stations in the network interface.
3、Back to the SADP interface,click'+', you can link the main indoor station with indoor extensions by one touch
key

4 APP connectie
U kunt een remote verbinding maken via de Hik-Connect App.
4.1.1 Installeren van de App
Voordat u begint

Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met internet via Wi-Fi of 3/4G.
Volgorde
1. Download Hik-connection van onze website of app store , en registeer een gebruikersaccount.
2. Start de App Hik-connect, and login in de App.

4.1.2 Toevoegen van een Apparaat
Voordat u begint
 Zorg ervoor dat de apparaten zijn geactiveerd .
 Zorg ervoor dat het deurstation en het binnenstation met elkaar verbonden zijn en dat ze normal
communiceren. De video/audio verdeler moet met een netwerkpoort verbonden zijn.
Methode 1

Apparaat toevoegen aan de App via QR Code.

U kunt het deurstation toevoegen door de QR code aan de achterzijde van het deurstation met

de App te scannen.
Methode 2 Apparaat toevoegen aan de App via Serienummer
 U kunt de deurstation toevoegen aan App door het invoeren van het serienummer. U kunt u het serienummer
vinden op de pagina onderhoud: Settings ->Maintenance.

Technische ondersteuning
1．In geval van een probleem, neem onmiddellijk contact op met de lokale after-sales service van
u geautoriseerde Hikvision Dealer.
2. Voor meer informative kunt u kijken op http://www.hikvision.com/europe/Products/VideoIntercom/2-Wire-IP-Video-Intercom
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