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Konfigurace dveřních jednotek (Videotelefonů)  

Návod Vás provede zjednodušeným způsobem nastavení a zprovoznění Videotelefonů. Nastavení je zaměřeno čistě na zprovoznění videotelefonních 

systémů, a nezabývá se dalšími možnostmi nastavení či dodatečného využití Videotelefonů. Proto zde nečekejte podrobný popis položek. Je vyžadována 

alespoň základní znalost IP systémů.  

V manuálu jsou odkazy na jiné manuály nacházejících se na našich stránkách, které se zabývají dílčím nastavením. Pokud Vám odkaz na tento manuál 

nebude fungovat, kontaktujte nás na podpora@viakom.cz. 

Než začneme 

Vždy vybírejte zařízení, které jsou kompatibilní mezi sebou, tedy ideálně vnitřní a venkovní jednotky té samé generace. Seznam generací naleznete zde. 

V textu se budou používat zkrácené termíny pro jednotky: 

Monitor Dveřník 

 

Je myšlena vnitřní jednotka s displejem (např. DS-KH831, DS-

KH8520, KH6320…). 

 

Venkovní jednotka u dveří (např. DS-KV8x13, DS-KD8003…). 

Co budete potřebovat: 

Windows PC s RJ-45 nebo Wi-Fi, schopné spustit potřebné programy: 

o iVMS 4200 

o SADPTool 

o Internet Explorer (Jediný podporovaný prohlížeč pro konfiguraci přes 

webové rozhraní, nachází se stále ve všech edicích Windows) 

HW výbavu: 

o PoE switch pro IP zařízení 

o UTP kabeláž pro IP (pro dvoudrátové řešení UTP kabel do distributoru) 

o Distributor KAD706 pro dvoudrátové řešení (bývá součástí kytů) 

o Dvoužilová kabeláž mezi distributorem a monitory a dveřníky (nejlepší 

dosah zajistí kroucený, ale lze použít i obyčejnou paralelní dvojlinku) 

Rozdíl generací videotelefonů 

Aktuální generace k půlce roku 2020 je II. Rozdělení generací naleznete zde, jsou zde rozdíly, jaké verze programů iVMS používat pro konfiguraci, i rozdílný 

způsob napájení.  

Program iVMS 4200 používejte pro I. generaci ve verzi 2.7.1.9, pro interkomy II. generace (zejména pro KV-61xx a KV-8x13) je třeba použít iVMS 4200 

v 3.1.0.5, jinak vždy poslední verzi. 

Jednotky si zapojte ideálně do switche s aktivním PoE pro II. generaci, a pro I. generaci s PoE pasivním. Pro dvoudrátové řešení propojte dvoulinky mezi 

distributorem-monitorem a mezi distributorem-dveřníkem. Distributor si připojte UTP kabelem do PC nebo sítě kde máte PC. 
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Aktivace zařízení 

Veškeré výrobky Hikvision jsou z továrny neaktivní, a je třeba je při prvním spuštění aktivovat – neboli vytvořit administrátorské heslo. Heslo nesmí obsahovat 

slovo admin, a musí být kombinací číslic a písmen s minimální délkou 8mi znaků. 

V dalším kroku si lze nakonfigurovat IP adresu zařízení, tak aby bylo dostupné v místní síti. 

Zařízení můžete aktivovat pomocí SADPTool nebo iVMS 4200. 

Zařízení připojte přes UTP kabel k PC (nezapomeňte na napájení zařízení), nebo do stejné sítě kde máte PC (do WiFi routeru či PoE switche). 

Pomocí SADPTool Pomocí iVMS 4200 

Spusťte program SADPTool, povolte mu výjimky v Firewallu a pro jistotu 

vypněte antivirovou ochranu či jiné programy spravující komunikaci po síti.  

Vaše inactive zařízení naleznete v seznamu označené červeně. Zařízení 

označte, a aktivujte ho vytvořením administrátorského hesla. V dalším kroku 

nakonfigurujte IP adresu, a uložte po zadání právě vytvořeného hesla. 

Další kroky jako bezpečností otázky můžete přeskočit. 

