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Podstawowe informacje 

1. Opis urządzenia  

 

 

 

 

Derso Plus (R29) jest zaawansowanym wideodomofonem IP kompatybilnym z 

protokołem SIP. Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z telefonami / 

aplikacjami / programami komputerowymi działającymi w protokole internetowym 

(IP), które służą do zdalnego monitorowania i otwierania drzwi. Za pomocą 

wideodomofonu użytkownik może zobaczyć przychodzące osoby, komunikować się z 

nimi głosowo oraz otwierać drzwi. Zarówno użytkownik jak i upoważnione osoby 

mogą otwierać drzwi bezpośrednio za pomocą klawiatury domofonu wprowadzając 

ustalony kod lub przykładając autoryzowaną kartę (Mifare 13,56 MHz). Inni goście w 

celu komunikacji z właścicielem/mieszkańcem danego lokalu wybierają jego numer 

lub pozycję z listy i naciskają przycisk wywołania. Derso Plus jest dedykowany do 

zastosowań w budynkach wielorodzinnych, apartamentowcach, biurowcach i innych 

budynkach lub obiektach mających od kilku do kilkuset użytkowników. 
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2. Właściwości 

 

 Ogólne 



  HD Voice – wysoka jakość przekazywania głosu 

  Obsługa 2 kont SIP 

  Książka telefoniczna – lista najemców / mieszkańców (1000 pozycji, 100 grup)  

  Regulacja głośności  

  Automatyczna odpowiedź  

  Opcje przekierowań w przypadku nieodebrania połączenia 

  Kodek szerokopasmowy: G.722  

  Kodek wąskopasmowy: PCMA, PCMU, G.729  

  Automatyczna regulacja wzmocnienia, tłumienie echa  

  Komunikacja w trybie pełnego dupleksu  

  Otwieranie kartą (Mifare 13,56 MHz) 

  Otwieranie za pomocą kodu 

  Kody DTMF 

  RTSP 

  Detekcja ruchu 

  Konfiguracja podświetlenia LED 

  Zdalne sterowanie poprzez sieć 

 

 

 Fizyczne 

 

 Wymiary: 317x130x23 mm (WxSxG) 

 Masa: 1.34 kg 

 Materiał korpusu/obudowy: aluminium 

 Ekran: pojemnościowy ekran dotykowy 7” w technologii IPS LCD 

 Kamera: 5 megapikseli, z automatycznym doświetlaniem  

 Zasilanie: gniazdo 12 V DC (napięcie stałe)  

 Odporność na wodę i kurz zgodnie z klasą IP65  

 Odporność na uderzenia zgodnie z klasą IK06  

 

 

 Komunikacyjne  

 

 SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261)  

 Kodeki audio: G.711a, G.711μ, G.722  

 Kodeki wideo: H.263, H.264 

 Redukcja echa  

 Aktywacja głosem  

 Generator tła akustycznego (szumu) poprawiający jakość rozmowy    
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 Dotyczące transmisji wideo 

 

 Rozdzielczość do 1080p  

 Maksymalne parametry transmisji: 1080p - 30fps  

 Kodeki: H.263, H.264  

 Doświetlenie diodami LED (światło białe) włączane automatycznie przez 

wbudowany czujnik oświetlenia 

 

 

 Związane z komunikacją sieciową 

 

 SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261) 

 3 tryby DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO 

 Wbudowany serwer HTTP do zarządzania 

 Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez sieć  

 Port Ethernet 10/100 Mbps  

 Obsługa DHCP lub statycznego adresu IP  

 Obsługa protokołu NTP (Network-Time-Protocol)  

 

 

 Związane z kontrolą dostępu 

 

 Android OS umożliwiający współpracę z różnymi aplikacjami i dostosowanie do 

potrzeb użytkowników  

 Wbudowane dwa przekaźniki DPDT do sterowania mechanizmem otwierającym  

 Sterowanie przekaźnikami przy pomocy tonów DTMF  

 Możliwość otwierania przy pomocy karty zbliżeniowej, kodu lub gestów 

 Wbudowany akcelerometr, umożliwiający uruchomienie alarmu / połączenie z 

wybranym numerem w razie próby uszkodzenia lub ściągnięcia domofonu  

 Regulacja głośności  

 Regulacja czułości mikrofonu  

 Stały podgląd obrazu z kamery - nie tylko w czasie komunikacji 

 Możliwość archiwizacji obrazu z kamery domofonu na rejestratorze cyfrowym 

(NVR)  

 Automatyczny balans bieli  

 Kąt obserwacji: 900  

 Automatyczny tryb nocny z podświetleniem LED  

 Czułość (bez podświetlenia LED): 1 lx  

 Możliwość ustawienia maksymalnego czasu rozmowy  

 Możliwość używania tonów DTMF w trybie rozmowy 
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3. Wymiary 

 

 

4. Wskazówki instalacyjne 
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Rekomendowana wysokość obiektywu kamery mierzona od podłoża to 1,6 m. 

