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  תיאור פיזי .1
  מידות המוצר .1.1

  : מידות במ"מ1איור 

  

  קדמיפנל  .1.2

  .: תיאור פנל קדמי1טבלה ב הקדמי נמצא תיאור של הפנל
  : לוח קדמי2איור 
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  : תיאור פנל קדמי1טבלה 

  תיאור  שם  מספר

  תאורה נוספת למצלמה  תאורה משלימה  1

  קלט אודיו  מיקרופון  2

  מנטרת את אזור הדלת  מצלמה  3

  ופתיחההתקשרות, דיבור  ותכולל  נוריות חיווי  4

  פנליש ללחוץ להפעלת   ור חיוגאז  5

  מזהה כרטיס גישה ופותח דלת  קורא כרטיס גישה  6

  פלט אודיו  רמקול  7

  פנל אחורי .1.3

  VTO6221E-P :3איור 

  
  אחורי תיאור פנל: 2טבלה 

  תיאור  שם  מספר

האזעקה תישלח גם  .רבכוח מהקי יוסרישמיע אזעקה אם  הפנל  TAMPERמתג   1
  ת.אולמרכז ההתר

  .פנלשניות תאתחל את ה 10לחיצה ממושכת על הכפתור במשך   כפתור אתחול  2

  .ETHERNET-כבל המחבר את הרשת ב  ETHERNET יציאת  3
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  התקנה .2
  דרישות התקנה .2.1

  הערות .2.1.1

 תחת שמש ישירה או ללא צל.בסביבה לחה, חמה, שמנה או מאובקת,  הפנלתקין את לה אין 

 פנלפרק את הל מבלי לסיים את ההתקנה והכוונון מקצועי חייב יטכנא. 

  הכוונה .2.1.2

 ראה. מצלמהשל ה ראייההשדה את זוית ע וולקב מכשירהלמקם  כיצד מיקום התקנה 4איור באיור מטה ראה
 .מצלמה שדה ראייה 3בלה ט

 מיקום התקנה 4איור 

  
  מצלמה שדה ראייה 3בלה ט

 שדה ראייה מצלמה  דגם
)H(  

VTO6221E-P  075 

  חיבור כבלים .2.2

  RS-485 יציאת .2.2.1

  .איור מטה ראה. RS-485ניתן להשתמש בו כדי להתחבר למכשירי 

  RS-485 יציאת: 5איור  
  

  WIEGAND יציאת .2.2.2

  . WIEGANDטיסים כרניתן להשתמש בו לחיבור קורא 
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  Wiegand: יציאת 6איור 

  

  נעילת דלת יציאת .2.2.3

  איורים מטה.ב מפורטות ראהמשמש לחיבור מנעולי דלת בשיטות חיבור משתנות בתלות במנעול. 

  מכני-: חיבור מנעול אלקטרו9איור   עול מגנטי: חיבור מנ8איור   : חיבור מנעול חשמלי7איור 

      

  אספקת מתח ויציאת I/Oאזעקה  .2.2.4

  איור מטה. . 12VDCאחד, וגם לחיבור מתח  OUT-אחד וחיבור אזעקה IN-משמש לחיבור אזעקה

  ויציאת אספקת מתח O/Iאזעקת  :10איור 
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  הפנלהתקנת  .2.3

  התקנה קופסתבאמצעות  הקנהת .2.3.1

  : התקנה על הקיר11איור 

  
  : רשימת פריטים4טבלה 

  

  פריט  מספר   פריט  מספר  פריט  מספר   פריט  מספר

 ST4×18בורג  4 התקנה קופסת 3 הרחבה יתצינור 2 ירק  1

 ----   ----  אטם גומי  M3×8 7בורג   6 פנל  5

  

  דיבלים בחורים. נועציםולאחר מכן  התלייה קופסתחורים בקיר לפי מיקום חורי הברגים ב יםדחוק  .1שלב 

ומחברים אותם ליציאות בלוח האחורי של  התלייה קופסתאת הכבלים מבעד לחור ההשחלה בים שחילמ  .2שלב 
  .חיבור כבלים ראה. הפנל

  .ST4×18- יה לקיר באמצעות ברגי המקבעים את קופסת התלי  .3שלב 

  .M3×8-לקופסת התלייה באמצעות ברגי ה הפנלמקבעים את   .4שלב 

  נועצים את אטמי הגומי בחורים שבתחתית קופסת התלייה.  .5שלב 

  מורחים סיליקון במרווחים שבין המכשיר לקיר. מומלץ להשתמש בסודיום סיליקט.  .6שלב 
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  מורחים סיליקון במרווחים : 12איור 

