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Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte 
požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. 

Dôležité poznámky k bezpečnosti 
1. Pred vlastnou inštaláciou pozorne preštudujte všetky sekcie inštalačného manuálu.
2. Uschovajte si prosím tento návod pre budúce použitie.
3. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je doporučené výrobcom. Iné ako doporučené

príslušenstvo môže poškodiť produkt a viesť ku zrušeniu záruky.
4. Pri montáži používajte iba montážne nástroje doporučené výrobcom alebo dodávané spolu

s výrobkom.
5. Kamera môže byť napájaná iba z takého zdroja, ktorý vyhovuje podmienkam uvedeným na

štítku kamery.

Bezpečnostné opatrenia 
Prevádzka 

 Pred použitím overte správnosť zapojenia a uistite sa, že používate vhodný napájací zdroj.

 Pokiaľ pri prevádzke spozorujete akékoľvek chyby vo funkcii zariadenia, prestaňte ho
okamžite používať a kontaktujte svojho lokálneho predajcu.

Manipulácia 

 Nerozoberajte vnútornú časť výrobku.

 Zaistite, aby výrobok nebol vystavený silným rázom alebo vibráciám.

 Pri čistení display časti zariadenia dávajte pozor, aby ste ho nepoškrábali alebo na ňom
nezostával prach. To môže znižovať kvalitu zobrazovaného obrazu.

Inštalácia a skladovanie 

 Neinštalujte zariadenie v miestach, kde môžu byť prekročené uvedené teplotné limity.

 Vyvarujte sa inštalácii vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

 Vyvarujte sa inštalácii v miestach so zvýšenou radiáciou.

 Vyvarujte sa inštalácii v miestach, kde je silné elektromag. pole alebo silové rozvody elektriky.

 Vyvarujte sa inštalácii v miestach so silnými vibráciami.
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Obsah balenia 

Okrem samotnej jednotky nájdete v balení aj nevyhnutné príslušenstvo pre jej inštaláciu. 

Dverové stanice DRC-40K Inštalačný rámček        Manuál 

         Skrutky  2x18mm – 4ks     Skrutky 3x6mm -1ks   Zbernicový pripojovací kábel 
     Pre upevnenie inštalačného  Pre upevnenie dverovej stanice        s konektorom - 1 ks 

rámčeka do steny    k inštalačnému rámčeku 

Popis prístroja 

1. Prisvietenie sledovaného priestoru (biele 
LED) 

6. Nastavenie sklonu kamerového modulu 

2. Mikrofón 7. Nastavenie hlasitosti reproduktoru 

3. Kamerový modul 8. Pripojovacie konektory 

4. Reproduktor 9. Čierna dvojlinka- výstup relé pre dverový 
zámok 5. Tlačidlo pre zazvonenie 
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Inštalácia 

Určenie miesta inštalácie dverovej stanice 

Zvoľte miesto pre inštaláciu prístroja aj s ohľadom na vedenie káblov. Doporučuje sa umiestnenie 
prístroja cca vo výške 115-155 cm od zeme. Dverová stanica DRC-40K má možnosť vertikálneho 
nasmerovania snímacieho uhla kamery v rozsahu +/- 15°  

1) Priame nastavenie objektívu – inštalačná výška 140cm (umožňujú všetky typy dverových

staníc)

2) Inštalácia dverovej stanice vo vyššej výške – doporučujeme max. 155cm
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3) Inštalácia dverovej stanice v nízkej výške – doporučujeme min. 115cm

Montáž kovového držáku dverovej stanice 

Na stanovené miesto priložte držiak a naznačte si miesta montážnych otvorov a vyvŕtajte ich. 
Uprostred držiaka je nutné vyvŕtať dostatočne veľký otvor pre privedenie káblov k monitoru (kábel od 
kamery a ostatných prístrojov). Pripevnite držiak pomocou skrutiek, prípadne použite hmoždinky. 

Zavesenie dverovej stanice 

Dverovú stanicu mierne pritlačíme k držiaku tak, aby výstupky držiaku zapadli do oválnych dier na 
zadní straně dveřní stanice. Mírným zatlačením dveřní stanice  směrem dolů dojde k jejímu upevnění. 
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Vonkajšie umiestnenie dverovej stanice 

Dverová stanica DRC-40K je konštruovaná tak, aby mohla byť dlhodobo používaná vo vonkajšom 
prostredí. Avšak v týchto prípadoch je nutné zabezpečiť, aby sa dažďová voda nedostala za dvernú 
stanicu. Teda do miest, kde je ku dverovej stanici pripojená kabeláž. To je možné zabezpečiť 
utesnením hornej a oboch bočných strán pomocou silikónového alebo iného tmelu. Nesmie sa nikdy 
týmto spôsobom utesniť spodná strana dverovej stanice. V prípade, že by bola utesnená aj 
spodná časť dverovej stanice a vznikla by v nej alebo za ňou kondenzácia vlhkosti, tak by táto vlhkosť 
nemala kadiaľ odtiecť a postupne by sa hromadila. Pri väčšom množstve takto nazhromaždenej vody 
došlo k poškodeniu elektroniky. 