 

5. Ustawienie kamery 

 
 

Ustalenie kierunku 

Wypoziomowanie 
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Architektura sieciowa 

1. Współpraca z urządzeniami w sieci IP   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derso Plus 

Telefony IP / monitory 

Telefon IP / komórkowy 

Dowolne miejsce na 

świecie 
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Interfejs i podstawowe funkcje 

1. Główny interfejs użytkownika 

                 
Domyślnym widokiem głównym urządzenia jest klawiatura numeryczna 

umożliwiająca wybranie lokalu, z którym nawiązane ma być połączenie poprzez 

wpisanie jego numeru lub otworzenie drzwi kodem. Konfigurując urządzenie, można 

wybrać, czy głównym ekranem ma być klawiatura czy lista lokali. Przełączanie między 

widokami realizowane jest przez przyciski na górze ekranu (np. aby przełączyć się na 

klawiaturę należy wybrać symbol ). 

 

2. Wywołanie (dzwonienie) 

Przy pomocy klawiatury dotykowej wybrać żądany numer a następnie nacisnąć pole 

oznaczone . Ekran zasygnalizuje tryb dzwonienia, a po połączeniu z rozmówcą 

– tryb rozmowy.  
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3. Otwieranie drzwi za pomocą hasła-klucza 

Po wprowadzeniu poprawnego hasła – 8-cyfrowego klucza – pojawi się komunikat 

Otwarte! (Open Lock Success) i można wejść. W przeciwnym wypadku (niewłaściwy 

kod) pojawi się komunikat Niepoprawny kod (Open Lock failed). Ustalenie 

hasła-klucza opisane jest w rozdziale opisującym konfigurację („Konfiguracja haseł”).  
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4. Otwieranie drzwi za pomocą karty zbliżeniowej (RF) 

Po zbliżeniu do oznaczonego pola sensora uprzednio zarejestrowanej karty pojawi się 

komunikat Otwarte! i będzie można wejść. Sposób rejestracji karty opisany jest w 

rozdziale opisującym konfigurację („Karty zbliżeniowe”). 

               

 

Konfiguracja bezpośrednia 
Konfigurację można przeprowadzić bezpośrednio w wideodomofonie uruchamiając 

tryb serwisowy. W tym celu należy na klawiaturze wybrać “9999” i dotknąć zielone 

pole („słuchawka”). Po pojawieniu się klawiatury, wybrać kod serwisowy (fabrycznie 

ustalony “3888”) i zatwierdzić naciskając “OK”. 
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1. Konfiguracja adresu sieciowego 

DHCP: Podłączyć port Ethernet urządzenia do działającej sieci LAN i zaznaczyć opcję  

DHCP. Urządzenie automatycznie pobierze adres sieciowy. Nacisnąć Zapisz. 

Statyczny adres IP: Nacisnąć Adres i wprowadzić parametry Adres IP, Maska podsieci 

i Brama, a następnie zapisać te parametry w pamięci przyciskiem Zapisz. 
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2. Konfiguracja haseł 

W celu ustalenia hasła („cyfrowego klucza”) do otwierania drzwi lub zmiany hasła 

fabrycznego do trybu serwisowego, należy w tym trybie nacisnąć ikonę Hasło 

(Password) by wejść do odpowiedniego menu.  

 W menu Hasło serwisowe (Project Passwd)wprowadzić w pozycji Stare hasło 

fabryczne hasło domyślne “9999”, w następnej – Nowe hasło – wybraną 

4-cyfrową liczbę, którą należy powtórzyć w kolejnej linii – Powtórz hasło i zapisać 

w pamięci naciskając przycisk Zapisz.  

 W menu Klucz cyfrowy (Public Key Passwd) -kod do bezpośredniego otwierania 

drzwi - wskazane jest zmienić fabryczne hasło domyślne “33333333” na inną 

8-cyfrową liczbę, postępując analogicznie jak w punkcie powyżej.     
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3. Konta 

Derso Plus obsługuje 2 konta SIP. W celu rejestracji na platformie SIP, należy wpisać 

nazwę/numer, hasło, adres IP serwera SIP, numer portu. Następnie należy nacisnąć  

Zapisz aby dane te zostały wysłane do serwera.  

Uwaga: Konto 2 służy jedynie do odbioru. Nazwa/numer nie może zawierać znaków 

specjalnych. 
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4. Kontakty 

W menu Kontakty (Contacts) użytkownik może dodawać nowe kontakty jak również 

organizować/modyfikować listę, tworzyć grupy, przyporządkowywać nowe kontakty 

do poszczególnych grup.  

 

Tworzenie/dodanie nowego kontaktu: 

1. Wejść do menu Kontakty 

2. Nacisnąć Dodaj (Add) 

3. Wpisać dane identyfikujące (Nazwa – nazwisko, nazwa firmy, itp.), numer 

telefonu, wybrać Grupę* 

4. Jeżeli do kontaktu ma być przyporządkowane zdjęcie lub logo, to należy je 

wybrać z biblioteki (więcej informacji w punkcie „Importuj zdjęcie” 

5. Zatwierdź przyciskiem OK 

*Tworzenie grup jest opcjonalne, można pozostać przy opcji grupy domyślnej 

(Default). 
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Tworzenie grupy: 

1. Wejść do interfejsu Grupa  

2. Wpisać nazwę grupy 

3. Nacisnąć Dodaj 

 

Importowanie wielu zdjęć / logo na raz: 

Uwaga: Derso Plus wspiera jedynie format JPG 

Istnieją dwa sposoby importu zdjęć, pierwszy z nich: 