  

   מתחת לטיח הקופסבאמצעות התקנה  .2.3.2

  באמצעות מתקן התקנה: 13איור 

  
  : רשימת פריטים5טבלה 

  פריט  מספר   פריט  מספר  פריט  מספר   פריט  מספר

 פנל 4 התקנהמתקן  3 התקנהקופסת  2 קיר  1

 ----   ----   אטם גומי  M3 7רג בו  ST4×25 6בורג   5

  .התקנהה קופסתפותחים בקיר פתח בגודל   .1שלב 

ה לקיר קופסהומקבעים את  התקנהבקופסת ההכבלים מבעד לחור ההשחלה עודפי משחילים את   .2שלב 
  באמצעות מלט.

  .חיבור כבלים ראה. התקנהדרך מתקן ה הפנל בלוח האחורי שלמחברים את היציאות   .3שלב 

  .איטוםלמתקן בחומר  הפנלאת המרווח בין  יםמלאמו M3-באמצעות ברגי הבמתקן  הפנלמקבעים את   .4שלב 

  .ST4×25מתקן בקופסה באמצעות ברגי האת ו הפנלמקבעים את   .5שלב 

  מומלץ להשתמש בסודיום סיליקה נוזלי. .ג'ל סיליקה במרווחים בין המכשיר והקיר מורחים  .6שלב 
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  קונפיגורציה .3
כדי לממש פונקציות  מוניטורוה הפנלבמכשירי  ולבצע הגדרות ראשוניותפרק זה מסביר איך לאתחל, לחבר 

  וניטור.  התקשרותבסיסיות, כולל ניהול המכשיר, 

  תהליך הקונפיגורציה .3.1

  לפני שמתחילים לקנפג, בודקים כל מכשיר ומוודאים שאין מעגל חשמלי מקוצר או פתוח.

  .הרצויל מכשיר, וכן את מספר היחידה ואת מספר החדר לכ IPכתובת  יםקובע  .1שלב 

  .פנלמקנפגים  ראה. הפנלמקנפגים את א.   .2שלב 
  .פנלהגדרת מספר  ראה. פנל מקנפגים מספרב. 

  .קנפוג פרמטרי הרשת ראה. פנלג. מקנפגים פרמטרי רשת ל
  .SIP מרכזייתקנפוג  ראה. SIP-ה מרכזייתד. מקנפגים את 

  .פנלהוספת מכשירי  ראה. SIP-ה מרכזייתל פנלה. מוסיפים מכשירי 
  .הוספת מספר חדר ראה. SIP-ת המרכזייו. מוסיפים מספר חדר ל

  .מוניטורמדריך למשתמש של  ראה. מוניטורמקנפגים   .3שלב 

  .אימות הקונפיגורציה ראהמאמתים קונפיגורציה.   .4שלב 

  ורציהכלי קונפיג .3.2

-ומשדרגים את המכשירים בו IP-, מאתחלים את המכשיר, משנים את כתובת הConfig Tool- מורידים את ה
  .הרלוונטי זמנית. מידע מפורט תמצאו במדריך למשתמש

  פנלמקנפגים  .3.3

בהתחברות הגלישה באינטרנט למחשב באמצעות כבל רשת ויוצרים סיסמה חדשה לממשק  הפנלמחברים את 
  הראשונית.

  לאתחו .3.3.1

  . ודאו שהמחשב נמצא באותו מקטע רשת.192.168.1.110היא  הפנלהראשונית של  IP-כתובת ה

  לאספקת החשמל ומדליקים אותו. הפנלמחברים את   .1שלב 

בשורת הכתובת  הפנלברירת המחדל של  IP-פותחים את הדפדפן במחשב ומקלידים את כתובת ה  .2שלב 
  .Enterולוחצים 

  איור מטה. ראהכשיר מוצג. של המ Device Init-ה מסך
  : אתחול המכשיר14איור 

  
  



 

10      

  .Nextולוחצים מקלידים ומאשרים את הסיסמה,   .3שלב 
  .Email setting מסךמוצג 

וממלאים את כתובת הדוא"ל. ניתן להשתמש בכתובת זו לאתחול  Emailאת תיבת הסימון  מסמנים  .4שלב 
  הסיסמה ומומלץ לסיים את ההגדרות הללו.

