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PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH: 
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE 

(Dz.U. L 153 z 22.5.2014, str. 62—106) -zwana Dyrektywą RED 
 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79—106, z późniejszymi zmianami) – zwana 
Dyrektywą EMC 

 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 
z 29.3.2014, str. 357—374) – zwana Dyrektywą LVD 
 
 

 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 
2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Dz.U. L 
96 z 29.3.2014, str. 79—106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE 

 
 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88—110, z 
późniejszymi zmianami)- zwana Dyrektywą RoHS 

 
 
Informacja 
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu wideo domofonowego służącego do nadzoru i 
kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby 
nie posiadające specjalistycznej wiedzy. 
 
Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej 
instrukcją obsługi albo innymi dokumentami: 
Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, 
innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, 
należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, 
skontaktować się z Producentem.  
 
UWAGA! 
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI 
URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI 
URZĄDZENIA. 
 
UWAGA ! 
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ 
REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU. 
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa; 

2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji urządzenia na wypadek konieczności 
odniesienia się do zawartych w niej treści; 

3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają 
one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność 
urządzenia; 

4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być  realizowane 
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 

5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania; 

6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie 
zalecanych przez producenta; 

7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji 
(np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może 

8. doprowadzić do uszkodzenia urządzenia; 

9. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach lub nie zalecanych przez 
producenta uchwytach. Źle zamocowany urządzeni może być przyczyną groźnego dla ludzi 
wypadku lub sam ulec poważnemu uszkodzeniu. Urządzenie musi być instalowane przez 
wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej 
instrukcji; 

10. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez 
producenta w danych technicznych. Dlatego też, zabrania się zasilania urządzenia ze źródeł o 
nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta 
parametrach; 

11. Przewody sygnałowe i zasilające powinny być prowadzone w sposób wykluczający możliwość ich 
przypadkowego uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce wyprowadzenia 
przewodów z urządzenia oraz na miejsce przyłączenia do źródła zasilania. 

12. Instalacja elektryczna zasilająca urządzeni powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem 
wymagań podanych przez producenta tak, aby nie doprowadzić do jej przeciążenia; 

13. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie 
naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników  autoryzowanego 
serwisu; 

14. Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz 
skontaktować się z właściwym serwisem w następujących przypadkach: 

• Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki tego przewodu; 

• Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz  
mechaniczny; 

• Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji, a regulacje dopuszczone  
przez producenta i możliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez użytkownika nie 
przynoszą spodziewanych rezultatów; 

• Obudowa została uszkodzona; 

• Można zaobserwować nietypowe zachowanie urządzenia. 

15. W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy upewnić się, czy pracownicy serwisu użyli  
oryginalnych części zamiennych o charakterystykach elektrycznych zgodnych z wymaganiami  
producenta. Nieautoryzowany serwis i nieoryginalne części mogą być przyczyną powstania pożaru  
lub porażenia prądem elektrycznym; 

16. Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzić testy urządzenia i upewnić się co do 
poprawności działania wszystkich podzespołów funkcjonalnych urządzenia 
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1. Specyfikacja techniczna 

• 3,5”- ekran LCD TFT , rozdzielczość 320* 240 

• Biała dioda LED do doświetlania a w nocy 

• Szeroki poziomy kąt widzenia  128° 

• Czytnik kart zbliżeniowych Unique 

• System operacyjny: Linux  

• Połączenie sieciowe: POE 

• Napięcie robocze: 18V (POE) 

• Temperatura pracy: -40 ~  55°C   

• Prąd roboczy: 180  mA  (maks.:  500 mA,      czuwanie:    90 mA) 

• Stopień ochrony IP64 

• Montaż podtynkowy 

• Obudowa wandaloodporna 

• Wymiary (mm): 318(W) x 130(H) x 51(D). 