1. Otworzyć interfejs webowy urządzenia 

2. Wejść do menu Telefon > Import/Eksport (Phone-> Import/Export) 

3.  W sekcji Profile (Profiles) wybrać przycisk Importuj 

4. Wybrać folder z plikami zdjęć w formacie .zip, które mają być dodane do biblioteki 

mediów  
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Drugi sposób to import pojedynczego zdjęcia:  

1. Wejść do menu: Książka telefoniczna > Spis lokalny (PhoneBook-> Local Book) 

2. Wybrać zdjęcie w komputerze 

3. Kliknąć na przycisk Import 

4. Wpisać dane identyfikacyjne (Nazwa), numer telefonu, opcjonalnie wybrać grupę 

5. Kliknąć przycisk Dodaj 

Uwaga: Maksymalny rozmiar zdjęcia może wynosić ok. 150 kB. 

 

 

 

5. Czas 

W celu ustawienia zegara w wideodomofonie, należy w menu serwisowym nacisnąć 

ikonę Czas. Użytkownik może ręcznie wpisać datę, czas i strefę czasową, albo 

zaznaczyć opcję Automatyczna Data i Czas. Wybraną opcję zapamiętuje się 

przyciskiem Zapisz. 
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6. Głośność 

Aby ustalić poziom głośności w wideodomofonie należy otworzyć menu “Volume” 

Głośność. Parametr ten ustawiany jest niezależnie dla trzech przypadków: Połączenie 

(Call), Dźwięki domofonu (AD), Przyciski (Key). Zapamiętanie: Zapisz. 
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7. Info 

Naciśnięcie ikony Info powoduje wyświetlenie numeru modelu, adresu IP, adresu 

MAC, numerów wersji oprogramowania i sprzętowej. 

 

8. Zamek  

Poprzez ikonę Zamek (Lock) następuje wejście do menu konfiguracji zamka 

elektronicznego i czujnika drzwiowego. 

 W zależności od tego, czy otwarcie elektrozamka wyzwalane jest poprzez stan 

wysoki, czy też stan niski, przewody od niego należy podłączyć do odpowiednich 

kontaktów z tyłu panelu. W pierwszym przypadku należy wybrać Stan wysoki 

a zamek podłączyć do kontaktów oznaczonych NO i COM, w drugim przypadku 

Stan niski z podłączeniem do kontaktów NC i COM.     

 

 Podtrzymanie zamka (Lock delay) przez wybrany okres z przedziału 0s do 10s 

wyznacza czas otwarcia drzwi po aktywacji zamka . 
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 W zależności od tego czy magnetyczny czujnik otwarcia drzwi jest zainstalowany 

i od jego rodzaju należy wybrać jedną z 3 opcji. Czujnik magnetyczny 

(Magnetism Type) otwarcia drzwi może być Wyłączony (Off) (kiedy nie jest 

instalowany lub ma być dezaktywowany), powodować alarm zamykając obwód – 

Zwierny (On Alarm), lub otwierając go – Rozwierny (Off Alarm).  

 Opóźnienie alarmu (Magnetism Delay ) – Czas po jakim uruchomiony zostanie 

alarm. 
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 Użytkownik może ustalić 2 kody DTMF sterujące każdym z dwóch przekaźników 

domofonu. Pozwala to na otwarcie drzwi podczas rozmowy poprzez naciśnięcie 

przycisku z odpowiednim numerem. 
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9. Oczekiwanie 

Stan Oczekiwanie (Await), to stan, w jaki przechodzi domofon w czasie bezczynności. 

Dostępne są trzy opcje 

Wyłączone – domofon nie przechodzi w stan oczekiwania, zawsze widoczna jest 

klawiatura / lista, sygnalizowane poprzez 

Pusty ekran (Blank screen) – czarny ekran w trybie oczekiwania, 

Obraz (Picture) – wyświetlanie obrazka / log 

Ekran będzie przechodził w stan oczekiwania po ustalonym przez użytkownika czasie 

(Czas oczekiwania / Standby time). Możliwe jest również ustalenie w jaki sposób 

odbywać się ma przechodzenie z stanu oczekiwani do stanu pracy – Odblokowanie: 

Automatyczne – na podstawie czujnika ruchu, przy zbliżeniu się gościa do domofonu 

lub Ręczne – przez dotknięcie ekranu domofonu. 

        

10. Kod otwarcia drzwi 

Po kliknięciu Dodaj kod (Add Private Key) należy wpisać 8-cyfrowy kod umożliwiający 

otwieranie drzwi i zatwierdzić go naciskając Zapisz (save). Ważność kodu można 

ograniczyć do określonego czasu: Dzień (Day), Początek (Time Start), Koniec (Time 

Stop). Kod wcześniej aktywowany można edytować lub skasować po jego kliknięciu.  
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11. Reset 

Powrót do ustawień fabrycznych – kasuje wszystkie ustawienia użytkownika 

i powoduje restart urządzenia. 

 

12. Antysabotaż 

Wideodomofon może sygnalizować działania siłowe poprzez Czujnik antysabotażowy 

(Tamper Proof Switch). Po jego aktywacji, takie działanie wykryte przez czujnik 

spowoduje alarm. Uruchomienie alarmu skutkuje sygnałem dźwiękowym i 

połączeniem z wybranym numerem telefonu (np. z ochroną) wraz z komunikatem o 

próbie uszkodzenia domofonu. 
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13. Zastępowanie numeru 

Wywołanie danego numeru można przekierować na inny numer. 