  . האתחול הצליח.Nextלוחצים   .5שלב 

  .OK. לוחצים 6שלב 
  .מטהאיור  ראהההתחברות מוצג.  מסך

  התחברות מסך: 15איור 

  

  פנלהגדרת מספר  .3.3.2

זה יקבל את מספר  בדרך כלל מכשיר. שברשותכם הפנלכדי להבחין בין מכשירי  הפנלניתן להשתמש במספר 
  היחידה או הבניין.

  כשאינו משמש כשרת  הפנלניתן לשנות את מספרSIP. 

  ספרות וחייב להיות שונה ממספר החדר. 5יכול להכיל עד  הפנלמספר 

  . הפנלשל  הגלישה באינטרנט  קמתחברים לממש  .1שלב 
  איור מטה. ראהמוצג.  המסך הראשי

  : מסך ראשי16איור 
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  .Local Setting | Basicבוחרים   .2שלב 
  איור מטה. ראהמוצגים.  המכשירמאפייני 

  
  לשמירה. Confirmולוחצים על  הרצוי הפנלמכניסים את מספר  .VTO Noבשדה   .3שלב 

  קנפוג פרמטרי הרשת .3.3.3

  .Network Setting | Basicבוחרים   .1שלב 
  איור מטה. ראהמוצגים.  TCP/IPנתוני 

  TCP/IP: נתוני 17איור 

  
  .Saveמזינים את נתוני הרשת שמתוכננים ולוחצים   .2שלב 

כדי להתחבר  הפנלשל המחשב לכתובת מקטע הרשת של  IP-יתאתחל. יש לשנות את כתובות ה הפנל
  שוב.

  SIP מרכזייתקנפוג  .3.3.4

המחוברים לשרת זה  מוניטורוה הפנלמשדר את פרוטוקול האינטרקום ומאפשר לכל מכשירי  SIP-ה מרכזיית
  .SIP מרכזיותאו בשרתים אחרים כ פנללשוחח ביניהם בווידאו. אפשר להשתמש במכשירי 

  .Network Setting | Basicבוחרים   .1שלב 
  איור מטה. ראה. SIP Server מסךמוצג 

   SIP מרכזיית: 18איור 
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  .המרכזייהבוחרים את סוג   .2שלב 

  מרכזייתעובד כ תם נמצאים בושא הפנלאם SIP בחרו Enable וולחצ Save.  
 פרטים בשני הפרקים הבאים. ראה. מוניטור-ו פנליתאתחל ולאחר מכן תוכלו להוסיף לו מכשירי  הפנל

אחרת  SIP Server -ב Enable, אל תבחרו SIPבמרכזיית  אינו עובד נמצאים בושאתם  הפנלאם   : הערה
  התקשורת תנותק. 

  ים אחרים עובדים כמרכזיות פנלאםSIP ברשימת  פנל: בוחריםServer Type  ולאחר מכן מקנפגים את
 טבלה מטה. ראההפרמטרים. 

 SIPית י: קנפוג מרכז6 טבלה

  תיאור  פרמטר

essAddr IP   הכתובת-IP  שעובדת כמרכזיית  הפנלשלSIP.  

Port  5060  

Username  admin 

Password  admin123  

SIP Domain  VDP  

SIP Server Username   של  הגלישה באינטרנט שם המשתמש והסיסמה לממשק
 SIP.  SIP Server Password-מרכזיית ה

  

  אם מרכזיות אחריות עובדות כמרכזייתSIP.  
ואז פועלים לפי הנחיות הקונפיגורציה המפורטות  Server Typeכזייה מרשימת בוחרים את סוג המר

 .הרלוונטיבמדריך 

  פנלהוספת מכשירי  .3.3.5

יכולים לתקשר  SIPהמחוברים לאותה מרכזיית  הפנלוכל מכשירי  SIP-למרכזיית ה פנלניתן להוסיף מכשירי 
תם משתמשים במרכזיות אחרות כמרכזיות . אם אSIPבשימושו כמרכזיית  פנלביניהם בווידאו. פרק זה עוסק ב

SIP מפורטות קונפיגורציה הוראותעיינו במדריך הרלוונטי ל.  

 .Household Setting | VTO Noובוחרים:  SIP-של מרכזיית ה הגלישה באינטרנט מתחברים לממשק   .1שלב 
Management.  

