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Novinky a změny MAXM 2000 verze 1.30 
 

• Doplněny formát Wiegand 34-bit 

• Transparentní čtení karet nastavováno propojkou JP2 

• Změna aktivace auto testu.  



 

POPIS A VLASTNOSTI MODULU 

Úvod 
Modul  MAXM 2000 doplňuje řadu modulů a příslušenství k ústřednám Galaxy osazených softwarovou verzí 
V1.2X a vyšší. Ve spojení se čtečkami různých výrobců (viz. dále) umožňuje nahradit původní čtečky MAX a 
MicroMAX a využívat karty různých formátů pro otevírání dveří i ovládání systému Galaxy. Rovněž je možné 
zajistit kompatibilitu na bázi jedné karty s ostatními systémy jako je například evidence docházky apod. 

Modul MAXM 2000 je řešen jako jednodeskový komponent velikosti koncentrátoru ústředen Galaxy. Použití 
ocelového krytu koncentrátoru zajišťuje dobrou mechanickou ochranu při případném napadení a poskytuje 
dostatek místa pro kabeláž dveřního obvodu, přívody od čteček a kabeláž sběrnice Galaxy. 

Modul snímá stav dveřního kontaktu, odchodového tlačítka a některé z bezdotykových čteček a posílá je na 
sběrnici Galaxy ve stejném formátu jako původní čtečka MAX / MicroMAX firmy Ademco-Microtech. Ústředna 
vyhodnocuje údaje předané modulem a provádí operace podle naprogramovaných parametrů. 

Vlastnosti 
• Výběr široké škály typů čteček s různým dosahem a krytím pro všechny druhy aplikací 

• Implementován formát Wiegand 26-bit, 27-bit, 32-bit, 34-bit, 40-bit, ABA 

• Podporované formáty karet + nabízené čtečky (výrobce) 

• Motorola Indala: ASR 603, ASR 605, ASR 122, ARK 501, ASR 610 (všechny Motorola Indala) 

• HID: PROXPOINT PLUS, MINIPROX (všechny HID) 

• MIFARE: MIFARE 13.56Mhz (Motorola Indala) 32b,  MIFARE čtečka 34b (Integrated Engineering) 

• EM:  EM reader 32b (Cominfo),  EM RDR 26b (Motorola Indala) 

• Dallas: D-Tango 

• jiné formáty + jiné čtečky: � 

• Dvojitá symetrická struktura (náhrada dvou modulů MAX) 

• Práce ve dvou režimech – jednoduchý MAX nebo dvojitý MAX (s adresami jdoucími po sobě) 

• Adresování rotačním adresovacím přepínačem: jednoduchý MAX (adr. 0-7), dvojitý MAX (adr. 8-E) 

• Dva režimy interpretace čísla karty: FC+ID číslo nebo transparentní čtení  

• Odpadá nutnost adresace a konfigurace přes menu Galaxy 63=GRUPY/MAX (vyjma parametrů čtečky) 

• Modul je zabudován v běžném krytu pro koncentrátor - jednotný design prvků 

• Tamper na desce modulu s možností přemostění propojkou nebo připojení externího tamperu 

• Plná kompatibilita ve všech menu s původními čtečkami  MAX + funkce navíc 

• Možnost  vyvolání menu pro ovládání systému kartou, přívěškem, čipem 

• Možnost použití kombinace pin + karta (pouze se čtečkou ARK501) 

• Diagnostická LED dioda pro kontrolu stavu sběrnice a komunikace 

• Self test režim pro kontrolu všech rozhraní 

• Diagnostika a upgrade přes ISP konektor přímo u zákazníka 

• Výstupní relé pro dveřní zámek se dvěma přepínacími kontakty, zatížitelnost 2A pro každou čtečku zvlášť. 

• Kompatibilní s ústřednami Galaxy vybavenými sw. verzí 1.2X a vyšší 

• Ochrany vstupů a výstupů proti elektrostatickému výboji, přetížení a přepólování 

• Napájení pro čtečku lze odebírat z modulu - pouze +12Vss /max. 200mA (napájení jištěno elektronickou 
pojistkou) 

• Nízký odběr modulu   klidový stav 30 mA (bez čtečky) sepnuto jedno relé 55 mA  
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Vstupy a výstupy, rozložení hlavních prvků na desce MAXM 2000 
Na desce modulu MAXM2000 jsou tři svorkovnice. Dvě svorkovnice označené 1 a 2 jsou vstupně – výstupní 
rozhraní pro připojení čteček a dveřních obvodů. Svorkovnice jsou symetrické a zapojení svorek se shoduje 
s původním modulem MAXM. Třetí svorkovnice je plnohodnotná sběrnice Galaxy (A, B, +12V, GND a svorka S 
(volná). Následuje popis jednotlivých rozhraní: 