1. Wybrać Konto SIP, które będzie używane do przekierowania 

2. Wpisać numer, który ma być przekierowywany w polu Prefix 

3. W polu Zastępczy (Replace) wpisać numer, z którym nawiązywane ma być 

połączenie zamiast numeru przekierowanego 

4. Kliknąć Zapisz 

 

 

 

14. Karty zbliżeniowe (RF) 

Menu Karty RF (RF card) pozwala dodawać i anulować zbliżeniowe karty RF służące  

do otwierania drzwi. Derso Plus obsługuje karty Mifare (13,56 MHz). 
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Dodawanie karty: 

 Nacisnąć Dodaj kartę (Add Card), pojawi się komunikat Skanuj kartę do dodania 

 

 Zbliżyć kartę do czytnika 
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 Po dodaniu karty można przypisać ją do konkretnego użytkownika oraz ustalić i 

zapisać okres ważności karty. Po odczytaniu karty wpisy o jej numerze będą widoczne 

w logach domofonu. 

 

 

 

Anulowanie karty: 

 Nacisnąć  Anuluj kartę (Del Card), pojawi się komunikat “Please scan RFCard to 

Delete” Skanuj kartę do anulowania 
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 Zbliżyć kartę do sensora 

 

 Po wyświetleniu komunikatu należy nacisnąć Kasuj 

Uwaga: Karty można anulować również bez ich odczytywania, przez wybranie karty 

z listy wszystkich dodanych kart i naciśnięcia przycisku Kasuj. Karty mogą być 

również dodawane i usuwane z poziomu przeglądarki internetowej, po 

zalogowaniu na adres IP domofonu. 
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15. Serwer RTSP 

Uruchomienie protokołu RTSP pozwala przesyłać obraz z kamery wideodomofonu do 

aplikacji obsługujących protokoły RTSP i ONVIF (np. rejestrator cyfrowy, aplikacja VLC, 

itd.). Adres strumienia RTSP: rtsp://ADRES_IP_DOMOFONU/live/ch00_0. W 

przypadku urządzeń zgodnych z ONVIF, kamera domofonu zostanie wykryta 

automatycznie, jeżeli ustawiona została w tryb „wykrywalny” (opisane w dalszej 

części instrukcji). 

 

 

 

 

16. Detekcja ruchu 

Detekcja ruchu umożliwia włączenie przesyłu/nagrywania obrazu z kamery przy 

wykryciu ruchu/zmiany w obserwowanym otoczeniu. Aby w pełni skonfigurować tę 

funkcję należy zalogować się na adres IP domofonu przez przeglądarkę internetową. 
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Wideodomofon Derso Plus wspiera dwie opcje powiadamiania: FTP i EMAIL. Należy 

wybrać jedną z nich i ustalić parametry Opóźnienie detekcji (Detection Delay), 

Opóźnienie nagrywania (Capture Delay) i Czułość (Detection Accuracy time).  

 

Zapis nagrań na serwerze FTP po wykryciu ruchu:  

1. Skonfigurować serwer FTP wraz z nazwą użytkownika (loginem) i hasłem 

2. Utworzyć folder „Picture” 

3. Wybrać ścieżkę do tego folderu w serwerze FTP 

4. W interfejsie sieciowym wpisać adres serwera FTP, login I hasło 

5. W pole Ftp Path wpisać „Picture” 

6. Kliknąć przycisk Zapisz aby zapisać konfigurację 

7. Zapisane obrazy można zobaczyć w folderze Picture na serwerze FTP 

 

 

Wysyłanie obrazów na adres E-MAIL: 

1. Wprowadzić parametry w pozycjach Serwer SMTP (adres serwera SMTP, z 
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którego wysyłane będą e-maile) i Port (domyślnie dla serwerów SMTP 465) 

2. W pozycjach Serwer SMTP (Smtp Server) i and Hasło (Smtp Pwd) podać login i 

hasło mailowego adresu nadawczego 

3. Wpisać Temat maila (Email Subject) 

4. W pozycjach Adres odbiorcy (EmailRecvMail) i Nazwa odbiorcy (EmailRecvName) 

należy wpisać te dane 

5. W pozycjach Adres nadawcy (EmailSendMail) i Nazwa nadawcy 

(EmailSendName) należy wpisać te dane 

6. Można dodać dowolną treść maila. 

7. Kliknąć przycisk Zapisz (Submit) aby zapisać konfigurację 

 

Ustawienia czasowe (Timing setting): 

 Uaktywniając opcję Tajmer można w polu Interwał (Timing Interval) ustawić 

okres cyklicznego zapisu obrazu (wykonywania zdjęć). Przykładowo, domofon 

może wykonywać zdjęcie i wysyłać je na wskazany adres e-mail lub serwer FTP co 

godzinę, niezależnie od detekcji ruchu. 