Pri použití dverovej stanice na priamom daždi doporučujeme použiť striešku proti dažďu S-4MC. Aj 
v tomto prípade doporučujeme utesniť hornú a bočné strany striešky silikónovým alebo iným tmelom. 

1) Silikónový tmel

1) Silikónový tmel
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Vyhotovenie kabeláže a zapojenie systému: 

Kamera a domáci telefón (audio slúchadlo) sa pripojujú k video telefónu do svorkovnice na zadnej 
strane prístroja prostredníctvom 4 -pinových konektorov s krátkymi vodičmi, ktoré sú súčasťou ich 
príslušenstva. Tieto pripojovacie káble sa spoja s káblom vedúcim k danému prístroju (kamera, druhý 
monitor atd.) pomocou vhodnej svorkovnice.  
Prepojovací vodič nie je súčasťou dodávky. Pre prepojenie jednotlivých častí používajte kábel podľa 
tabuľky. Tienenie kábla je nutné pripojiť na vodič č.2 - GND.  

V tabuľke je popísaný zmysel a farba vodičov prepojovacieho kábla. 

Kabeláž: 
Všetky systémy domácich telefónov a video telefónov značky Commax doporučujeme prepojovať 
dátovým káblom typu UTP Cat 5E (poprípade vyššou triedou dátových káblov). Pri použití 
štandardného dátového kábla UTP Cat 5e je možné prepojiť prístroje až na vzdialenosť 80m. Touto 
vzdialenosťou je myslená dĺžka kabeláže od dverovej stanice k najvzdialenejšiemu video telefónu. 
V prípade požiadavky prepojenia systému na dlhšiu, vzdialenosť kontaktujte technickú podporu 
produktov Commax (viz nižšie). 
Vyvarujte sa súbežného vedenia prepojovacieho kábla so silovým vedením 230Vac. 
Doporučený  spôsob zapojenia dátového kábla pre prepojenie produktov Commax: 

Údržba zariadenia 
Dverová stanica je nenáročná na údržbu. Doporučujeme ju občas, podľa stupňa znečistenia prístroja 
utrieť  vlhkou utierkou.  

Pozor! 

Prístroj je nutné pred čistením uviesť do bez napäťového stavu odpojením sieťového prívodu 
zo siete! 

Technický popis výrobku 

Napájacie napätie : 12Vdc (časované), napájanie z video telefónu 
Príkon:  max.450mA v aktivovanom stave 
Komunikácia:  duplexná  (automatické prepínanie hovorovej cesty) 
Kamerový modul: 1/3'' SONY CCD; Citlivosť: 0Lux/ F1,2; Rozlíšenie: 520 TVL 
Doba aktivácie dverovej stanice:Pri zazvonení: 30s +/- 5s; pri aktivácii komunikácie 60s +/- 5s 
Pracovná teplota:  -10~50° C 
Rozmery:   96mm (šírka) x 155mm (výška) x 32,5mm (hrúbka)  

Označenie vodičov 

č. Farba Pätice na dverovej stanici a video telefóne 

1 
2 
3 
4 

Červená 
Modrá 

Žltá 
Biela 

Audio 
GND 
+12V 
Video 
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Záručný a pozáručný servis 

Na produkty značky Commax ® sa v Českej republike a Slovenskej republike vzťahuje 
nadštandardná záruka 36 mesiacov od dátumu predaja. 

Záručný a pozáručný servis vykonáva výhradný dovozca do Českej Republiky, firma Stasanet s.r.o., 
pobočka Olomouc. Adresa: Stasanet s.r.o., Dolní Novosadská 14, 779 00 Olomouc, 
tel. +420 587 206 127, web: www.stasanet.cz  

Záručný a pozáručný servis pre Slovenskú republiku vykonáva firma EC Systémy s.r.o., 
Adresa: EC Systémy s.r.o., Alexandra Rudnaya 45/B 010 01 Žilina,  
tel. +421 905 968 748 web: www.commax-sk.sk  