• Rozhraní pro připojení čteček a dveřních obvodů 1 a 2 (rozdělené na tři sekce): 

připojení výstupního relé (2x relé NO/NC) 

 připojení monitorovacích a ovládacích vstupů 

CNT: dveřní kontakt typu NC 

EGR: odchodové tlačítko typu NO 

BU: tlačítko pro vyvolání menu typu NO 

připojení čtecí hlavy 

 

• Rozhraní pro připojení sběrnice RS485 pro Galaxy 
Pro připojení MAXM2000 na komunikační sběrnici Galaxy. 

 

• Indikační LED diody 
Slouží k diagnostice stavu sběrnice a střída blikání je 
shodná s ostatními prvky systému Galaxy. 

 

• Propojka JP 1 
K přemostění tamper kontaktu při montáži a servisu 
nebo k připojení externího mikrospínače. 

 

• Propojka JP 2 
Slouží pro volbu typu čtení transparentní číslo nebo 
formát FC (facility code) +ID (číslo karty). 

 transparentní čtení 

  čtení FC + ID 

 

• ISP konektor 

Slouží pro:  

1. Upgrade firmware a diagnostiku pomocí PC. 

2. Vyřazení funkce 5x neplatná karta 

Funkce „5x Neplatná karta“  POVOLENA (tovární nastavení) 

 

 

Funkce „5x Neplatná karta“ VYŘAZENA  

 

• Adresový přepínač 

nastavuje adresu modulu (adresa 0 – 7) jednoduchý MAX, adresa 8 – E dvojitý MAX s adresou ADR a 
ADR+1 

 

� 

� 

� 
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POKYNY PRO NÁVRH SYSTÉMU A INSTALACI 

Připojení modulu MAXM 2000 do systému 
Doporučené připojení modulu je znázorněno na obrázku. Zapojení dveřního zámku se může lišit podle 
použitého typu. 

 

Obrázek  1 připojení externích komponentů k MAXM 2000 

Napájení modulu MAXM 2000 a dveřních zámků 
Z hlediska požadavků na napájení je interface MAXM2000 koncipován stejně jako ostatní systémové moduly a 
lze ho napájet ze systémových zdrojů. Jiná situace je ale u dveřních zámků, jejichž nesprávné zapojení může 
přinést řadu problémů. Řiďte se, prosím, následujícími pravidly: 

1. Dveřní zámky by měly být napájeny ze SAMOSTATNÉHO zdroje. 

2. Protože se chovají jako indukční zátěže při jejichž spínání vznikají napěťové špičky, je třeba paralelně 
k zámku připojit prvek pro omezení těchto špiček. Často tyto prvky dodává přímo výrobce zámku. Pokud u 
Vámi použitého zámku nejsou a výrobce se nezmiňuje o vhodném typu, lze použít běžnou usměrňovací 
závěrně pólovanou diodu – například 1N4007 (max. proud 1A). 
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3. V žádném případě se nedoporučuje vést napájení pro zámek přímo ze svorek na desce 
MAXM2000 ! Při spínání dochází ke skokovým změnám napájecího napětí (mění se úbytek na trase 
v důsledku změn protékajícího proudu). Navíc napěťové špičky vzniklé spínáním zámku mohou nepříznivě 
ovlivnit činnost MAXM2000 (v extrémních případech může dojít k resetu watchdogu). 

4. Pokud není možné napájet zámky ze samostatného zdroje, je třeba vždy „laborovat“. Na základě dobrých 
znalostí elektrotechniky se většinou řešení najít dá, ale není možné ho standardně předepsat protože závisí 
na konkrétní konfiguraci, použitých zámcích apod. Vždy je třeba ale nejdříve bezpodmínečně udělat 
„základní“ opatření jako je použití ochranných diod a teprve potom hledat nestandardní řešení. 