 W przypadku włączonej detekcji ruchu, obraz będzie dodatkowo rejestrowany 

przy każdym zdarzeniu w czasie kiedy detekcja jest aktywna 

 W przypadku jednoczesnego ustawienia opcji tajmera i detekcji ruchu, rejestracja 

w przypadku wykrycia ruchu będzie odbywała się jak w punkcie powyżej, a jeśli 

ruch nie jest wykrywany, zgodnie z ustawionym interwałem 
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17. Podświetlenie LED 

Menu LED pozwala wybrać jedną z trzech opcji –Wyłączone (OFF), Włączone (ON), 

AUTO (automatyczne). W pozycji Próg (Threshold) zawarty jest umowny poziom 

zewnętrznego oświetlenia poniżej którego w trybie AUTO nastąpi włączenie 

podświetlenia. 
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Konfiguracja w przeglądarce 
Aby uzyskać dostęp do konfiguracji wideodomofonu w przeglądarce internetowej 

należy wpisać w polu adresu przeglądarki jego adres IP. Następnie należy się 

zalogować podając nazwę użytkownika (login) i hasło. Domyślnie (fabrycznie) w obu 

przypadkach jest to to admin.  

1. Status > Informacje 

Zakładka Interfejs sieciowy > Status > Informacje otwiera okno Status 

z podstawowymi informacjami o produkcie, parametrach sieciowych i kontach SIP. 

 

 

 

Sekcja Opis 

Informacje o produkcie Oznaczenie modelu, adres MAC, wersja oprogramowania i 

wersja sprzętowa 

Parametry sieciowe Tryb pracy portu (DHCP/Static), status połączenia, adres IP, 

maska podsieci, brama, preferowany serwer DNS (DNS1), 

alternatywny serwer DNS (DNS2)  

 

Konto dostępowe Informacje o kontach SIP i ich statusie (nazwa użytkownika, 

przypisany adres serwera, status rejestracji). 
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2.Konto > Ustawienia podstawowe 

Rejestracja kont SIP. 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Konto > Informacje > Ustawienia podstawowe 

 

 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Konto SIP Wyświetlanie i konfiguracja ustawień dotyczących kont 

 Status: stan rejestracji 

 Konto 

 Aktywacja konta  

 Etykieta: informacja wyświetlana na ekranie LCD 

urządzenia 

 Nazwa użytkownika: nazwa wyświetlana u odbiorcy 

 Nazwa przydzielona (przez serwer SIP dostawcy usługi) 

 Nazwa użytkownika (przydzielona przez serwer SIP 

dostawcy usługi w celu identyfikacji) 

 Hasło (w celu autoryzacji) 

SIP Server 1  IP serwera (adres IP lub URL podstawowego serwera SIP) 

 Okres rejestracji – po tym czasie próby rejestracji nie 
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będą ponawiane 

SIP Server 2  IP serwera (adres IP lub URL zapasowego serwera SIP, 

jeśli jest dostępny – jeśli rejestracja na serwerze 

podstawowym nie powiedzie się to następuje próba 

rejestracji na serwerze zapasowym)  

Wyjściowy serwer Proxy   Opcja serwera Proxy 

 IP serwera Proxy 

 IP zapasowego serwera proxy (jeśli dostępny) 

Uwaga: Po skonfigurowaniu serwera Proxy przejmie on rolę 

pośrednika pomiędzy wideodomofonem IP a serwerem SIP 

Warstwa transportowa Opcje: 

 UDP – szybka lecz bywa zawodna 

 TCP – mniejsza szybkość, większa niezawodność 

 TLS – zabezpieczona i niezawodna 

 DNS-SRV 

 

 

 

 

3. Konto > Ustawienia zaawansowane 

Konfiguracja zaawansowanych ustawień konta. 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Konto > Ustawienia zaawansowane 
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Sekcja Pozycja/opis 

Konto SIP Wybór bieżącego konta SIP do wyświetlenia/konfiguracji 

Kodeki audio Konfigurowalne listy wykluczonych i dostępnych kodeków 

audio. Najpopularniejsze to PCMU (G711U), PCMA (G711A), 
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G722, G729 

Kodeki wideo 

 

Dostępne są kodeki H263i H264 z wyborem rozdzielczości, 

przepływności i Payload’u. 

Subskrypcje  MWI: (Message Waiting Indicator – wskaźnik 

nieprzeczytanej wiadomości poczty głosowej) 

 BLF: (Busy Lamp Field – wskaźnik zajętości numeru 

wewnętrznego) 

 ACD: (Automatic Call Distribution – automatyczna 

dystrybucja wywołań numerów wewnętrznych – 

ustalenie limitu  czasu) 

DTMF  Standard: Inband, Info, RFC2833 lub ich kombinacja 

 Powiadamianie DTMF: opcja dostępna wyłącznie w 

standardzie Info 

 Parametr Payload 

Uwaga: Domyślny standardem DTMF jest RFC2833. Typ 

Inband bywa stosowany w celu zachowania kompatybilności 

z tradycyjnymi serwerami telefonicznymi. Typ Info 

wykorzystuje do przekazania wiadomości DTMF wiadomości  

SIP Info. 