  מטה. ראהוצג. מ VTO No. Management מסך
  פנל: ניהול מספר 19איור 
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  .Addלוחצים על   .2שלב 
  מטה. ראהמוצג.  Addמסך 

  פנל: הוספת 20איור 

  
  טבלה מטה. ראהעצמה.  SIPמקנפגים את הפרמטרים. חשוב להוסיף את מרכזיית   .3שלב 

  פנל: הוספת קונפיגורציית 7טבלה 

  תיאור  פרמטר

Rec No.  פנלהגדרת מספר פרטים ב ראההיעד.  פנלשקינפגתם עבור  הפנלמספר.  

Register Password .השאר את ערך ברירת המחדל  

Build No.  קיים רק כשמרכזיות אחרות עובדות כמרכזייתSIP.  

Unit No. 

IP Address כתובת ה-IP  ד.היע פנלשל  

Username  היעד. פנלשל  הגלישה באינטרנט שם המשתמש והסיסמה לממשק  

Password 

  .Saveלוחצים   .4שלב 

  הוספת מספר חדר .3.3.6

כדי לחבר אותם לרשת.  מוניטורולקנפג אותו במכשירי ה SIP-ניתן להוסיף את מספר החדר המתוכנן למרכזיית ה
 ,SIP. אם אתם משתמשים במרכזיות אחרות כמרכזיית SIPכמרכזיית  בשימושו הפנלבמכשיר  מתמקדפרק זה 

  ראו מדריך רלוונטי למשתמש לקונפיגורציה מפורטת.

ספרות או אותיות או שילוב של אותיות ומספרים ועליו להיות שונה מכל מספר  6מספר החדר יכול להכיל : הערה
  .פנל

 Room No. Management |ובוחרים  SIPשל מרכזיית  הגלישה באינטרנט מתחברים לממשק   .1שלב 
Household Setting.  
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  איור מטה. ראהמוצג. Room No. Management -ה מסך

  : ניהול מספר חדר21איור 

  
  אפשר להוסיף מספר חדר בודד או להוסיף כמה מספרי חדרים בצורה גורפת.  .2שלב 

 הוספת חדר אחד  .3.3.6.1
  

  מסך לעיל.  ראהת המסך. בתחתי Addלוחצים על   .1שלב 
  מטה. ראה מוצג. Addמסך 

  : הוספת מספר חדר בודד22איור 
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  טבלה מטה. ראהמגדירים את נתוני החדר.   .2שלב 

  : נתוני חדר8טבלה 

  תיאור  פרמטר

First Name .ממלאים נתונים המייחדים את החדר  

Last Name  

Nick Name  

Room No.  .מספר החדר המתוכנן  

  הערות:

  מוניטור, מספר החדר של מוניטורבכמה מכשירי אם אתם משתמשים 
 מוניטור", ומספר החדר של שלוחת הroom number#0המסטר יהיה "

 וכן הלאה. "room number#1" ,"room number#2תהיה "

  לכל היותר מוניטורשלוחות  10יכול לקלוט  מוניטורכל מסטר  

Register Type  בוחריםPublicו ,-Local .שמור לשימוש עתידי  

Register Password ערך ברירת המחדל אתירו אשה.  

  .Saveלוחצים   .3שלב 
  מוצג מספר החדר שנוסף.

  למחיקת חדר. ו א לשינוי נתוני החדר לוחצים 

  הוספה גורפת של חדרים .3.3.6.2
  Unit Layer Amount ,Room Amount in One Layer ,First Floorמקנפגים   .1שלב 

Number ו- Second Floor Number.לפי התנאים בפועל 

 מסך מטה. ראהבתחתית המסך.  Addלוחצים   .2שלב 
  : הוספה גורפת 23איור 

  
  מספרי החדרים שנוספו מוצגים. כל 

  למחיקת על מספרי החדרים. Clearל לצפייה בסטטוס העדכני וע Refreshלוחצים על   .3שלב 

  אימות הקונפיגורציה .3.4

  הפנלמ מוניטורל מתקשרים .3.4.1

  .פנלמחייגים את מספר החדר ב  .1שלב 

  .לוחצים   .2שלב 
  מסך מטה. ראה .מוניטור-מתקשר ל הפנל
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  : מסך התקשרות24איור 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .עונה מוניטורהכאשר  לוחצים על   .3שלב 

  

  מוניטורהפעלת המוניטור מה .3.4.2

  .Monitor | Doorבוחרים  מוניטור- במסך הראשי של ה  .1שלב 
  מטה. ראהמוצג.  Doorמסך 

  : דלת25איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שאנו צריכים לצפייה במוניטור. הפנלאת בוחרים   .2שלב 
  מטה. ראהמסך המוניטור מוצג. 