2. Zawartość opakowania 
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3. Nazwa i funkcje elementów 

3.1 Korpus główny 
 

 

LP. Nazwa elementu LP. Nazwa elementu 

1 Kamera 2 Oświetlenie LED 

3 Ekran 4 Głośnik 

5 Przyciski 6 Czytnik kart zbliżeniowych 

7 Mikrofon 8 Czujnik podczerwieni 

9 Port połączeniowy 10 Gniazdo RJ45 

11 Gniazdo zasilania 12 V DC  12 Czujnik antysabotażowy 

13 Śruba mocująca panel do tylnej części obudowy 
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4. Schemat podłączenia 

4.1 Struktura komunikacyjna 

Uwaga: 

• Odległość między innymi urządzeniami (monitor wewnętrzny, panel drzwi, przełącznik, 
monitor ochrony, przełącznik POE) a przełącznikiem POE jest ograniczona do 70 metrów. 

• System obsługuje do 98 budynków. 

• System obsługuje do 32 kamer IP. 

• Jeden pokój obsługuje do 3 monitorów. 

• Adres innych urządzeń można z powodzeniem ustawić tylko po ustawieniu pierwszego panelu 
bloków (5-cyfrowy: 01801, 6-cyfrowy: 019001) w systemie. 

• Adresy innych urządzeń można ustawić tylko po ustawieniu pierwszego panelu bloku (5-cyfr: 
01801, 6-cyfr: 019001) w systemie. 
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4.2 Schemat połączeń 

Uwaga! 

• Panel wykorzystuje własny pasywny system zasilania POE, podłączenie do standardowych 
przełączników POE jest niedozwolone !!! 

• Należy zachować ostrożność przy okablowaniu pod kątem polaryzacji. 
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4.3 Podłączenia zamka elektromagnetycznego 

Uwaga: 

• Zewnętrzny zasilacz należy stosować zgodnie z zamkiem. 

• Zamek drzwi jest ograniczony do 30 V, 2 A. 

• Liczba zamków: 

− Panel wejściowy obsługuje 2 zamki NO / NC;  

− Panel w klatce obsługuje 1 zamek NO / NC. 

 

Typ 1: Typ zamka NC - normalny Typ 2: Typ zamka NO - rewersyjny 

  

  

5. Instalacja  

 

Miejsce instalacji kamery. 

Standardowa wysokość montażu 

panelu drzwi: wysokość soczewki 

kamery wynosi około 1400 mm od 

podłogi;  
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Okablowanie i instalacja panelu 

drzwi 

1) Do instalacji przygotuj niszę w 

ścianie o wymiarach 305 x 110 x 45 

mm . 

2) Przygotuj tylną część obudowy i 

przymocuj ją do ściany za pomocą 

śrub; 

3) Wyciągnij kabel i podłącz panel 

zgodnie ze schematem 

okablowania 4.2; 

4) Przymocuj panel drzwi do tylnej 

części obudowy za pomocą śrub. 

5) Zamocuj panel czytnika kart 

zbliżeniowych za pomocą śruby. 

 

 

6. Opis operacji 

6.1 Ekran główny 

W trybie gotowości po wykryciu użytkownika ekran będzie wyświetlany w następujący 

sposób (włączy się podświetlenie przycisków i czytnika kart zbliżeniowych):   

 
Rysunek 1 Panel Wejściowy    Rysunek 2 Panel w Klatce 

 
Uwaga:  

• Zasięg promiennika IR  ≤ 700mm. 

• W trybie nocnym podświetlanie klawiatury i czytnika kart jest zawsze aktywne 
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6.2 Połączenie abonenta z gościem 

6.2.1 Panel wejściowy 

 
Do mieszkania można zadzwonić używając przycisków na klawiaturze numerycznej: 

wprowadź numer bloku i mieszkania, do którego chcesz zadzwonić, a następnie naciśnij  

lub  rozpocząć połączenie; 

Możesz również nacisnąć przycisk  lub  aby otworzyć Książkę Adresową, wybierz 

numer bloku, potwierdź , następnie wybierz mieszkanie do którego chcesz zadzwonić, 

naciśnij  lub  rozpocząć połączenie. 