Call  Maks. lokalny port SIP Port 

 Min. lokalny port SIP Port  

 Nagłówek (wyświetlany u odbiorcy) 

 Odpowiedź automatyczna (jeśli włączona, wywołanie 

spowoduje automatyczne odtworzenie wiadomości) 

 Dzwonki – wybór dzwonka/melodii dla danego konta 

 Potwierdzenie ACK: wysyłanie potwierdzenia ACK w 

odpowiedzi na każdą wiadomość z serwera SIP 

 Ukrycie numeru (odbiorca nie będzie widział numeru) 

 Odrzucanie wywołań anonimowych (z numerów 

ukrytych) 

 Rejestr połączeń nieodebranych 

 Ochrona antypiracka SIP 

Kontrola sesji  Aktywacja: włączenie funkcji czasowego ogranicznika 

sesji (tajmera) rozłączającego sesje (rozmowę) po czasie 

podanym w następnej pozycji (sesja może być    

odświeżona przez UAC lub UAS) 

 Limit sesji: ustawienie czasu po którym sesja zostanie 

zakończona 

 Odświeżenie sesji: wybór źródła odnowienia sesji 

Uwaga: UAC (User Agent Client) oznacza wideofon/telefon IP, 

UAS (User Agent Server) oznacza serwer SIP. 

Lista BLF  BLF List URI 

 BLFList PickUp Code 

 BLFList BargeIn Code  
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NAT  UDP Keep-Alive Message: po aktywacji wideofon/telefon 

IP okresowo przesyła do rutera komunikat 

podtrzymujący działanie portu NAT 

 UDP Alive Msg Interval: ustalenie okresu powtarzania 

komunikatu podtrzymującego  

 Remote Port: jeśli aktywowany, będzie uwzględniony w 

wychodzącym komacie SIP dotyczącym konta 

User Agent Pole User Agent może być zaktualizowane przez komunikat 

SIP a wartość ta może być odczytana przez PCAP. Domyślnie z 

PCAP można odczytać nazwę firmy, numer modelu, wersję 

firmware. 

 

 

 

 

 

4.Telefon > Wywołania 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Telefon > Wywołania 

 
 

Sekcja Pozycja/opis 

Tryb Tryb: Telefon lub Specjalny 
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DND Funkcja DND (Do Not Disturb – Nie przeszkadzać) służy do 

ignorowania rozmów przychodzących 

 Konto: wybór konta/kont objętych działaniem funkcji 

DND 

 Kod zwrotny DND: wybór rodzaju odpowiedzi do 

serwera SIP przy włączonej funkcji DND 

 Włącz DND: kod włączający funkcję DND na serwerze – 

po konfiguracji wciśnięcie DND powoduje jej 

uruchomienie 

 Wyłącz DND: kod wyłączający funkcję DND na serwerze – 

po konfiguracji wciśnięcie DND przy uruchomionej 

funkcji powoduje jej wyłączenie 

Rozmowa oczekująca  Aktywacja rozmowy oczekującej (możliwości odbioru 

nowego połączenia w czasie trwania bieżącej rozmowy) 

 Dźwięk oczekiwania (dźwięk odtwarzany po stronie 

dzwoniącego w okresie oczekiwania na połączenie) 

 Kod włączający (rozmowę oczekującą na serwerze SIP) 

 Kod włączający (rozmowę oczekującą na serwerze SIP) 

Interkom Funkcja Interkom pozwala na bezpośrednią komunikację z 

osobą wywołującą (dzwoniącą) 

 Aktywacja: opcja włączenia/wyłączenia funkcji Intercom 

 Wyciszenie: wybranie tej opcji spowoduje wyciszenie 

wywołań 

Inne  Kod zwrotny odrzucenia: wybór rodzaju odpowiedzi do 

serwera SIP przy odrzucenia wywołania 

 Opóźnienie auto-odpowiedzi: ustalenie czasu zwłoki po 

którym następuje odpowiedź automatyczna 

 Tryb auto-odpowiedzi: wybór opcji wideo lub audio 

 Bezpośredni IP: bezpośredni adres IP wywoływany bez 

pośrednictwa serwera SIP 
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5.Telefon > Schematy wybierania > Wybieranie skrócone 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Telefon > Schematy wybierania 

 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Rodzaj reguł Wybór opcji do wyświetlenia/edycji: Wybieranie skrócone 

(Replace rule) lub Wybierz teraz (Dial-now) 

Lista reguł W opcji Wybieranie skrócone wybranie wprowadzonego 

prefiksu („numeru skróconego”) będzie skutkowało 

wybraniem pełnego ciągu znaków Zastąp (Replace). 

 Kliknąć Dodaj aby dodać nową regułę 

 Ustalić którego konta ma dotyczyć ta reguła 

 W pozycji Prefiks wprowadzić numer skrócony a w pozycji 

Zastąp zastępowany nim żądany ciąg znaków 

 Kliknąć Zapisz by zapamiętać 

Numer kierunkowy Możliwość automatycznego dodawania prefiksu numeru 

kierunkowego (może być aktywny tylko jeden) do 

wybieranych numerów 

6. Telefon > Schematy wybierania > Wybierz teraz 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Telefon > Schematy wybierania 



 

42 
 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Rodzaj reguł Wybór opcji do wyświetlenia/edycji: Wybieranie skrócone 

(Replace rule) lub Wybierz teraz (Dial-now) 

Lista reguł Wprowadzanie/modyfikowanie listy reguł Wybierz teraz  

 Kliknąć Dodaj aby dodać nową regułę 

 Ustal którego konta ma dotyczyć ta reguła 

 Wpisać żądany numer 

 Kliknąć Zapisz by zapamiętać 

Opóźnienie wybierania Jeżeli reguła Wybierz teraz jest spełniona, to automatyczne 

wybieranie nastąpi po wpisanym czasie. 

