Handleiding SIP firmware vanaf versie 4.3
Deze handleiding is bedoelt om u te laten zien hoe men een intercomsysteem programmeert met de
vernieuwde SIP firmware in een aantal stappen.
In deze handleiding gebruiken wij als voorbeeld 2 buitenposten en 2 binnenposten in combinatie met
de dahua intercom switch (VTNS1060A).

Onze opstelling:

We gebruiken hier de volgende IP adressen voor in ons voorbeeld:
VTO2000A = IP 192.168.1.110, VTO NO 8001
VTO2000A = IP 192.168.1.111, VTO NO 8002
VTH1550CH = IP 192.168.1.107, Room NO 101#0
VTH1550CH = IP 192.168.1.108, Room NO 101#1

Hoe configureer je 1 VTO + 1 VTH ?
1. Zorg er voor dat de IP adressen van je binnenposten en buitenposten allemaal in het zelfde
netwerksegment zitten.
2. Hoe stel je de VTO in?
3. Log in op de buitenpost door het IP adres http://192.168.1.110 in je webbrowser in te
voeren. (Als je voor de eerste keer inlogt wordt er gevraagd het wachtwoord te wijzigen)

4. Zorg er voor dat het type apparaat op “villa station” staat (dit kun je aanpassen bij “local
setting”)

Als er meer dan 1 VTO wordt gebruikt dienen de VTO nummers verschillend te zijn.

5. Ga vervolgens naar: Network setting -> SIP server, en zet de SIP server aan, de overige
instellingen hoef je niet te wijzigen.
(Dit staat standaard aan, dus als het een nieuwe intercom is kun je deze stap overslaan)

Je stelt hier mee de VTO in als een SIP server.

6. Ga nu naar “household settings -> Room NO Management”. Je ziet dat de VTO automatisch
al een lijst heeft aangemaakt. Deze kun je verwijderen en vervolgens je eigen
“Roomnumber” toevoegen. In ons voorbeeld is dat 101#0

7. Wanneer je het “Roomnumber” hebt toegevoegd zul je bij Local settings -> Basic het
“Villa call No.” Aan moeten passen. In ons voorbeeld is dit 101 (#0 mag worden weggelaten)

8. Nu log je in op de binnenpost door de knop “settings” een aantal seconden ingedrukt te
houden. Vervolgens voer je als wachtwoord in: 888888

9. Vul hier het “Room No.” In en druk op OK

10. Nu ga je naar “Sip Server” en vul je de gegevens in van de “Sip Server” in dit geval is dat het
IPadres van je VTO. Vul bij “Domain”VDP in. Usename & password hoef je niks aan te
veranderen (wel als je dit in eerdere stappen ook hebt veranderd).

11. Vervolgens ga je naar “VTO Config” en hier vul je het IP adres, username en password in van
je VTO. Dan zet je “Enable status” aan en kun je controleren of de intercom werkt.

12. Bel aan en kijk of de binnenpost over gaat en of dat je beeld hebt.

2e VTH toevoegen
2.1
Log in op de webinterface van de VTO http://192.168.1.110, ga vervolgens naar “household settings”
-> Room No. Management. Klik op “add” en voeg het nummer toe van de 2e VTH die je wilt
toevoegen, bijvoorbeeld 101#1. In de VTO is nu alles geprogrammeerd voor de 2e VTH.

2.2
Log in in de VTH door de knop “settings” een aantal seconden ingedrukt te houden. Ga dan naar
“VTH config” en vul het “Room No.” in. Klik vervolgens op “master” zodat er “extension” komt te
staan. Vul nu het IP adres in van de Master binnenpost en de username en password, zie
onderstaand voorbeeld.

2.3
Dan ga je naar “VTO Config” en zet je “Enable Status” op aan.

2.4
Als je nu naar de VTH gaat en je drukt op “call” en dan “bel gebruiker” kun je het nummer van de
VTH invoeren waar je naar toe wil bellen, bijvoorbeeld: #1

2 buitenposten en 2 binnenposten
3.1
Nu gaan we ook een 2e buitenpost toevoegen aan het systeem.
Log in op de 2e buitenpost en ga naar “network setting” -> “sip server”, zet nu de SIP server uit. Kies
vervolgens bij “server type” VTO (dit houdt in dat je de hoofd buitenpost als SIP server laat werken).
Vul vervolgens de rest van de gegevens in:
IP adres: IP adres van de hoofd VTO die is ingesteld als SIP server.
Poort: 5060
Username: VTO nummer van de hoofd VTO die is ingesteld als SIP server.
Password: niks aan doen (staat standaard op 123456)
SIP server Username en password: Webbrowser login en wachtwoord van de VTO die als SIP server
is ingesteld.

3.2 Nu ga je naar “household settings” en voeg je de 2e buitenpost toe.

3.3
Pas nu het nummer van de sub VTO aan. Zorg er voor dat deze niet hetzelfde nummer hebben.
Dit kun je doen bij “local settings” -> “VTO No.”
Pas ook het “villa call No” aan (dus naar welke VTH de buitenpost moet gaan bellen).

3.4
Het instellen van de master VTH en extension VTH:
Ga naar de instellingen van je master VTH en vul bij “VTO config” de gegevens in van je sub VTO zoals
hier onder in het voorbeeld.

De extension VTH neemt de instellingen van de master automatisch over wanneer je bij de extension
VTH bij “VTO config” bij “Sub_VTO1” enable status op on zet.

3.5
Controleer nu of alles werkt !!