  

6.2.2 Panel w klatce 

 
Do mieszkania można zadzwonić używając przycisków na klawiaturze numerycznej: 

wprowadź  mieszkania, do którego chcesz zadzwonić, a następnie naciśnij  lub  
rozpocząć połączenie; 
 

Możesz również nacisnąć przycisk   lub   aby otworzyć Książkę Adresową, wybierz 

numer mieszkania, naciśnij  lub  rozpocząć połączenie. 

6.2.3 Połączenie z ochroną 

 Gdy w systemie jest tylko jedna portiernia , naciśnij, , a domofon zadzwoni bezpośrednio 

do ochrony.  

Gdy stanowisk ochrony jest więcej naciśnij  aby wejść na stronę listy stanowisk ochrony i 

portierów, możesz wybrać urządzenie, do którego chcesz zadzwonić, a następnie nacisnąć 

 lub  , aby rozpocząć połączenie;  

 

Uwagi: 

1. W Książce Adresowej możesz nacisnąć , aby wrócić  na ekran główny. 

2. W trakcie wybierania numeru na klawiaturze numerycznej można nacisnąć  ,  aby usunąć 

numer. 



Wideo domofony Novus – Instrukcja obsługi NVE-EP200 

 

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Strona 12 z 20 
 

 

3. Podczas wybierania numeru możesz nacisnąć,  aby przerwać próbę; ale podczas rozmowy 

nie można zakończyć rozmowy z poziomu panelu drzwiowego; 

4. Sposób wprowadzania adresu:  

Dla panelu wejściowego 

•  5-cyfrowy:  Zadzwoń do bloku 8, mieszkanie 12. Wpisując 08 012 lub 8 012 

•  6-cyfrowy:  Zadzwoń do bloku 8, piętro 3, pokój 16. Wpisując 08 03 16 lub 8 03 16. 

Dla panelu w klatce 

• 5-cyfrowy:  Zadzwoń do, mieszkania 12. Wpisując 012 lub  12 

• 6-cyfrowy:  Zadzwoń na piętro 3, pokój 16. Wpisując  03 16 lub 3 16. 
 

6.3 Menu ustawień 

Aby wejść w menu ustawień naciśnij  →  i klawisze 99, a następnie wprowadź hasło 

(domyślnie: 0000), ekran wejdzie na stronę ustawień. Można nacisnąć  lub  aby 

wybierać elementy ustawień, a następnie nacisnąć , aby otworzyć menu ustawień 

zaznaczone kursorem. 

 

W menu [Informacje o urządzeniu] należy ustawić  nr budynku oraz ID urządzenia. 
 

 
Adresacja 5 cyfrowa Adresacja 6 cyfrowa 

Nr budynku ID urządzenia Nr budynku ID urządzenia 

Panel w klatce 1 ~98 801~819 1 ~98 9001~9019 

Panel wejściowy 99 801~819 99 9001~9019 

 

Uwaga! Adresy innych urządzeń można ustawić tylko po ustawieniu pierwszego panelu bloku 

(5-cyfr: 01801, 6-cyfr: 019001) 
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W menu [Dostęp] dla panelu w klatce można dodawać lub usuwać karty, włączać/wyłączać 
funkcję odryglowywania za pomocą PIN, ustawiać czas odblokowania (1 ~ 15s), wybrać tryb 
przycisku wyjścia: Normalnie Otwarty / Normalnie zamknięty. 
 
W menu [Dostęp] dla panelu wejściowego można ustawić tryb odryglowania kartą, czas 
zbliżenia, czas odryglowania, tryb przycisku wyjścia, hasło dostępu. 
 

6.3.1    Dodawanie kart (dla panelu w klatce) 

W Menu ustawień wybierz [Dostęp], a następnie naciśnij klawisz  . 

 

• Wybierz [Dodaj nową kartę], a następnie naciśnij , aby otworzyć listę kontaktów. 

• Możesz wybrać mieszkanie z listy lub wprowadzić numer z klawiatury numerycznej, a 

następnie nacisnąć klawisz , na ekranie pojawi się monit "Zbliż kartę 001" (001 to numer 
mieszkania). 