Numer kierunkowy Możliwość automatycznego dodawania prefiksu numeru 

kierunkowego (może być aktywny tylko jeden) do 

wybieranych numerów 

 

7.Telefon > Ustawienia zamków (Door settings) 

Ścieżka dostępu: Interfejs Sieciowy > Telefon >Ustawienia Zamków (Door setting) 
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Sekcja Pozycja/opis 

Ustawienia ogólne Ustawienia ekranu, zabezpieczenia antysabotażowego, czasu 

po którym następuje automatyczne zakończenie połączenia, 

ilości wyświetlanych kontaktów. 

  Rodzaj ekranu: Lista kontaktów lub Klawiatura 
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numeryczna 

  llość cyfr wyświetlanych (domyślnie 4) 

  Zabezpieczenie antysabotażowe (domyślnie wyłączone, 

zalecane włączenie w przypadku potencjalnych zagrożeń)   

  Czas do automatycznego rozłączenia 

  Ilość ostatnich kontaktów które mogą być wyświetlone 

na ekranie 

Uwaga: Po wprowadzeniu ustawień konieczny jest restart 

domofonu, który nastąpi automatycznie po zapisaniu 

ustawień. 

Hasło Konfiguracja hasła („cyfrowego klucza”) do otwierania drzwi ,  

hasła fabrycznego do trybu serwisowego, hasła użytkownika.  

  Opcja cyfrowego klucza (domyślnie włączona) 

  Klucz cyfrowy (kod do bezpośredniego otwierania drzwi) 

wskazane jest zmienić fabryczne hasło domyślne 

“33333333” na inną 8-cyfrową liczbę 

  Domyślne hasło fabryczne do menu serwisowego to 

“9999” 

  Hasło użytkownika: hasło użytkownika do dostępu do 

ustawień urządzenia 

Zamek Dopasowanie sterowania do zamka, ustawienia alarmu  

  Typ zamka: otwieranie stanem wysokim albo niskim 

  Podtrzymanie: podtrzymanie zamka przez wybrany okres 

z przedziału 0s do 10s wyznacza czas otwarcia drzwi po 

aktywacji zamka (domyślnie 0 s) 

  Typ czujnika magnetycznego: w zależności od tego czy 

magnetyczny czujnik otwarcia drzwi jest zainstalowany i 

od jego rodzaju należy wybrać jedną z 3 opcji. Czujnik 

magnetyczny otwarcia drzwi może być Wyłączony 

(domyślnie kiedy nie jest instalowany lub ma być 

dezaktywowany), powodować alarm zamykając obwód - 

Zwierny, lub otwierając go - Rozwierny  

  Opóźnienie alarmu (domyślnie 20 s, maksymalnie 120 s) 

Oczekiwanie Zachowanie domofonu w trybie oczekiwania 

  Domyślnie Oczekiwanie jest sygnalizowane przez 

wyświetlany Obraz / logo 

  Czas oczekiwania: czas po jakim domofon przechodzi w 

tryb oczekiwania, domyślnie 60 s, maksymalnie 180 s 

Otwieranie kodem DTMF Użytkownik może ustalić 2 kody DTMF. Pozwala to na 

otwarcie drzwi podczas rozmowy poprzez naciśnięcie 

przycisku z odpowiednim numerem 

Podświetlenie LED  Menu LED pozwala wybrać jedną z trzech opcji – 

Wyłączone, Włączone, AUTO (automatyczne)  

 W pozycji Próg LED zawarty jest umowny poziom 
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zewnętrznego oświetlenia poniżej którego w trybie 

AUTO nastąpi włączenie podświetlenia 

RTSP Uruchomienie protokołu RTSP pozwala monitorować 

obraz z kamery wideodomofonu 

Przekaźnik IP Opcja podłączenia zewnętrznego przekaźnika IP 

sterowanego poprzez połączenie sieciowe 

 Typ: aby aktywować tę opcję należy wybrać 

WebRelay – po wyborze przekaźnik wewnętrzny 

wideodomofonu IP Derso Plus zostanie wyłączony 

 Adres IP: ustalenie adresu IP przekaźnika 

 Login: ustalenie nazwy użytkownika 

 Hasło: ustalenie hasła do przekaźnika 

Detekcja ruchu Detekcja ruchu umożliwia włączenie przesyłu i/lub 

nagrywania obrazu z kamery przy wykryciu 

ruchu/zmiany w obserwowanym otoczeniu 

 Status: domyślnie detekcja ruchu jest wyłączona 

 Powiadamianie: Wideodomofon R29 wspiera dwie 

opcje powiadamiania: FTP i EMAIL 

 Interwał: Uaktywniając opcję Tajmer można w polu 

Interwał ustawić okres powtarzania zapisu obrazu 

(wykonywania zdjęć) 

 Opóźnienie detekcji  Setup the capture delay time 

 Serwer ftp: adres serwera FTP 

 Port: domyślny numer portu to 21 

 Użytkownik ftp: nazwa użytkownika serwera FTP 

 Hasło ftp: hasło do serwera FTP 

 Ścieżka ftp: ”Picture” 

