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1 Schéma zapojení 
Pro zapojení systému DAHUA se využívá TCP/IP. Jednotky je možné zapojit samostatně nebo je 

možné je vložit již do existující sítě a následně je možné čerpat výhody, jako jsou volání na mobilní 

APP, propojení s kamerovým systémem atd… 

 

 

  



 

 

2 Napájení systému 
U většiny jednotek se využívá speciální POE standard, který je schopen zařízení napájet. To znamená, 

že jednotka po jednom kabelu komunikuje a zároveň je z něj napájena. Pro využití této možnosti je 

nutné použít switch dahua VTNS1060A. Systém taktéž nabízí jednotky, pro které je možné využít i 

klasický standard POE 802.3af. Pokud by bylo nutné systém instalovat již do existující infrastruktury, 

tak je možné všechna zařízení taktéž napájet pomocí externího zdroje 12 VDC. 

 

Seznam zařízení napájených ze switche VTNS1060A: 

- VTO2000A 

- VTO2000A-C 

- VTO6210B 

- VTO6100C 

- VTH1550CH 

- VTH1510CH 

Seznam zařízení napájených přes POE 802.3af: 

- VTO2111D-WP 

- VTO3211D-P2 

- VTO2202F-P 

- VTO4202F-P 

- VTH5221DW-S2 

Zařízení, které je nutné napájet přímo z externího zdroje 12VDC: 

- VTO1210C-X 

 

U dveří je nutné počítat vždy s externím napájením pro zámek. Dveřní jednotky dahua disponují 

pouze bezpotenciálovým relé výstupem. 

 

 

  



 

 

3 Přístup k zařízením 
Všechny jednotky májí vždy z výroby nastaveny výchozí IP adresy: 

Monitory – 192.168.1.109 

Dveřní jednotky – 192.168.1.110 

Pokud by se jednotky nepodařilo najít, tak je možné použít software VDP Config, který je součástí 

nástroje TOOLBOX. Jedná se o software, který Vám na síti vyhledá všechny jednotky a taktéž je 

možné skrze tento software aktualizovat FW v jednotkách (FW včetně přesného postupu je na 

vyžádání u technické podpory TSS GROUP). Software dále nabízí možnost inicializace jednotek a 

změnu IP adres. 

Následné nastavení jednotek je rozdílné. Dveřní jednotky mají vlastní webové rozhraní, takže stačí 

zadat do internetového prohlížeče IP adresu dveřní jednotky a zobrazí se Vám nastavení systému. 

Monitory webové rozhraní nemají, zde veškeré nastavení probíhá přímo přes monitor. 

 

 

  



 

 

4 Párování jednotek 
Systém funguje na principu SIP serveru, který vytváří konkrétní jednotka a veškeré další jednotky se 

pak již jen připojuji k tomuto SIP serveru. 

4.1 Vytvoření SIP serveru 
Pokud máme v rámci instalace jednu dveřní jednotku, pak je to právě ta, která musí plnit funkci SIP 

serveru. Kdybychom měli více dveřních jednotek, tak určíme jednu, která bude pro nás jako SIP 

server. 

 

 

V případě, že jednotka bude sloužit jako SIP server, tak je nutné tuto funkci AKTIVOVAT – SERVER SIP. 

Typ serveru vybíráme VTO, jelikož VTO je označení dveřní jednotky. 

IP adresa je IP adresa SIP serveru – jedná se o IP adresu dveřní jednotky. 

Port 5060 se nemění. 

Heslo se zadává výchozí 123456. Tímto heslem se pak budou registrovat všechny další jednotky 

k serveru. 

Doména SIP se ponechává VDP. Taktéž následně použijeme pro registraci jednotek k serveru. 

Přihlašovací jméno a heslo je login do dveřní jednotky. Pokud jsem připojen na jednotce, která má 

následně sloužit i jako SIP server, tak používám přihlašovací údaje právě do této jednotky. 

  



 

 

4.2 Registrace vnitřních jednotek 
Na obrázku níže je vidět seznam vnitřních jednotek.

 

Pokud chceme do systému přidat novou vnitřní jednotku, tak zvolíme tlačítko PŘIDAT a zde vyplníme 

především povinné údaje. Číslo místnosti (9901#0 – výchozí), kde můžeme zvolit i vlastní číslování, a 

registrované heslo, které je zde již zase předvyplněné jako 123456. 

 

Následně je dveřní jednotka již nakonfigurována a připravena pro připojení konkrétní vnitřní 

jednotky. 

  



 

 

Ze strany monitoru je nutné provést následující nastavení: 

1) Vstoupit do instalačního nastavení 

Stiskněte tlačítko nastavení a držte ho stisknuté do té doby, než se zobrazí přihlašovací obrazovka, do 

které zadáte heslo, které jste si vytvořili při prvotním spuštění monitoru. 

 

 

2) Nastavení čísla bytu 

V instalačním nastavení pod položkou nastavení VTH dáme monitoru číslo bytu takové, jak jsme jej 

zaregistrovali ve dveřní jednotce (9901#0). 

 



 

 

3) Přidání dveřní jednotky 

Položka hledat zařízení.  Zde nám monitor zobrazí dostupné a připojené dveřní jednotky. Vybereme 

jednotku a dáme ji přidat. Můžeme si zvolit název této jednotky a taktéž je nutné zkontrolovat 

položku stav, která musí být zapnuta – ON. A následně vepsat správné přihlašovací údaje do dveřní 

jednotky, aby se monitor úspěšně přihlásil do dveřní jednotky (přihlašovací údaje do webového 

rozhraní dveřní jednotky). 

