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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.

spis treści

1. OgÓLNA CHARAKTERYsTYKA sYsTEMU EURA-2EAsY ......................3
2. CHARAKTERYsTYKA MODUŁU VXA-48A5 ................................................3
3. OPIs POsZCZEgÓLNYCH gNIAZD, PRZEŁĄCZNIKÓw  
    ORAZ wsKAŹNIKÓw OPTYCZNYCH MODUŁU .......................................4
4. MONTAż MODUŁU .............................................................................................5
5. UsTAwIENIE PRZEŁĄCZNIKÓw „DIP-swITCH” .....................................5
6. UsTAwIENIE PRZEKIEROwANIA w MONITORZE ...................................6
    6. 2. UsTAwIENIE w MONITORZE Z PANELEM PRZYCIsKOwYM .....7
7. OBsŁUgA sYsTEMU Z APARATU TELEFONICZNEgO............................7
8. sCHEMATY POŁĄCZEŃ ....................................................................................8
9. sPECYFIKACJA TECHNICZNA .....................................................................11



 - 3 - 

Rys. 1. Wymiary modułu telefonicznego VXA-48A5

1. OgÓLNA CHARAKTERYsTYKA sYsTEMU EURA-2EAsY
2-żyłowy system „EURA-2EASY” to wideodomofonowy system jedno- lub wielo-lokatorski, 
którego główną ideą jest prostota instalacji, uzyskana dzięki minimalizacji liczby użytych 
przewodów oraz zasilaczy sieciowych. Do połączenia poszczególnych modułów pracujących 
w systemie wystarcza przewód 2-żyłowy oraz 1 zasilacz sieciowy mogący obsłużyć 
maksymalnie 32 monitory oraz 4 stacje zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu modulacji FM do 
przesyłania sygnału wideo oraz modulacji ASK do przesyłania danych sterujących, system 
wyróżnia się dużą odpornością na interferencje czyli bardzo dobrą jakością kolorów obrazu w 
każdym punkcie instalacji.
Oto podstawowe funkcje systemu:
• 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji
• tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie
• łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu prostych złączek oraz przełączników typu “DIP-switch”
• możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu (z tym samym 

kodem użytkownika)
• możliwość programowania i diagnozowania systemu za pomocą oprogramowania na PC
• możliwość wykorzystania jednego z monitorów jako konsoli portierskiej
• możliwość zaprogramowania listy nazwisk lokatorów w monitorze w celu ułatwienia 

funkcji interkomu.

2. CHARAKTERYsTYKA MODUŁU VXA-48A5
VXA-48A5 to specjalny moduł kompatybilny w pełni z systemem “EURA-2EASY”, służący 
do przekierowywania wywołań lokatora z kaset zewnętrznych wideodomofonu na stacjonarny 
lub komórkowy telefon użytkownika. Przekierowanie takie pozwala użytkownikowi na zdalną
rozmowę z osobą przy drzwiach lub furtce oraz zdalne zwolnienie rygla elektromagnetycznego, 
sterującego wejściem na jego posesję. Moduł może być montowany zarówno na szynie DIN 
jak i bezpośrednio na ścianie.
• Istnieje możliwość ustawienia w monitorze wideodomofonu maksymalnie 3 numerów 

telefonów, na które będą przekierowywane ewentualne wywołania lokatora, w przypadku 
braku odpowiedzi wybranego numeru – wybierany będzie następny numer telefonu

• Monitor musi mieć dostępna funkcję takiego przekierowania (TPC)
• Urządzenie może być wykorzystane w systemach 1-lokatorskich jak również w systemach 

wielo-lokatorskich.
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Na rys. 2 pokazane zostały rzuty modułu VXA-48A5, a na rys. 3 - rozmieszczenie wskaźników 
LED i przycisków funkcyjnych. 