Připojení modulu MAXM2000 na sběrnici Galaxy 
Modul se připojuje na sběrnici systému Galaxy stejným způsobem jako ostatní komponenty. Na modulu jsou 
pro tyto účely k dispozici svorky A, B pro připojení datové kabeláže a svorky + a - pro připojení napájení. 
Modul MAXM2000 je kompatibilní pouze s ústřednami vybavenými softwarovou verzí 1.2X a vyšší 

Připojení čteček k MAXM 2000 
Připojení čteček je znázorněno na obrázku č.1. Lze připojit libovolnou čtečku s rozhraním WIEGAND 26, 27 a 
32, 34, 40 bitů (autodetekce výstupního formátu čtečky). Při připojování Dallas čtecího pole musí být vstup 
W1 spojen s GND. Toto spojení zajistí korektní detekci Dallas protokolu, který je odlišný od protokolu Wiegand. 

Pozor ! Čtečky připojujte pouze při odpojeném napájení od modulu MAXM 2000. Jinak může 
dojít k neurčitému stavu na vstupech pro čtení dat ve formátu Wiegand a čtečka nečte 
přiložené karty (po krátkodobém odpojení napájení od modulu MAXM 2000 se tento stav 
odstraní). 

Programování LED diody čtecích hlav Motorola-Indala 

Přestože v naprosté většině případů není třeba čtecí hlavy Motorola-Indala nijak programovat, může se stát, 
že bude zapotřebí přeprogramovat funkci indikační LED na čtečce. Programování se provádí pomocí 
speciální karty s označením ASP-LED CONTROL CARD (1 LINE OR 2 LINE). Kartu lze objednat u firmy 
OLYMPO controls. 

Pro zjištění, zda je čtečka správně naprogramována či nikoliv stačí provést následující jednoduchý test: 

1. Připojte čtečku přesně dle návodu k interface MAXM. 

2. Připojte systém na napájení -  na čtečce se rozsvítí LED dioda. 

3. Jestližě barva LED diody je červená, čtečka je naprogramovaná pro spolupráci s MAXM 2000 a bude 
korektně fungovat přesně podle návodu. 

4. Je-li barva LED diody zelená, čtečka je nenaprogramovaná a je v režimu jednodrátového ovládání 
LED diody. Čtečku je nutné přeprogramovat pomocí výše uvedené karty. 

5. Přiložte kartu ke čtečce, barva LED se změní ze zelené na červenou. Tím je programování 
ukončeno. 

Zapojení ovládacích a monitorovacích vstupů 
Tlačítko vyvolání menu i odchodové tlačítko musí být typu NO. 

Kontakt pro monitorování dveří musí být typu NC.  

Na základě praktických zkušeností se nedoporučuje vedení přívodů k výše uvedeným prvkům ve stejném 
kabelu jako ovládací napětí pro dveřní zámek. Při spínání zámků s vyšším odběrem může dojít k pronikání 
rušení do MAXM2000 v důsledku indukce špiček. 
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Zvýšení odolnosti proti rušení a snížení vyzařování 
Pro zvýšení odolnosti proti vyzařování do vnějšího prostředí a do silně zarušených prostor je třeba osadit na 
všechny datové a napájecí kabely vedené od jednotky MAXM feritové trubičky dodávané s modulem (v dodávce 
jsou 4 ks). Použijte je na sběrnici RS485 (oba kabely do jednoho feritu), napájení 12Vss a přívodní kabely ke 
čtecím hlavám. 

Adresování modulu MAXM 2000 
Modul je osazen rotačním adresovým přepínačem s rozsahem 0 – F. Nastavení adres je popsáno v tabulce 1. 

 V režimu jednoduchý MAX je vždy aktivní svorkovnice č. 1. V režimu dvojitý MAX  je první 
adresa vždy přiřazena svorkovnici č. 1 a druhá adresa svorkovnici  č. 2. 

 

Režim jednoduchý MAX Režim dvojitý MAX 

Adresa na přepínači Adresa modulu Adresa na přepínači Adresa modulu 

0 0 8 0+1 

1 1 9 1+2 

2 2 A 2+3 

3 3 B 3+4 

4 4 C 4+5 

5 5 D 5+6 

6 6 E 6+7 

7 7 F NEPOUŽÍVAT 

Tabulka  1 Adresování modulu MAXM 2000 

Přihlášení MAXM2000 do systému  
Po připojení MAXM2000 a nastavení adresy je možné provést přidání modulu do konfigurace systému. 
Přihlášení se liší od programování běžných čteček MAXM / Micro MAX !!! 

MAX / MicroMAX 

Adresa se čtečkám přiděluje naprogramováním z Galaxy  v menu 63.2.2=MAX – Adresa. 