 

 

V záložce Správa zařízení, klikněte na Online zařízení, a v seznamu níže 

vyberte Vaše inactive zařízení. Po jeho označení klikněte na tlačítko 

Activate, a v tabulce vytvořte nové administrátorské heslo. V dalším kroku 

nastavíte IP adresy. 
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Konfigurace ID 

ID slouží k jednoznačnému určení identity monitoru, skládá se z čísla pokoje a čísla podlaží. Voláním těchto čísel, vytáčíme konkrétní monitor. Dále dveřník 

může nést čísla budovy, čísla komunity a čísla projektu k rozdělení topologie ve velkých projektech. Připojené monitory za dveřníky mohou opět mít stejná 

čísla podlaží a pokoje jako ve vedlejší budově. 

Dveřník 

Interkom > Konfigurace ID. 

Zde se nastavuje, v jakém rozsahu bude dveřník volat monitory. V základním nastavení je vše na 1. Tedy monitory patří do projektu 1, komunity 1, budovy 1 

v podlaží 1.  

Interkom > Vytočit 

Zde se již nastavují čísla pokojů, které se má tlačítkem/tlačítky volat v daném patře/budově/komunitě/projektu, tak jak jsme si před chvílí nastavili. Pokud 

ponecháme nastavení defaultní hodnoty, bude se volat podlaží 1 a pokoj 1. 

Modulární systém DS-KD8003 

Pokud používáte modulární systém, a máte připojený modul s tlačítky. Je třeba jít do Intercom > Submodules a zde ověřit zda všechny 

připojení submoduly k hlavní jednotce, pomocí RS485, vidíte. Pokud zde nic nevidíte, zkontrolujte správné zapojení kabelů, a zda máte 

správně nastavené DIP switche na zadní straně submodulu.  

DIP switch se nachází na zadní straně submodulu pod gumovou krytkou. Nastavený má být dle toho kolikátý v pořadí je za hlavní 

jednotkou, dle této tabulky: 

 

 

 

 

 

V nastavení Intercom > Submodules, kliknutím na ikonku vpravo nakonfiguruje čísla pokojů pro jednotlivé tlačítka .  
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Monitor 

Interkom > Konfigurace ID, zde si nastavíme typ zařízení,  

- vnitřní stanice pro standartní samostatný monitor 

- Vnitřní přípojka více v kapitole o zapojení více sub monitorů 

Č. pokoje nastavuje jedinečné číslo pro monitor, a nesmí se nacházet na žádném jiném monitoru v daném patře. Toto je číslo, které se nastavuje k tlačítkům 

pro volání. 

Podlaží č. nastavuje podlaží, v kterém se nachází monitory. Toto číslo se dá nastavit na Dveřníku s kombinací čísla pokoje, jako např. 1-2 (podlaží 1, číslo 

pokoje 2) 

U řešení s více monitory, a dveřníky s více tlačítky, je třeba každému monitoru nakonfigurovat jedinečné č. pokoje, a to samé nastavit na jednotlivých 

tlačítkách dveřníku. 

Pokud se jedná o jednoduchou instalaci, držte všude číslo 1. 

Dveřník Monitor 

 

  

 

Na obrázcích je vyobrazeno jednoduché nastavení, tak aby se vždy volal pokoj č. 1 v podlaží č.1. A vše to spadá do Projektu 1, Komunity 1 a Budovy 1.  
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Jeden autonomní zvonek  

- Zatím pouze DS-KV6113-(W)PE1 

o Tlačítko volá přímo do iVMS-4200, nebo na Hik-connect*! 

o Bez nutnosti vnitřní jednotky (monitoru), může být ale přítomna 

o Pro konfiguraci tohoto zvonku používat tuto verzi iVMS 4200 3.0.1.5 

Zařízení si aktivujte pomocí tohoto postupu 

Konfigurace přes iVMS 

Spusťte iVMS 4200, a v záložce Správa zařízení klikněte na online zařízení, zvonek si označte a dejte přidat, v tabulce vyplňte: 

1. Název dle vašich potřeb 

2. IP adresu, pouze pokud zde není vyplněná 

3. TLS nechte prázdné, pokud jej nepoužíváte (defaultně není zapnutá) 

4. Port ponechte 8000 

5. Uživatelé jméno: admin 

6. Heslo: které jste si vymysleli během aktivace zařízení pomocí SADPTool 

7. Synchronizovat čas – ano pro nastavení času zařízení s časem v PC 

8. Importovat do skupiny – ano 

Nyní zařízení máme přidané a můžeme jej na dálku konfigurovat. Klikněte na vzdálenou konfiguraci 

(ozubené kolečko) a otevře se Vám okno konfigurace. Dále postupujte jako při konfigurace dveřní jednotky s monitorem. 