3. OPIs POsZCZEgÓLNYCH gNIAZD, PRZEŁĄCZNIKÓw ORAZ     
    wsKAŹNIKÓw OPTYCZNYCH MODUŁU

Rys.2. Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych, wskaźników i przełączników

Rys. 3. Układ wskaźników i przycisków funkcyjnych modułu VXA-48A5

Oznacz. Funkcja

G
ni

az
da

DIP Przełącznik DIP-switch, ustawienia i szczegóły – rozdział. 5
485 PORT Port komunikacyjny RS485 używany do aktualizacji oprogramowania 
BUS (IN) Port wejścia do podłączenia 2-żyłowej szyny systemu EURA-2EASY
BUS (OUT) Port wyjścia do podłączenia z monitorem
TEL Podłączenie do aparatu telefonicznego
PBX Podłączenie do sieci telefonicznej

W
sk

aź
ni

ki
 L

ED

Power
 - Nie świeci, gdy moduł jest nieaktywny
 - Miga w przypadku błędu
 - Świeci, gdy moduł jest aktywny

Network Świeci, gdy moduł jest poprawnie połączony z siecią
Status Miga przy poprawnym odbiorze i wykonaniu instrukcji

Transfer

 - Nie świeci, jeśli żadne połączenie nie jest transferowane
 - Miga z niską częstotliwością, gdy połączenie oczekuje na przekierowanie
 - Miga trzy razy w krótkich odstępach czasu jeśli transfer się nie uda
 - Świeci światłem ciągłym w trakcie transferowanej rozmowy
 - Pojedyncze zapalenie diody oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych
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Pr
zy

ci
sk
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un
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yj

ne Reset Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje restart urządzenia 
Signal quality Zarezerwowany

Recover Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje przywrócenie ustawień 
fabrycznych

Test Zarezerwowany

Tab. 1

4. MONTAż MODUŁU
Istnieje możliwość montażu modułu zarówno na szynie DIN jak i bezpośrednio na ścianie. 
Sposób montażu pokazany jest na rys. 4.

Din rail

Din rail

Mounting Buckle

Rys. 4. Montaż modułu telefonicznego VXA-48A5

5. UsTAwIENIE PRZEŁĄCZNIKÓw „DIP-swITCH”
Bit Ustaw. Opis

Bit 1
Ustawienie podłączenia 

do sieci telefonicznej

System EURA-2EASY nie podłączony  
do sieci telefonicznej

Połączenie systemu EURA-2EASY  do sieci 
telefonicznej poprzez lokalny przełącznik

Bit 2
Ustawienie podłączenia 

do sieci telefonicznej

System EURA-2EASY nie podłączony do sieci 
telefonicznej

Bezpośrednie podłączenie systemu EURA-2EASY 
do sieci telefonicznej 

Bit 3
Ustawienie głośności 
głośnika kasety ze-

wnętrznej

Głośność ustawiona normalnie

Głośność dwukrotnie większa niż 
normalnie
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Bit 4
Ustawienie głośności 

mikrofonu kasety 
zewnętrznej

Głośność ustawiona normalnie

Głośność dwukrotnie większa niż 
normalnie

Bit 5 Zarezerwowany

Bit 6
Ustawienie rodzaju 

systemu

Dla systemu jednolokatorskiego

Dla systemu wielolokatorskiego

Tab. 2
Uwagi: 
1. Bit1 oraz Bit2 nie mogą być jednocześnie ustawione  na „ON”. 
2. Bit3 oraz Bit4 nie mogą być jednocześnie ustawione  na „ON”. 

6. UsTAwIENIE PRZEKIEROwANIA w MONITORZE
Maksymalnie 3 numery telefonów można wykorzystać do przekierowania wywołań  
i rozmowy z kasetą zewnętrzną wideodomofonu. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia 1 
z 3 możliwych sposobów takiego przekierowania:
0 – Brak przekierowania, wywołania nigdy nie będą przekierowywane na żaden nr telefonu,
1 – Przekierowanie na wybrane numery będzie realizowane tylko wówczas, gdy w ciągu 
25 sekund monitor nie odpowie na wywołanie z kasety zewnętrznej; w tym trybie monitor 
automatycznie wyłączy się po udanym połączeniu się modułu VXA-48A5 z siecią telefoniczną.
2 – Przekierowanie na wybrane numery będzie realizowane zawsze (nawet gdy monitor 
podejmie wywołanie z kasety zewnętrznej), w tym trybie monitor nie wyłączy się po połączeniu 
się modułu VXA-48A5 z siecią telefoniczną, a rozpoczęcie ewentualnej rozmowy monitora z 
kasetą zewnętrzną absolutnie „wyciszy” moduł VXA-48A5.

6. 1. UsTAwIENIE  w  MONITORZE  Z  EKRANEM  DOTYKOwYM
W celu wprowadzenia numeru (numerów) telefonu, należy wykorzystując dotykowy ekran 
monitora najpierw wejść do funkcji „Numer telefonu”, a następnie wpisać odpowiednie 
numery za pomocą klawiatury numerycznej. Następnie należy wybrać sposób realizacji 
przekierowania.