 Serwer smtp: format serwera SMTP 

 Port: Port serwera SMTP 

 Użytkownik smtp: adres mailowy nadawcy 

 Hasło smtp: hasło do poczty elektronicznej 

 Temat maila 

 Adres odbiorcy: adres mailowy odbiorcy  

 Nazwa odbiorcy 

 Adres nadawcy: adres mailowy nadawcy 

 Nazwa nadawcy 

 Treść maila 

 

8.Telefon > Import/Eksport 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Telefon > Import/Eksport 
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Sekcja Pozycja/opis 

Import/Eksport – konfig.   Kontakty: Kliknąć Eksport aby wyeksportować istniejące 

kontakty. Należy wybrać lokalny plik i kliknąć Importuj 

by zaimportować te kontakty. Format eksportu to “.vcf”, 

a importu “.vcf”, “.csv” lub “.xml”. Maksymalnie można 

zaimportować 1000 pozycji, a wyeksportować 500 

pozycji. 

  Profile: możliwość importu wielu zdjęć na raz. Zdjęcia 

muszą być spakowane w archiwum w formacie .zip 

  Konfiguracja: Kliknąć Eksport by wyeksportować plik 

konfiguracyjny. Plik konfiguracyjny może być wgrany do 

innego domofonu przy pomocy przycisku Import 

Import/Export - klucz   Kody cyfrowe: możliwość eksportu istniejących kodów  

cyfrowych do pliku lokalnego i importu kodów z pliku 

lokalnego. Format wspierany to “.xml”, maksymalna 

liczba pozycji wynosi 1000. 

Karty RF   Karty RF: Dane kart do otwierania drzwi mogą być 

importowane i  eksportowane w postaci pliku w 

formacie .xml, maksymalna liczba pozycji wynosi 1000 

Wygaszacz ekranu  Wygaszacz1: można przesłać zdjęcie w formacie jpg. z 

zasobów lokalnych i użyć jako wygaszacz ekranu 
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9.Książka telefoniczna > Książka lokalna 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Kontakt Wyświetlenie/wybór do edycji kategorii kontaktów: 

 Wszystkie 

 Ulubione 

 Niepożądane: „czarna lista” 

Szukaj Wyszukiwanie żądanego kontaktu w lokalnej książce 

telefonicznej 

Wybieranie Wybieranie numeru (dzwonienie) do danego kontaktu i 

kończenie połączenia z poziomu interfejsu sieciowego w celu 

sprawdzenia poprawności konfiguracji. 

Grupa Wyświetlenie/edycja kontaktów w obrębie grupy 

Ustawienia grupy Wyświetlenie/edycja nazwy grupy, dzwonka, opisu  

Import/Eksport Możliwość importu/eksportu kontaktów 
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10.Książka telefoniczna > Wykaz połączeń 

 
Sekcja Opis 

Historia połączeń Kategorie połączeń to Wszystkie, Wychodzące, Odebrane, 

Nieodebrane, Przekierowane 

 

11.Aktualizacja > Aktualizacja podstawowa 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Aktualizacja > Aktualizacja podstawowa 
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Sekcja Pozycja/opis 

Wersja firmware Wyświetlone jest oznaczenie wersji firmware 

Wersja hardware Wyświetlone jest oznaczenie wersji sprzętowej 

Aktualizacja Wybór aktualizacyjnego pliku zip z lokalnego lub zdalnego 

serwera 

Uwaga: Należy upewnić się co do zgodności 

12. Aktualizacja > Aktualizacja zaawansowana 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Aktualizacja > Aktualizacja zaawansowana 
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Sekcja Pozycja/opis 

Plug and Play   Opcja PnP: po włączeniu tej opcji telefon wysyła 

komunikat  SIP do serwera PnP (domyślnie na adres 

224.0.1.75)  

Wybór ręczny  URL: adres serwera zapewniającego automatyczną 

konfigurację (Auto Provisioning) 

 Użytkownik: nazwa użytkownika (jeśli wymagana) 

 Hasło: hasło (jeśli wymagane) 

 Common AES Key: klucz do odszyfrowania pliku 

konfiguracyjnego   

 AES Key (MAC): klucz do odszyfrowania pliku 

konfiguracyjnego specyfikowany według numeru MAC 

telefonu (np. może mieć postać 0c1105888888.cfg dla 

adresu MAC 0c1105888888) 

 Uwaga: Szyfrowanie AES jest opcjonalne, jeśli nie jest 

używane to odpowiednie pola mają zostać puste 

 

Autokonfiguracja Opcje automatycznej konfiguracji 

Przykładowo, wybór opcji „Włączenie” uruchomi proces 
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automatycznej konfiguracji przy każdym włączeniu telefonu 

Log systemowy   Poziom logu: zakres 0 do 7, czym wyższa cyfra, tym 

bardziej szczegółowy zakres informacji przechowywany 

w tymczasowym pliku (poziom domyślny to 3)   

 

13.Bezpieczeństwo > Logowanie 

Ścieżka dostępu: Interfejs sieciowy > Bezpieczeństwo > Logowanie 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Modyfikacja hasła (web)   Użytkownik: nazwa użytkownika (login) 

 Hasło: dotychczasowe hasło 

 Nowe hasło: wpisać nowe hasło 

 Potwierdzenie hasła: powtórzyć nowe hasło 

Uwaga: Domyślne fabryczne hasło to admin. 

 