Konfigurace přes webové rozhraní 

Krok s iVMS u tohoto zařízení můžeme přeskočit, má totiž webové rozhraní. Webové rozhraní nemá modulární řada DS-KD8003! Otevřete Internet Explorer 

(jediný podporovaný prohlížeč) a do adresního řádku zadejte Vámi nastavenou IP adresu (např. 192.168.1.64). Zadejte Uživatelské jméno: admin a heslo 

který jste si vytvořil během aktivace. Pomocí webového rozhraní můžeme kompletně konfigurovat zařízení, ale přicházíme o možnost správy přístupových 

karet, které umožňuje pouze iVMS 4200. 

Pro zpřístupnění a provozování zvonku autonomně, si zařízení přidejte do cloudu* Hik-connect pomocí tohoto manuálu. Načtěte QR kód na zadní straně 

zařízení pro přidání.  

Pro přidání a správu MiFare karet postupujte dle tohoto návodu. 

*! POZOR! Funkce přidání samostatného zvonku do Hik-connect je dostupná až od Firmwaru verze V2.1.5 200904 nebo novější. 
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Jeden venkovní zvonek, jedna vnitřní jednotka (+další nezávislé monitory) 

Nejběžnější konfigurace, kde si projdeme základní nastavení venkovní i vnitřní jednotky. Možnost jednoduše rozšířit o další 

monitory. 

Pomocí SADPTool si zařízení aktivujte, postupem je uvedeným zde. 

Přidejte si připojený Dveřník a Monitor do iVMS 4200, a ve správě zařízení si je přidejte do skupiny. 

Nastavení Monitoru 

V iVMS 4200 otevřete Vzdálené nastavení, ikonka ozubeného kolečka  ve správě zařízení.  

Síť > Konfigurace propojené sítě (u webového rozhraní síť >pokročilé nastavení>ostatní ) a do kolonky IP adresa 

(hlavní) dveřní stanice  - zadejte IP adresu Vašeho Dveřníku. 

  

Dále Interkom > Konfigurace ID, a pokračujte dle tohoto návodu. 

Nastavení Dveřníku 

Nakonfigurujeme si ID, tak aby korespondovalo s ID monitoru, zejména číslo 

podlaží.  

Interkom > Vytočit a upravit číslo pokoje na stejné číslo jako je nastavené 

v monitoru. 

Nastavení Konfigurace propojené sítě ponecháme prázdné, případně je 

možné nastavit IP monitoru do kolonky IP adresa hlavní stanice. 

 

 

 

Další, samostatným tlačítkem volané monitory 

Toto zapojení je jednoduše rozšiřitelné o další monitory, volané samostatnými tlačítky na dveřníku. Stačí nastavit unikátní číslo pokoje dalšímu monitoru (např. 

2), a ve dveřníku u tlačítka nastavit to samé číslo (v našem případě 2). 
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Jedna venkovní jednotka, více vnitřních jednotek volané jedním tlačítkem 

Například do rozlehlejších rodinných domů/byt/podniků, kde chceme mít jen jedno venkovní tlačítko, ale více míst pro 

přijmutí hovoru monitorem. 

Monitory se nastaví tak, že všechny budou podružné jednomu hlavnímu monitoru, a ten bude jako jediný odkazovat na 

dveřník. Za dveřník je možné mít připojených až 16 monitorů pro druhou generaci, u první generace je to 8 monitorů. 

Nastavení hlavního monitoru 

Otevřeme si vzdálené nastavení monitoru, který chceme nastavit jako hlavní.  

- Interkom > Konfigurace ID > ponecháme Typ zařízení jako vnitřní stanice, a zkontrolujeme nastavení ID, aby bylo shodné s nastavením Dveřníku. 

Více v kapitole Nastavení ID. 

- Síť > Konfigurace propojené sítě, zde vyplníme IP adresa (hlavní) dveřní stanice nastavíme IP naší IP dveřní stanice. 

Pozor! Je změna u firmwaru od verze 2.1.12+, kde je třeba vyplnit v IVMS tabulku připojených monitorů do sítě. 

Zde si postupně přidáme všechny podružné vnitřní jednotky. Je třeba vyplnit všechny položky: 

Nastavení podružných(slave) monitorů 

Postupně si otevřeme vzdálené nastavení monitoru/ů, který chceme nastavit 

jako podružné.  

