
Jak přidat IP kameru DPA-CAM do konvertoru DPA-D2-IPG 

Jeden konverzní IP modul IPG pro analogový 2-drátový systém videovrátných umožnuje přidat všem 

monitorům v systému paměť (fotky/video) volajících návštěvníků. A také umožňuje přesměrování na 

mobilní cloudovou aplikaci VDP Connect.  

Ale mimo tyto funkce dovolí přidat IP kameru DPA-CAM do všech monitorů v systému. Každý uživatel 

se pak může na obraz z této kamery podívat ze svého monitoru. Dokonce může na tuto kameru 

přepnout i během volání z dveřní stanice. Ale výchozí video je vždy z volané dveřní stanice, obraz z 

kamery nelze napevno "vyměnit" s obrazem dveřní stanice.  

 

Instalace: 

DPA-CAM: 

Kameru umístěte do stejného IP segmentu jako IPG. Kamera má výchozí IP adresu 192.168.1.168. 

Adresu můžete ručně změnit přes internetový prohlížeč (login admin/admin). Doporučuji nechat 

výchozí login admin/admin, s jiným heslem by již nemuselo IPG kameru připojit. Nebo ji můžete 

nastavit jako DHCP klient a kamera dostane IP adresu automaticky od vašeho routeru. Pokud máte 

v síti DHCP server, tak si obvykle kamera vezme adresu automaticky z DHCP rovnou.  

 

DPA-D2-IPG: 

1. Dejte všechny přepínače do polohy OFF (standartně z výroby). Při tomto nastavení je IPG 

nastaveno jako DHCP klient a tím pádem dostane automaticky IP adresu z vašeho segmentu. 

2. Na IPG dlouze podržte tlačítko IPK-CHK dokud se dioda "In-use" nerozsvítí. Což znamená, že 

kamera DPA-CAM byla IPG nalezena. 

 

Monitor: 

1. Na monitoru vstupte do pokročilého nastavení. U každého monitoru je postup různý. Jak 

vstoupit do pokročilého menu najdete v příslušném manuálu daného monitoru.  

2. V pokročilém menu zadejte kód 9201 (což znamená, že v systému máte jen jednu kameru) 

nebo až 9216 (což znamená, že v systému máte 16 kamer). 

 

Kamera DPA-CAM má i funkci P2P, která umožňuje náhled na kameru z mobilní aplikace odkudkoliv 

z internetu. Oba QR kódy (pro stažení aplikace a druhý pro spárování s aplikací) nejdete v menu 

kamery.  

Aplikace VDP Connect slouží pouze pro přesměrování hovoru z monitoru na mobilní telefon. Z této 

aplikace se nejde připojit na kameru DPA-CAM. Ani nelze se podívat na obraz z dveřní stanice. Obraz 

je dostupný pouze když někdo zazvoní a dojde k přesměrování.  

Při použití monitoru DPM-D277TMW již není potřeba IPG jednotky. Monitor již má v sobě zabudované 

WiFi rozhraní a může se tak připojit na vaše domácí WiFi. Snadno pak lze přidat i kameru DPA-CAM 

přes menu tohoto monitoru. Zároveň u tohoto monitoru je již možný zpětný náhled z aplikace VDP 

Connect na obraz z dveřní stanice (i když nikdo nezvoní). 