 

MAXM2000 

Stačí pouze připojit modul na sběrnici a provést restart (vystoupit z režimu technika). Modul se automaticky 
přihlásí do konfigurace (podobně jako například RIO nebo klávesnice). Použití čteček MAX musí být před tím 
samozřejmě povoleno – menu 63.2.1=MAX – Rezim.  

Menu 63.2.2=MAX – Adresa vůbec NEPOUŽÍVEJTE!!! 

Po přihlášení modulu je možné naprogramovat parametry individuálně pro každou čtečku 
v menu 63.2.3=MAX – Parametry. 

Programování parametrů čteček 
Programování parametrů čteček připojených pomocí modulu MAXM 2000 probíhá naprosto shodně jako u 
původních čteček MAX nebo MicroMAX firmy Microtech. Podrobnosti naleznete v manuálu technika ke Galaxy. 
Všechny parametry se programují v menu 63.2.3=MAX-Parametry. 
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Speciální funkce MAXM 2000 
V zásadě se modul MAXM 2000 programuje a chová jako běžná čtečka MAX. Oproti ní však nabízí řadu dalších 
funkcí navíc: 

1. OCHRANA PROTI OPAKOVANÉMU POUŽITÍ NEPLATNÉ KARTY 

Aby se zabránilo pokusům o přiložení různých karet v režimu „pouze karta“ nebo pokusům o uhádnutí PINu 
v režimu PIN + karta, je v modulu MAXM 2000 je zabudována softwarová rutina, která kontroluje platnost 
použitých karet nebo kombinací PIN + karta.  Pokud se na jedné čtečce objeví za sebou 5x neplatná karta 
nebo kombinace PIN + karta, dojde k vyhlášení poplachu. Počítadlo neplatných pokusů se nuluje při 
protažení platné karty na stejné čtečce, po vyvolání poplachu nebo po uplynutí jedné hodiny. Funkci je 
možné vypnout osazením propojky na konektoru ISP rozhraní. 

Protože čtečky MAX nemají tuto kontrolu vestavěnou, neexistuje v Galaxy hlášení posílané čtečkou MAX, 
které by indikovalo opakované použití neplatné karty nebo kombinace PIN + karta. Pro signalizaci 
uvedeného stavu je použita událost POPL. MAX. Ta je za normálních okolností vygenerována při násilném 
otevření dveří, kdy je otevřen dveřní kontakt bez použití karty nebo odchodového tlačítka. Pro rozlišení 
obou událostí je v případě poplachu vyvolaného opakovaným použití neplatné karty nebo kombinace PIN + 
karta hlášení zobrazeno na displeji klávesnic a uloženo do historie událostí 3x. 

Vyřazení funkce „5x Neplatná karta“ 

Pokud si přejete funkci vyřadit je nutné osadit propojku na konektor ISP podle obrázku. 
V továrním nastavení není propojka osazena. 

 

funkce poplach při 5x neplatné kartě vyřazena 

 

2. VOLBA ZPŮSOBU INTERPRETACE ČÍSLA KARTY – TRANSPARENTNÍ / FC + ID 

Použití jiné karty než výrobcem dodávané pro čtečky MAX musí navazovat na datovou strukturu čísla karty 
v Galaxy. Karty používané se čtečkami MAX jsou jednoznačně identifikovány pomocí desetimístného čísla, 
jehož první číslice je vždy nula. 

Interface MAXM 2000 umožňuje použít jiné čtečky a tedy i jiné karty s různými formáty čísel. Aby bylo 
možné takovéto karty naprogramovat do Galaxy, je třeba číslo každé karty vždy „převést“ na devítimístné 
číslo uvozené nulou. Toto platí jak pro případ, kdy je jako číslo použito číslo karty jiného formátu 
(například Wiegand), tak i pro případ použití kombinace pin + karta. 

Upozornění ! Čtení formátů s delšími čísly karet může přinášet i určitá omezení v použitých číselných 
řadách karet. Podrobnosti jsou uvedeny dále v tomto manuálu u jednotlivých typů čteček. 