- Interkom > Konfigurace ID > změníme Typ zařízení na vnitřní přípojka, 

zařízení se resetujete, a index nastavíme 1-8(dle pořadí monitoru) 

- Síť > Konfigurace propojené sítě, zde vyplníme IP adresa hlavní stanice, 

kde IP bude IP hlavního monitoru. 

 

Nastavení dveřníku 

Nastavení dveřníku bude stejné, tak jako u jednoduchého zapojení dveřník + 

monitor, a správě nastavíte ID, tak aby se shodovalo s hlavním monitorem. A 

tlačítku nastavit Call number stejný jako ID číslo hlavního monitoru. 
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Více venkovních zvonků, jedna nebo více vnitřních jednotek 

Nastavení vhodné do bytových domů, například 3x Dveřník, 3x Monitor; Dveřník k hlavnímu vchodu, 

vchodu vedlejšímu, a třetí k vchodu bočnímu, a poté již několik monitorů v budově do každé bytové 

jednotky, které jsou volány samostatnými tlačítky. Je 

možné za tyto monitory přidat i další podružné monitory, 

do dalších místností, dle tohoto postupu. 

Všechny jednotky, musí být v jedné síti. 

Dveřníky nastavíte takto (podružné):  

- Interkom > konfigurace ID > Index nastavte na 1, tím 

jednotku nastavíte jako podružnou, bude chtít provést 

restart. Pro novější zařízení s webovým rozhraním, 

Interkom > Č. dveřní stanice Villa na 1 

 

- Dále síť > konfigurace propojené sítě > IP adresa 

hlavní stanice – sem vložíme IP adresu dveřníků, který 

ponecháme jako hlavni stanici. 

Tlačítka pro volání si nastavíme stejně jako má hlavní jednotka. Více o nastavení ID zde. 

V konfiguracích ID je třeba přepnout na typ Vnitřní přípojka, tímto nastavíte tuto jednotku jako podružnou. Poté v Konfigurace propojené sítě do kolonky IP 

adresa hlavní stanice, napíšete IP vaší hlavní dveřní jednotky. 

Hlavní dveřní jednotka 

Jedna jednotka bude hlavní, na kterou se odkazují vedlejší dveřníky. U hlavního dveřníku necháváme IP 

adresy propojené sítě prázdné. A nastavíme tlačítka na ID pro volání monitorů. 

Více není třeba nastavovat. 

Monitory 

Konfigurace monitorů je poté totožná jako toto nastavení, a je možné kombinovat několik monitorů, kdy některé 

za sebou můžou mít podružné monitory. Každý monitor musí mít své jedinečné číslo pokoje, které bude korespondovat s tlačítkem na dveřníky, více zde. 
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Konfigurace dveřních jednotek (B) revize s FW V2.2.13_201222 a novějším 

Tento postup slouží pro venkovní jednotky s verzí firmwaru 2.2.13 201222 a novějším, pro vnitřní jednotky V2.1.20 210420 a novějším. 

U těchto nových verzí platí dosavadní způsob nastavení ID, ale je zde navíc nový krok. A to registrace připojených zařízení do hlavní jednotky, toto nastavení 

je aktuálně přístupné pouze přes webové rozhraní (otevírejte v Internet Exploreru), přes iVMS 4200 se Vám nezobrazí tyto záložka Device Managment: 

zde je třeba přidat/zaregistrovat připojené zařízení na hlavní jednotce(všechny sub-venkovní jednotky a vnitřní monitory, horní obrázek ukazuje řešení 2x DS-

KV8x13(master+slave), 1x DS-KH6320. 

Zde je třeba vyplnit všechny položky, doporučuji pro 

přehlednost heslo pro registraci používat totožné s admin 

heslem: 

<-- Zde nastavení pro vnitřní monitor 

Zde nastavení pro venkovní sub-jednotku --> 

Pokud je vše korektně nastavené, zobrazí se stav on-line(u 

vnitřní jednotky toto může chybně zobrazovat, pokud 

používáte WiFi). 