  : מסך מוניטור26איור 
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 פנלהפעלת  .4
   קריאהפונקציית  .4.1

  בודד מוניטור-התקשרות ל .4.1.1

  .הפנלמ מוניטורל מתקשרים ראה

  מרובים מוניטורמכשירי להתקשרות  .4.1.2

למסטר  ותתקשרבה, מוניטור, ומשתמשים בכמה מכשירי SIPבו עובד כמרכזיית  נמצאיםשאתם  הפנלאם 
  שיחה. לפני ההתקשרות חשוב לוודא:את ההמקושרים יקבלו גם הם  מוניטור- מכשירי ה, כל מוניטור

 שב- Local Setting | Basic ,Group Call .מאופשר 

 הוספת מספר חדר ראה. מוניטורושלוחת  מוניטורמסטר  פונוסש. 

  Management Center-התקשרות ל .4.1.3

  .פנל-ב לוחצים על 

  פתיחה פונקציית .4.2

  עם סיסמה פתיחה .4.2.1

  .פנל- ב לוחצים   .1שלב 

  מקלידים את סיסמת ביטול הנעילה.  .2שלב 

  .לוחצים שוב על   .3שלב 

  ICעם כרטיס  פתיחה .4.2.2

  כדי לפתוח את הדלת. הפנלמעבירים כרטיס מורשה באזור כרטיס הגישה של 

  מוניטור-פתיחה מ .4.2.3

מקבלים שיחה או  מוניטורוה הפנלילת הדלת כאשר כדי לבטל את נע מוניטוראפשר ללחוץ על כפתור הפתיחה ב
  המוניטור. בזמן הפעלת

  Management Centerעם  פתיחה .4.2.4

ומרכז הניהול בתקשורת ביניהם או  הפנלמתקשר אליו, כאשר  הפנלממרכז הניהול כאשר  פתיחת הדלתאפשר 
 כאשר מפעילים את המוניטור ממרכז הניהול.
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  הורדת האפליקציה לנייד .5
תופיע הודעת דחיפה בנייד,  הפנלאת האפליקציה ולהוסיף את הפנל לאפליקציה. כשמישהו מתקשר מ ניתן להוריד

  ותוכלו לדבר עם האורח או לפתוח את הדלת מרחוק מהטלפון הנייד. 

 כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. QR-סורקים את קוד ה 1שלב 

    
                                                              

  

  

  

  

  QR: קוד 27איור 

  או
 

  DMSSמורידים מהחנות אפליקציה בשם 
 

 .P2P-את ה ומאפשרים P2P|  Basic|  Setting Network-ניגשים לממשק הדפדפן של הפנל   2שלב 
                                                           

  

 
  

  P2P: 28איור 
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 או
 

לחיצה על גלגל שיניים מגלה ו  Room No management  Household ניגשים לממשק הדפדפן של הפנל 
QR .קוד לסריקה 

 

  

  

 

 

  

  

  

  
  QR: קוד 2928איור 

  

  

מריצים את האפליקציה לוחצים על סימן ה"+" כדי להוסיף מכשיר   3שלב 
  .SN\סריקה ולאחר מכן על

  יע.מופ P2Pמסך 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  : סריקה30איור                                                                       
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  )VTO( פנלהחלון הבא יש לבחר ב כאשר יופיע

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Live Preview Startולוחצים  ממשק הגלישה באינטרנטלאחר מכן מכניסים שם משתמש וסיסמה של   4שלב 
  מסך מטה. ראהמוצג בשידור חי. אפשר להפעיל גם שמע אינטרקום או לפתוח דלת. הווידאו 

  
  P2P: הוספת מכשיר, 29איור 

  
  

  Device Detailsחזור למסך הבית לחץ שלוש נקודות במסך השמאלי לחץ   –אפשרת דחיפת הצלצול   .5שלב 
  מסך מטה ראה. אפשרת הדחיפה  –הרשמה 
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  : הרשמה30יור א

  
  מסך מטה. ראה(פנל) הרשום בווילה, תופיע הודעת דחיפה בנייד. הפנלכשמישהו מתקשר מ

  : הודעת דחיפה31איור 
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  תכולת אריזה .6
  כמות  פריט

  1  פנל

  1  מתאם ספק כוח

  1  מדריך מקוצר למשתמש

  1  מארז ברגים

  


