
EGYLAKÁSOS VIDEO 
KAPUTELEFON SZETT

CP-VK40S-VP



Méretek: 58 x 135 x 39 mm

Ajtózár  Beltéri monitor

CP-VK40S-VP

     FUNKCIÓ 
Esővédő keret

LED segédfény

CCD kamera 

Hangszóró 

Hívógomb
Mikrofon

Rögzítő lyuk

Vezetékek 

Megakadályozza az esővíz befolyását. 
Gyenge fényviszonyok esetén segít a jobb 
láthatóságban.
A monitoron megjelenik a kamera általi kép.

A beltéri egységtől jövő hangot továbbítja.

A gomb megnyomásával hívható a lakás. 
A kültéri egységtől továbbítja a hangokat a 
beltéri egység felé.
Csavarok segítségével rögzítse a falra

Összeköti a beltéri és kültéri egységet.

KÜLTÉRI EGYSÉG

1: piros
2: kék
3: sárga
4: fehér
5: fekete

SZÁM LEÍRÁS



Bemeneti feszültség 

Áramfelvétel 

Kamera lencse 

Fényerősség 

Beszélgetés ideje 

Kommunikáció típusa 

Működési hőmérséklet 

IP védelem 55

14,5VDC

200mA

1/3 CCD  72° ken 

0,05 LUX

Max. 120s 

Duplex

-20°C +55°C

Kültériegység telepítése

Műszaki jellemzők



BELTÉRI MONITOR

Méretek: 180 x 128 x 24 mm
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Szám Ikon Leírás Szám Ikon Leírás

TFT Monitor 

Működést jelző LED 

Mikrofon 

Hangszóró 

Beszélő gomb 

Képernyő gomb

Hívás gomb

Ajtózár nyitó gomb 

Színkontraszt beállítás 

Fényesség beállítása 

Beszéd hangerősség 

beállítása

1.

2. Egynél több beltéri monitor bekötésekor zárja rövidre a legközelebbi 
monitor J1 és J3 jumperét és távolítsa el a többi monitor J1 és J3
jumperét.

Egynél több beltéri monitor bekötésekor zárja rövidre a legtávolabbi 
monitor J2 jumperét és távolítsa el a többi monitor J2 jumperét.

FIGYELMEZTETÉSEK:

2-es kültéri kaputelefonhoz 
csatlakoztatva

1-es kültéri kaputelefonhoz 
csatlakoztatva

4

J3

J1

J2

J3 rövidzárása: 
Kültéri egység
éjszakai fény
J1 rövidzárása:
Csörgés kimenet
J2 rövidzárása:
Koax

TÁP

1. Piros  2. Kék  3. Sárga  4. Fehér  5. Piros  6. Fekete
1-HANG  2-FÖLD  3-V+  4-KÉP

5-TÁP+  6-TÁP FÖLD



Műszaki jellemzők:

1-es kültéri kaputelefon 2-es kültéri kaputelefon

Bekötési ábrák

Átviteli távolság 28m, vezetékméret 0.2mm
2

Átviteli távolság 50m, vezetékméret 0.3mm2

Átviteli távolság 70m, vezetékméret 0.5mm
2

Hőmérséklet: -10~+55

Relatív páratartalom 95%

14,5VDC

50mA

600mA

Duplex

Max. 2 perc

Bemeneti feszültség 

Nyugalmi áramfelvétel

Működési áramfelvétel

Beszélgetési mód

Beszélgetési idő

Működési 
körülmények

AjtózárAjtózár

Ajtózár tápAjtózár táp



 Hang  Föld 4-Kép
Beltéri monitor

Piros  2. Kék  3. Sárga  4. Fehér

Bekötési ábra

Ajtózár

Ajtózár táp

2-es kültéri egység 1-es kültéri egység



A kültéri kamera képe 
bármikor látható a beltéri 
monitoron. A bejárati gomb 
megnyomásával bárkivel 
beszélgethet a kültéri egység 
előtt.  .