A pokud máte nastavené správně ID, bude Vám vše fungovat, 

tedy zvonit a zobrazovat obraz. 
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Rozdíl v zapojení dvou-drátu (2-wire), oproti IP 

Jediný podstatný rozdíl, je v nutnosti distributoru, který zajištuje dvoudrátovou komunikaci. Jedná se o stejné chování jako v případě IP, jen do sítě pro 

konfiguraci nezapojujete samotné jednotky, ale pouze distributor (např. KAD706), a do něj pomocí dvou drátu dveřník a monitor. Distributor tedy zprostředkuje 

dvoudrátovou komunikaci, kterou přeloží do IP, a umožní vše konfigurovat stejně jako IP řešení. 

Pro zapojení monitorů a dveřníků vždy používejte DS-KAD706. Pokud budete propojovat více distributorů do jedné sítě, použijte DS-KAD706-S, za které 

zapojíte distributory DS-KAD706. 

Při zapojení dvoudrátových linek, je třeba počítat s omezením délky dosahu, dle kvality kabelu. Pokud máte kvalitní a navíc kroucený pár, je dosah do cca 

100m. V opačném případě se řiďte dle tabulky níže, u kvalitní paralelní linky je dosah do cca 60metrů. 

Všechny moduly k modulárnímu dveřníku DS-KD8003 jsou kompatibilní jak s IP verzí (IME1) tak s 2Wire verzí (IME2) 

 

 

 

 

 

 

 

* RVV 4 – obdoba telefonního 4-žilový kabelu bez kroucených párů 

** AWG je americký standartní kabel, s orientací 

vám může pomoct tabulka vpravo (pro měď): 

  

DS-KAD706-S DS-KAD706 
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Napájení elektromagnetického zámku 

Je třeba zjistit, jaký napájecí napětí vyžaduje zámek ve V, a jaký odběr bude mít v mA, a zda se jedná o střídavý AC nebo stejnosměrný DC. 

Z IP řešení poskytuje aktivní napájení pouze DS-KD8003-IME1, a to konkrétně stejnosměrných 12V při odběru maximálně 3A (tedy do 36W). 

Dvoudrátové řešené poskytuje napájení pro zámek pouze sada KIS702 a to 12V do 200mA (3W). 

Ostatní dveřní jednotky jako DS-KD8003-IME2, DS-KV8x13-WME1 a DS-KV6113-PE1 neposkytují žádnou možnost napájení zámku, je třeba přivést vlastní 

napájení. Pro ostatní dveřní jednotky se prosím informujte na podpora@viakom.cz 

Rozpis generací videotelefonů 

Generace Vnitřní jednotky (Monitory) Venkovní jednotky (Dveřníky) 

I. DS-KH8300, DS-KH8301 DS-KD8002, DS-KD3002, DS-KD8402, DS-KD8202, DS-KB8112, DS-KV8102, 

DS-K1T501SF 

II. DS-KH8520, DS-KH8350, DS-KH6320 DS-KV8x13, DS-KD8003, DS-KV6113, DS-KV8x13 (B) 

Poznámky 

! U FW ve verzi 2.2.+ a HW revize (B), je nutné pro korektní funkci mít všechny (vč. WiFi) členy mít v jedné síti s jedním rozsahem (např. 

192.168.10.1~255) 

! Dvoudrátové dveřníky II. generace jsou v pouze modulární jednotky DS-KD8003 (Moduly a rámečky jsou kompatibilní s 2wire i IP verzí) 

! Manuál předpokládá pokročilou znalost síťové komunikace, protokolu TCP/IP a zapojování síťových prvků. 

! Podrobné informace o nastavení konkrétních monitorů či dveřníků naleznete, včetně návodu pro iVMS 4200 -  zde (v Angličtině) 

! Webové rozhraní je přítomno pouze u druhé generace, a to u všech zařízení mimo DS-KD8003 a vnitřních monitorů (KH6320 atp.) 

! V případě problémů se zapojením nás kontaktujte na podpora@viakom.cz (podpora pouze pro námi prodané zařízení) 

! Pro konfiguraci přes iVMS 4200 používejte pro II. generaci verzi 3.1.0.5 a novější (aktuální je 3.5.0.7), a pro I. generaci 2.7.1.9. 

! Pro aktivaci používejte poslední verzi SADPTool, naleznete ji zde 
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! DS-KAD706-S nemá napájení, a není možné je použít k obsluhování monitorů a dveřníků, slouží pouze jako distributor pro DS-KAD706. 

Schéma zapojení IP řešení, s možností kombinace s dalšími produkty Hikvision. 
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