• Zbliż kartę do czytnika (Jeden kontakt może posiadać maksymalnie 5 kart); 

6.3.2 Kopiowanie kart 

 
Uwaga: Aby dodać karty do Panelu Wejściowego należy skopiować je z Paneli w klatkach. 

• Aby skopiować karty do innego panelu wybierz menu [Skopiuj do] i naciśnij . Na ekranie 
pojawi się lista dostępnych paneli. Wybierz panel , do którego chcesz  skopiować, a następnie 

naciśnij , aby potwierdzić. 
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6.3.3 Usuwanie kart 

• Aby usunąć kartę wybierz [Usuń kartę], naciśnij , aby otworzyć listę kontaktów, wybierz 

mieszkanie lub wprowadzić numer z klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij , aby 
potwierdzić usunięcie. 

• Aby usunąć wszystkie karty wybierz [Usuń wszystkie karty], a naciśnij klawisz , na ekranie 

pojawi się monit "Usunąć wszystkie karty?", a następnie naciśnij,   aby potwierdzić 
usunięcie. 

6.3.4 Ustawienia systemowe 

W menu [System], można: 

• ustawić czas i datę 

• dostosować głośność rozmowy 

• przywrócić ustawienia fabryczne 

• ustawić język panelu drzwiowego 

• włączyć lub wyłączyć Alarm Sabotażowy 

• włączyć lub wyłączyć Komunikaty Głosowe 

• skopiować książkę adresową do innego panelu (tylko pierwszy panel w klatce obsługuje tą 
funkcję) 

 

 

Jeśli ustawiono włączone [Komunikaty Głosowe] to: 

• Po naciśnięciu 0, 1, 2... 9 przycisk i usłyszysz monit głosowy "zero, jeden, dwa ... dziewięć". 

• Po naciśnięciu przycisku w górę lub w dół, a usłyszysz monit głosowy "książka adresowa". 

• Po naciśnięciu przycisku Ochrony i usłyszysz monit głosowy "Ochrona". 

• Po naciśnięciu  lub  usłyszysz monit głosowy "Łączę". 

• Po przyłożeniu karty usłyszysz monit głosowy "drzwi otwarte". 
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W menu [Hasło instalatora] można ustawić hasło do Menu ustawień (domyślnie 0000). 

W menu [Info] można odczytać nr. bloku, ID urządzenia oraz wersję oprogramowania.  

Uwagi:  

• Panel drzwi obsługuje tylko karty zbliżeniowe oraz główny kod PIN 

• Na dowolnej stronie ustawień  możesz nacisnąć , aby powrócić do poprzedniej strony 
ustawień. 

• Czas  i data pierwszego panelu drzwi będą synchronizowane z innym urządzeniem w systemie. 

• Jeśli zapomnisz [Hasło Instalatora] możesz przywrócić domyślne hasło: narusz i trzymaj 

przycisk tamper →  →    (Funkcja  działa tylko na stronie głównej i stronie alarmu 
sabotażu) 

6.4 Odryglowanie drzwi 

Istnieją dwie możliwości odryglowania drzwi. Za pomocą kodu PIN lub karty zbliżeniowej. 

Dla panelu w klatce : 

PIN: Naciśnij  → wpisz PIN; 

Karta: Zbliż kartę do czytnika. 

Dla panelu wejściowego: 

PIN: Naciśnij  →hasła: wybierz hasło→wpisz PIN: 1231. 

 Karta: Gdy użytkownik zbliży dodaną kartę w pobliżu czytnika kart zbliżeniowych, krótkie 

przesunięcie odblokowuje pierwsze drzwi, długi odczyt odblokuje drugie wyjście sterujące 

(np. Bramę). 

Uwaga: 

1) Funkcja odblokowania za pomocą PIN może być włączona/wyłączona w ustawieniach 
panelu. 

2) Zasięg odczytu karty ≤ 20 mm. 
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7. Konfiguracja za pomocą przeglądarki Web 

Za pomocą przeglądarki WEB można zmieniać konfigurację urządzeń oraz zaktualizować 
oprogramowanie. 