Rys. 5. Ustawienie nr telefonu/ telefonów oraz sposobu przekierowania w monitorze z ekranem dotykowym
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6. 2. UsTAwIENIE w MONITORZE Z PANELEM PRZYCIsKOwYM
W celu wprowadzenia numeru (numerów) telefonu, należy wykorzystując klawisz ▲/▼ wybrać 
odpowiednie pole (od 1 do 4) a następnie użyć przycisku “MENU“ w celu dokonania edycji. 
Przyciskiem ▲/▼ wyszukujemy odpowiednią cyfrę, zaś przyciskiem ► przechodzimy do 
edycji następnej cyfry. Za pomocą przycisku ◄ można wykasowywać błędnie wprowadzone 
wartości. W celu zakończenia edycji należy ponownie wcisnąć przycisk “MENU”.

Rys. 6. Ustawienie nr telefonu / telefonów oraz sposobu przekierowania w monitorze z panelem przyciskowym

7. OBsŁUgA sYsTEMU Z APARATU TELEFONICZNEgO
OPERACJA OPIS

Zwolnienie rygla

• Wpisanie 1# z klawiatury numerycznej telefonu stacjonarnego lub komórkowego 
spowoduje zwolnienie rygla nr 1
• Wpisanie 2# z klawiatury numerycznej telefonu stacjonarnego lub komórkowego 
spowoduje zwolnienie rygla nr 2

Zakończenie 
rozmowy

• Wpisanie 9# z klawiatury numerycznej telefonu stacjonarnego lub komórkowego 
spowoduje absolutne rozłączenie się

Wywołanie 
następnego numeru 
telefonicznego

• 1: Przynajmniej 2 różne numery telefonów do przekierowania należy ustawić w
monitorze systemu, w pierwszej kolejności nastąpi próba połączenia z pierwszym 
numerem, w przypadku braku odpowiedzi nastąpi próba połączenia z kolejnym 
numerem telefonu
• 2: Jeśli podczas komunikacji rozmówca wciśnie klawisz # na swoim telefonie, 
czas przekierowania zostanie ograniczony do 80 sekund

Wywołanie telefonu 
z numerem 
wewnętrznym

• Pomiędzy numerem głównym a wewnętrznym należy z monitora wpisać
literę “P”, wówczas rozmowa przekierowana będzie bezpośrednio na numer
wewnętrzny. 

Tab. 3
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8. sCHEMATY POŁĄCZEŃ
Na rys. 7-10 pokazano podstawowe schematy podłączeń modułu VXA-48A5 do systemu 
wideo-domofonowego EURA-2EASY.

do sieci
telefonicznej

Uwaga: Moduł VXA-48A5 zajmuje kod użytkownika nr 15

VXA-48A5

do aparatu
telefonicznego
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Rys. 7. Połączenie równoległe z wykorzystaniem dystrybutorów VXA-47A5 w systemie 1- lub 2-lokatorskim
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Uwaga: Moduł VXA-48A5 zajmuje 
kod użytkownika nr 15

Rys. 8. Połączenie równoległe z wykorzystaniem dystrybutorów VXA-47A5 w systemie 1- lub 2-lokatorskim
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Code=1, DIP-6=off

Code=31, DIP-6=off

Code=32, DIP-6=on
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654

7 8 9

#0*

RF CARD

Rys. 9. Połączenie szeregowe (podstawowe) IN-OUT w systemie wielolokatorskim
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Rys. 10. Połączenie równoległe z wykorzystaniem dystrybutorów VXA-47A5 w systemie wielolokatorskim

9. sPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie 20~28V DC ( z zasilacza VZA-55A5)
Pobór mocy (czuwanie / praca) 0,78W / 2,08W
Temperaturowy zakres pracy -10°C…+40°C
Wymagana do podłączenia liczba przewodów 2 (bez polaryzacji)
Wymiary 90 x 72 x 60 (mm) 



KARTA  gwARANCYJNA

pieczątka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

wARUNKI gwARANCJI  
1. Importer 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 Importera.
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 Importera,
     - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
     - uszkodzeń mechanicznych.
7. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: słuchawki, przewody połączeniowe, 

gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas  normalnej eksploatacji.
8. Importer 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 importera 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:  MODUŁ TELEFONICZNY
 DO wIDEODOMOFONU
 2-żYŁOwEgO

model:  VXA-48A5

ata 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

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!


