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UWAGI WSTĘPNE
Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się  
z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści 
prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie 
urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy 
z zakresu elektrotechniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest 
dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Importer nie odpowiada 
za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, 
oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.
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1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ
Wideodomofonowe kasety zewnętrzne VDA-21A3, VDA-23A3 oraz VDA-24A3 to 
wideobramofony z wysokiej jakości kamerą kolorową, przeznaczone do instalacji 
wideodomofonowych w małych budynkach mieszkalnych (1-3 lokatorów). Kasety 
kompatybilne są z wybranymi modelami monitorów marki „EURA”, miedzy innymi  
z następującymi monitorami:
VDA-01A3 Neptun
VDA-02A3 Pluton
VDA-08A3 Saturn
Informacji na temat aktualnie kompatybilnych monitorów udziela sprzedawca oraz producent.

2. BUDOWA
Panele kaset zewnętrznych VDA-21A3, VDA-23A3 oraz VDA-24A3 wykonane są  
z aluminium. Wszystkie kasety przeznaczone są do montażu podtynkowego i różnią się 
między sobą ilością obsługiwanych lokatorów (ilością przycisków wywołania na przednim 
panelu):
VDA-21A3 – kaseta zewnętrzna do obsługi 1 lokatora,
VDA-23A3 – kaseta zewnętrzna do obsługi 2 lokatorów,
VDA-24A3 – kaseta zewnętrzna do obsługi 3 lokatorów.

Rys. 1. Budowa zewnętrzna kasety VDA-24A3, obsługującej 3 lokatorów.
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3. INSTALACJA
Moduł zewnętrzny jest fabrycznie przystosowany do montażu pod-tynkowego.

UWAGA!
Właściwe umiejscowienie zewnętrznego modułu kamery decyduje o komforcie pracy z urządzeniem. 
Stąd zaleca się przed wykonaniem otworów montażowych doświadczalne dobranie miejsca montażu 
modułu zewnętrznego. W tym celu należy najpierw zainstalować moduł wewnętrzny (monitor) 
i połączyć go elektrycznie z kasetą zewnętrzną.  Na czas prób monitor powinna przytrzymać inna 
osoba. Kolejno należy podłączyć urządzenie do sieci 230V/50Hz poprzez zasilacz i przystąpić do 
wyboru właściwego miejsca montażu modułu kamery. Osoba przytrzymująca kasetę zewnętrzną winna 
zasymulować normalne zadziałanie urządzenia wywołać drugą osobę znajdującą się przy monitorze 
poprzez naciśnięcie przycisku . W tym czasie osoba przy monitorze winna obserwować pole widzenia 
kamery. Osoba przytrzymująca moduł kamery, na podstawie sugestii swojego rozmówcy, musi ustawić 
ją w położeniu optymalnym. Położenie to należy zaznaczyć i dopiero wtedy przystąpić do wykonania 
otworów montażowych, po uprzednim wyłączeniu zasilania.

Rys. 2. Kąty widzenia kamer kaset zewnętrznych.
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Sposób montażu kasety modułu zewnętrznego pokazany jest na rys. 3:

     

Rys. 3. Montaż kasety zewnętrznej.
 

1. Wyciąć w ścianie lub słupku prostokątny otwór o wymiarach 184 x 94 x 40 (mm) na puszkę 
podtynkową kasety,

2. Poprzez 4 otwory znajdujące się w dnie puszki podtynkowej odznaczyć w dnie otworu 
miejsca na wkręty montażowe, nawiercić otwory i umieścić w nich kołki montażowe,

3. Umieścić puszkę montażową w otworze w ścianie (rys. 3A),
4. Oddzielić przedni panel kasety od głównego korpusu kasety, do gniazda z tyłu korpusu 

kasety podłączyć przewody biegnące do monitora (monitorów), zgodnie ze schematem 
pokazanym na rys. 4,

5. Za pomocą 4 wkrętów zamocować korpus w otworze ściany (rys. 3B),
6. Zdjąć przezroczyste osłony tabliczek informacyjnych koło przycisków wywołania lokatora, 

wpisać numery lub nazwy lokatorów i ponownie założyć osłony na tabliczkach (rys. 3C),
7. Zamocować przedni panel kasety modułu zewnętrznego na korpusie, przykręcając dolną 

śrubę mocującą (rys. 3D).
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3. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
W zależności od wersji kasety (liczby lokatorów), dostępna jest różna liczba gniazd 
przyłączeniowych P1, P2, P3 w tylnej części kasety (np. wersja 2-lokatorska VDA-23A3 
posiada 2 gniazda: P1 oraz P2). Przykładowy schemat połączeń kasety 3-lokatorskiej VDA-
24A3 z kompatybilnymi monitorami oraz ryglem elektromagnetycznym pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Schemat połączeń zestawu z podłączeniem rygla bezpośrednio do monitora.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania 12V DC

Pobór prądu czuwanie/praca 5 mA / 0,5A

Przetwornik obrazu CCD

Oświetlenie nocne 6 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym

Rozdzielczość kamery 520 linii TV

Kąt widzenia kamery w poziomie/ pionie 61O / 50O

Temperaturowy zakres pracy -18OC …+ 45OC

Współczynnik ochrony IP44

Wymiary zewnętrzne 200 x 112 x 51 (mm)

Masa netto ok. 0,7 kg
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KARTA  GWARANCYJNA

pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI  
1. Producent udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w Karcie Gwarancyjnej  

w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest łącznie z dowodem sprzedaży!
2. Ważna jest wyłącznie Karta Gwarancyjna sporządzona na oryginalnym formularzu i prawidłowo wypełniona; 

Brak jakichkolwiek z wymaganych informacji, dokonywanie poprawek bądź skreśleń w treści Karty jest równo 
znaczne z jej unieważnieniem.

3. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych.
4. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny zakupu, 

jeżeli w okresie gwarancji:  
- dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady,  
- usunięcie wady jest niemożliwe.

5. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Producenta.
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika.Towar nie podlega 

reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu,
 - niewłaściwego przechowywania,
 - dokonywania jakichkolwiek przeróbek, 
 - dokonywania samdzielnych napraw poza Centralnym Serwisem Producenta,
 - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych.

7. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, których wadliwe funkcjonowanie  
jest wynikiem zużycia podczas  normalnej eksploatacji.

8.  Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania  
transportowego.

9. Gwarancja jest udzielana na terenie Polski 
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 

towaru z umową.
11. Szczegółowe obowiązki producenta i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.
12. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do :
    

CENTRALNY SERWIS
EURA-TECH Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 35A
pon. - pt. 9:00-16:00
e-mail: serwis@eura-tech.eu
tel.: +48 58 678 81 20

nazwa wyrobu: WIDEODOMOFONOWE
                       KASETY ZEWNĘTRZNE  
                        

model:                                                       

data sprzedaży .......................................................

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi  
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy  
składować w miejscach do tego przeznaczonych. 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu 
władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów – Dz.U. nr 180 poz.1495  
z dn.29.07.2005.                                                      nr rej. GIOŚ: E0011703W

VDA-24A3
VDA-23A3
VDA-21A3
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ADNOTACJE O PRZEBIEGU EWENTUALNYCH NAPRAW



EURA-TECH Sp. z o.o.
84-200 WEJHEROWO, ul. Przemysłowa 35A

tel. +48 58 678 81 11, fax +48 58 678 81 01
www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURA-TECH” Sp. z o.o.

Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!