7.1  Strona logowania 

• Podłącz komputer i urządzenia do sieci LAN pomocą kabla sieciowego ,a następnie zmodyfikuj 
adres IP komputera na 10.128.0.1 ~ 10.128.254.254; 

• Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź adres IP urządzenia, aby wejść na stronę 
logowania; 

• Musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk "Zaloguj się", aby 
otworzyć stronę konfiguracji lokalnej (domyślna nazwa użytkownika: root, hasło: pass). 

 
Uwaga: 

• Komputer i urządzenie muszą znajdować się w  tej samej sieci, w przeciwnym razie logowanie 

zakończy się niepowodzeniem. 

• Obsługa tylko dla Google Chrome. 

7.2  Strona lokalnej konfiguracji 

Na stronie konfiguracji lokalnej [Local Config] możesz przejrzeć adres IP urządzenia, 

włączyć/wyłączyć funkcję odblokowywania za pomocą PIN, włączyć/wyłączyć funkcję alarmu 

sabotażu, ustawić czas odblokowania, wybrać tryb przycisku wyjścia: Normalnie Otwarty 

/Normalnie zamknięty. 
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7.3 Strona konfiguracji książki adresowej 

Na stronie konfiguracji książki adresowej [Adress Book Config] można przejrzeć konfigurację 

wszystkich urządzeń. Kliknij nazwę urządzenia, aby sprawdzić kod id, adres IP i adres Mac. 

Można również zmodyfikować nazwę urządzenia. 

 
• Możesz kliknąć export, aby wyeksportować ustawienia na dysk lokalny. 

• Możesz kliknąć import, aby zaimportować ustawienia z dysk lokalnego. 

• Możesz kliknąć ADD Site Camera, aby dodać dodatkową kamerę do systemu. Ekran konfiguracji będzie 

wyświetlany w następujący sposób: 
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• Wprowadź nazwę, adres IP (Kamera i urządzenie muszą znajdować się w tym samym 

segmencie sieci; zakres adresu IP: 10.128.0.0 ~ 10.254.254.254), nazwę użytkownika i hasło i 

wybrać tryb strumienia: główny strumień / strumień pomocniczy (obecny system obsługuje 

tylko Minor Stram), a następnie kliknij [OK], aby zapisać. 

• Możesz kliknąć przycisk [Delete] i usunąć konfigurację urządzenia (nie można usunąć budynku 

1). 

• Po kliknięciu elementu [auth] ekran będzie wyświetlany w następujący sposób: 

 

• Możesz kliknąć Wszystkie [All], a następnie kliknąć element [zapisz], wszystkie urządzenia 

będą miały podgląd obrazu z dodatkowej kamery. 

• Możesz kliknąć Dostosuj [Customize], wybrać jedno lub więcej urządzeń, a następnie kliknąć 

element [Save], tylko wybrane urządzenia będą miały podgląd obrazu z dodatkowej kamery. 
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• Możesz zaznaczyć checkbox blokady [closet], aby zablokować książkę adresową (dodawanie, 

usuwanie i zapisywanie funkcji książki adresowej będzie wyłączone). 

Uwaga: Obsługa kamer tylko z podstawowym kodowaniem. 

7.4 Strona zarządzania użytkownikami 

Na stronie zarządzania użytkownikami kliknij [Edit], aby ustawić hasło logowania i uwagi. 

 

7.5 Strona konserwacji 

Na stronie konserwacji [Maintenance] można zaktualizować wersję oprogramowania oraz  

ponownie uruchomić urządzenie. 

 

7.6 Strona zarządzania dostępem 

Na stronie Zarządzanie dostępem [Access Manage] można importować/eksportować 

informacje o panelu drzwi (informacje o karcie i hasła PIN). 

 

Po przywróceniu ustawień fabrycznych panelu drzwi można kliknąć przycisk [access import] w 

celu zaimportowania informacji o kartach i hasłach PIN do panelu drzwi. 
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