
Instrukce k VIDEO TELEFONU REER V70F 

 

Děkujeme za nákup našeho videotelefonu 

 

Sestava se skládá z panelu s barevným displejem o velikosti 7 palců, fotoaparátu v hliníkovém krytu 

pro montáž na stěnu, zapojení a montážního materiálu. 

Displej je chráněn fólií, jež může být odstraněna až po instalaci zařízení. 

Panel je spojen s kamerou 4žílovým kabelem. Do vzdálenosti 50 m doporučujeme užití kabelu 4 x 0,5 

mm. Do vzdálenosti 100 m doporučujeme užití kabelu 4 x 0,75 mm. 

POZOR! 

Je důležité zachovat barevné propojení mezi zadní stranou panelu a kamerou: 

- zelená se zelenou (audio) 

- černá s černou (-12 V) 

- červená s červenou (+12 V) 

- žlutá se žlutou (videosignál) 

Standardní zástrčka kabelu je zakončena 4 piny (propojení panelu s kamerou). 

 

http://www.reer.pl/videodomofon-reer-v70f.html


Koncovka kabelu pro propojení s kamerou je rovněž typu plug. Jestliže by bylo nutné kameru 

demontovat, není třeba kabel přetínat. Součástí balení je i nástěnný věšák a hmoždinky pro upevnění 

na zeď. 

Schéma instalace: 

Instalace je velmi jednoduchá. Omezuje se pouze na propojení panelu s kamerou prostřednictvím 4 

žilového kabelu a propojením kamery s elektronickým zámkem. Není potřebné dodatečné napájení 

elektrického zámku. Viz níže. 

 

 

 

 



 

 

Popis připojení el. zámku: 

Elektrozámek propojíme pomocí 2 vodičů vycházejících z týlu kamery. 

Vodiče převádí impulzy +12 V (červeny) a -12 V (černý). Impulz otevření je podáván tak dlouho, 

dokud držíte tlačítko otevření na panelu LCD. K uzamčení dochází automaticky. 

Případ dvou LCD panelů a 1 kamery: 

Kamera je připojena k prvnímu LCD panelu standardním 4pinovým spojem. Druhý LCD panel 

propojíme s prvním prostřednictvím 5pinového vstupu. Opět dodržujeme barevné značení. Po stisknutí 

zvonku se aktivují oba LCD panely. Z jakéhokoli z nich lze pak přijmout hovor a mluvit, případně 

otevřít vstup. Lze také navázat komunikaci mezi jednotlivými panely LCD – funkce interim. 

Kamera: 

 



Kameru instalujeme v doporučené výšce 140-170 cm od země do pevného podkladu. Kamera zabírá 

úhel 92 stupňů. 

Pomocí šroubů a hmoždinek připevníme ochranné víko kamery na zeď. Poté ze spodní části 

odšroubujeme šroub, připojíme ke kameře potřebné dráty a následně zasuneme kameru do upevněného 

obalu. Připevníme opět šroubek na spodní části kamery. 

 

Specifikace: 

- bezsluchátkový videotelefon se zabudovaným mikrofonem; 

- pouzdro kamery z hliníkové slitiny, montáž do stěn a omítek, rozměry obalu 13 x 5,3 cm; 

- kamera je vybavena 4 infračervenými LED diodami pro noční provoz; 

- barevný panel o velikosti 7 palců; 

- rozměr panelu 24 x 15 x 2 cm; 

- rozlišení LCD panelu 800x480 pixelů 

- napájení 15 V 1000 mA 

- spotřeba v pohotovostním režimu menší než 2W, běžný provoz 6 W 

- rozsah teplot -25 až 60 stupňů Celsia 

- vstupní proud z elektrického zámku 12 V, menší než 800 mA. 

 

 

 

Importer: ………………. 

Vyrobeno v Číně 

 

 

 



 

 