 

 

 

  



 

 

4) Připojení k SIP serveru 

Na závěr je nutné jednotku přihlásit k SIP serveru, který nám většinou zajišťuje dveřní jednotka. Zde 

zase je nutné vyplnit následující údaje: 

IP serveru – IP adresa dveřní jednotky, která je nastavena jako server  

Port výchozí 5060 

Uživatelské jméno je dáno monitorem, v našem případě 9901#0 

Registrační heslo je zase naše výchozí heslo 123456 

Přihlašovací údaje do dveřní jednotky, která slouží jako SIP server (přihlašovací údaje do webového 

rozhraní dveřní jednotky). 

 

5) Následně pak stačí pouze zkontrolovat, jestli je veškerá komunikace povolena. V položkách 

server SIP a nastavení VTO musí být položky povolit stav ve stavu ON. 

 



 

 

5 Nastavení modulární jednotky 
Pokud se v systému požívá modulární jednotka s různými moduly, tak nejprve je nutné jednotku 

v nastavení přepnout do módu BYTOVÁ JEDNOTKA. 

 

Následně se níže zobrazí možnosti nastavení rozvržení fasády, kde je možné vybrat jednotlivé 

moduly. Po správném výběru je nutné uložit nastavení. 

 



 

 

6 Registrace karet a otisků 
Pokud je systém již funkční a jsou vytvořeny jednotlivé pokoje, tak v nastavení jednotlivých pokojů je 

možné načítat otisky a karty jednotlivým uživatelům a provádět tedy jejich správu.

 

Je tedy možné pro každý byt načíst konkrétní osoby a mít tak jednoduchý přehled nad správou 

uživatelů. 

 

 

 

  



 

 

7 Párování více dveřních jednotek v rámci jednoho systému 
Pokud je v rámci jednoho systému více dveřních jednotek, tak vždy může být pouze jedna hlavní 

jednotka, která na sebe bere roli SIP serveru a ke které se tedy následně připojují jednotlivá zařízení.  

Protože v systému bude více dveřních jednotek, je nutné, aby se mezi sebou rozeznali. To se děje 

pomocí identifikátoru nazvaného Č. VTO. Toto číslo je nutné změnit, aby bylo rozdílné a jedinečné 

v rámci systému. Doporučujeme dodržet posloupnost a pouze čísla postupně navyšovat. 

 

 

Aby se jednotka správně registrovala do systému, je nutné jí nastavit informace o SIP serveru, na 

který se bude přihlašovat. V našem případě se jedná o PRVNÍ dveřní jednotku, která na sebe vzala roli 

SIP serveru. V samotném nastavení se tedy pouze vyplní údaje o SIP serveru podobně při registraci 

monitoru. 

 

Nyní je potřebné registrovat tuto druhou jednotku i na straně hlavní jednotky (SIP SERVER). Podobně 

jak probíhá registrace monitorů. 



 

 

 

 

 

 

Správné napárování je pak možné ověřit v sekci STAV. 

 



 

 

8 Nastavení více monitorů na jedné adrese 
V rámci bytu je možné mít více vnitřních jednotek, které zvoní současně po stisknutí zvonkového 

tlačítka. Je nutné udělat nastavení jak v rámci dveřní jednotky, tak na straně monitoru. 

8.1 Nastavení VTO 
Ve webovém nastavení dveřní jednotky je potřeba vytvořit účet pro podružný monitor k monitoru, 

který je již nastaven jako HLAVNÍ (MASTER). Nastavení je tedy shodné jako u prvního monitoru, 

pouze je potřeba logicky monitor oddělit rozdílným číslem. Pokud máme hlavní monitor nastaven na 

čísle 9901#0 (hlavní monitor), tak na podružném monitoru je potřeba pokračovat v této číselné řadě 

a nastavíme na monitoru číslo 9901#1. V případě, že budeme přidávat další podružné monitory na 

shodnou adresu, tak pouze budeme navyšovat číslo umístěné za znakem #. Tedy 9901#2, 9901#3 

atd.. 

 

 

  



 

 

8.2 Nastavení monitoru 
Když je ve dveřní jednotce vše nastaveno, tak zbývá nastavit pouze podružný monitor. V instalačním 

nastavení vejdeme do NASTAVENÍ VTH, kde přepneme režim monitoru na podružný, nastavíme číslo 

monitoru, které jsme si přednastavili v předchozím kroku ve VTO (9901#1) a vypíšeme IP a 

přihlašovací údaje MASTER monitoru. 

 

  



 

 

 

Monitor by si měl přenést nastavení z hlavního monitoru a stačí tedy zkontrolovat, jestli je povolena 

komunikace se dveřní jednotkou a se SIP serverem. 

 

 

Následně můžeme ve VTO zkontrolovat stav připojení 

 



 

 

9 Reset do továrního nastavení 
Vždy po aktualizaci FW je doporučeno provést reset jednotky do továrního nastavení. Taktéž tovární 

nastavení doporučujeme provést v případech, kdy se objevují nějaké problémy. 

 

 

10 Volání na mobilní aplikaci 
Domovní telefony umožňují volání na mobilní aplikaci skrze dahua cloud a službu zvanou P2P. Ve 

dveřní jednotce je pouze nutné tuto službu povolit a následně zkontrolovat, jestli se jednotka 

připojila na CLOUD. 

 

 



 

 

10.1 Přidání dveřní jednotky 
Mobilní aplikace, na kterou lze volat se jmenuje DMSS. 

 

10.2 Povolení notifikací 

 