Nyomja meg a        gombot. Hívás vége

Működési leírás

Látogató hívása

A látogató nyomja 
meg a hívás 
gombot az 
1-es kültéri 
egységen.

A látogató nyomja 
meg a hívás 
gombot az 
2-es kültéri 
egységen.

A hívódallam 
megszólal

A hívódallam 
megszólal

A látogató képe megjelenik a beltéri monitoron.

A beszélgetés elkezdődik

A beszélgetés 
időtartama max. 
120 másodperc.

Ellenőrzés

Ajtónyitás

Az ajtónyitás funkció 
csak akkor működik, 
ha a látogató képe 

látható a képernyőn.



Kültéri egység hívása a beltéri monitorról

Hívás a beltéri monitorról

A hívás befejezéséhez nyomja
meg a       gombot.

Másik monitor 
hívódallam megszólal. A     gomb megnyomásával 

bármely beltéri monitor 
beszélhet a kültéri 

egységgel.

Beszélgetés után 
nyomja meg a      
gombot.

A funkció használatával látható 
a kültéri kamera képe.

Nyomja 
meg a 

MONITOR 
gombot.

Nyomja meg 
egyszer

Nyomja meg 
kétszer

1-es kültéri 
egység nézet

2-es kültéri 
egység nézet

A LED kék színnel 
világít.

A LED kék színnel 
világít.

A monitor 
kikapcsol



FIGYELMEZTETÉSEK
1. Ne telepítse a készüléket televízió, videolejátszó,

számítógép és más, nagy teljesítményű elektromágneses
sugarakat kibocsátó készülékek közelébe.

2. Ne ejtse le és ne rázza a készüléket.
3. Telepítéskor a készülék ne legyen áram alatt.
4. A készülék vezetékeit legalább 30 cm távolságra

telepítse a nagyfeszültségű kábelektől, ami csökkenti az
interferencia hatását.

5. A készülék áram alá helyezése előtt ellenőrize a helyes
bekötését a bekötési ábra alapján.

6. Ha a készülék működésekor rendellenességet tapasztal,
akkor először csatlakoztassa szét az áramforrást, majd
ezután hárítsa el a hibát.

7. Hiba elhárításakor egyesével, egymás után ellenőrizze
az egységeket,    vagy cserélje ki egy új készülékre.  Ha
ezek után sem találta meg a hibát, akkor lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval. A szakszerűtlen használat
károsíthatja a készüléket.

1. Határozza meg, hova szeretné telepíteni a kültéri
egységet. A tartókonzol segítségével jelölje be pontosan
a csavarok helyét a falon, majd fúrjon bele lyukakat.

2. Rögzítse a tartókonzolt a falra a mellékelt csavarok
segítségével.

3. A bekötési ábrának megfelelően csatlakoztassa a
vezetékeket.

4. Tegye fel a készüléket a tartókonzolra.

Telepítés folyamata 

Telepítés



Lyuk

Műanyag rögzítők

Hátlap

Rögzítő furatokCsavarok

Tartókonzol

Horog

1. A kaputelefon rendszer kábelezése:
Nem sodrott vezeték

A kültéri egység és a legtávolabbi monitor közti távolság
max. 70 méter lehet.

2. A beltéri monitorokat párhuzamosan kösse be. Egy
monitorhoz maximum plusz két monitort csatlakoztathat.
Egy monitort legfeljebb csak két kültéri egységhez köthet.

3. A kézibeszélő monitoron csak két funkció gomb található.
A kihangosító monitoron is csak két funkció gomb található,
de a hívás átirányítás funkció nem elérhető.

4. A beépített video kaputelefon táp közvetlenül váltóárammal
működteti a készüléket. A külső segédtáp 14,5VDC és
1,3A tulajdonságú legyen.

MEGJEGYZÉSEK

Telepítési ábra

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542 

Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.cpplus.hu
E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

Keresztmetszet>0,5mm2,

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.