V principu se při čtení karty na výstupu čtečky objevuje vždy jedno číslo karty v binárním formátu. Toto 
číslo bývá různě dlouhé - MAXM 2000 umožňuje číst karty s číslem 26bitů až 40 bitů. Do Galaxy se ale 
číslo zadává ve tvaru dekadickém. Převod z binárního čísla přečteného z karty do dekadické formy se 
provádí softwarovou rutinou uvnitř MAXM2000. Podle způsobu převodu existují dva základní režimy: 

1. FC+ID: binární číslo přečtené z karty se v MAXM2000 rozdělí na dvě části o předem definované 
délce. Obě části se převedou do dekadického tvaru. Jedna z nich se nazývá tzv. kód instalace 
(facility code, zkráceně FC). Druhá část se označuje jako identifikační číslo karty (ID). Z výstupu 
MAXM200 je potom odesláno do Galaxy jedno dekadické číslo vzniklé složením čísel FC a ID. 
Zpravidla bývá FC uvedeno na dodacím listě karet a ID je vytištěno přímo na kartě. Tento 
způsob se využívá např. u karet Motorola Indala. 

2. TRANSPARENTNÍ ČTENÍ: binární číslo přečtené z karty se v MAXM2000 převede na číslo 
dekadické a vyšle se do Galaxy. Číslo karty se nijak nerozděluje. Někdy je možné dekadické číslo 
najít přímo na kartě, jindy je třeba načíst do Galaxy například pomocí klávesnice s vestavěnou 
čtečkou KEYPROX (platí pro karty HID a EM). Transparentní čtení se používá například u čteček 
HID. 

Volba režimu čtení se provádí propojkou JP 2:  transparentní čtení 

čtení FC + ID 

 

DEC: 0432785463 
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3. LED INDIKACE STAVŮ SYSTÉMU NA ČTEČCE 

Čtečky MAX mají několik LED diod indikujících různé stavy. Čtecí hlavy jiných výrobců mají osazenu 
zpravidla jednu, dvě nebo jednu dvoubarevnou LED. Indikace stavů LED diodou externí čtečky se tedy 
liší a je závislá na konkrétním typu čtečky. U dvoubarevné LED je indikace stavů následující: 

Indikační LED Stav 

červená zámek uzavřený 

zelená zámek otevřený 

oranžová vyvolání menu kartou 

nesvítí všechny podsystémy přidělené čtečce zastřeženy (pozor, aktualizace stavu zastřežení 
může být zpožděna až o 20 sekund v závislosti na velikosti systému) 

 

4. ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU KARTOU 

Původní čtečky MAX firmy Microtech mají implementovánu funkci „card held“. Přidržení karty před 
čtečkou MAX na 3 sekundy způsobí zapnutí systému nebo vyvolání menu. Protože ne všechny čtecí hlavy 
posílají při držení karty ve čtecím poli opakovaně číslo karty, je u MAXM2000 funkce řešena jinak. 

1. Funkce „card held“ se aktivuje stisknutím tlačítka pro vyvolání menu a následným přiložením 
platné karty ke čtečce.  

2. Funkci „card held“ lze také aktivovat dvojím přiložení karty v intervalu 3 až 5 sekund (pozor ! 
nejde u verze Galaxy V2.x a V3.x) 

První přiložení karty způsobí otevření dveří (standardní průchod čtečkou), následné druhé 
přiložení vyvolá zapínací menu na blízké klávesnici MK7 a uživatel dokončí výběrem grup 
zapínací proceduru. Případně je možné samozřejmě zapnout systém bez výběru grup. 

Vyvolání menu je indikováno oranžovým svitem LED na čtečce. 

5. APLIKACE PIN + KARTA 

Aplikace PIN + karta lze jednoduše dosáhnout použitím čtečky s klávesnicí (např. Motorola Indala ARK 
501). Lze ji použít pouze v režimu FC + ID. Funkčnost je popsána dále. 
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PROGRAMOVÁNÍ KARET, PŘÍVĚSKŮ A ČIPŮ V ÚSTŘEDNĚ GALAXY 

1) Čtečky Indala, formát 26, 27 bitů Wiegand 
Čtečky: ASR 603, ASR 605, ASR 122, ASR 610 

Režim čtení: pouze FC + ID (propojka J2 neosazena) 

 režim „pouze karta“ 

1a) Programování karet Indala 26 bit Wiegand (FC+ID) 

Karty Motorola-Indala kompatibilní se výše uvedenými čtečkami používají formát Wiegand 26 bitů. 16 bitů je 
vyhrazeno pro číslo karty (ID), 8 bitů pro tzv. kód instalace (FC). Číslo karty bývá zpravidla natištěno na kartě, 
kód instalace je „skrytý“ uvnitř karty a musí ho sdělit dodavatel karty. Desetimístné číslo karty se generuje 
následujícím způsobem: 

 Číslo karty MAX zadávané do Galaxy 

Číslice - - - > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadat - - - > 0 kód instalace (FC) číslo karty (ID) 

Platný rozsah - - - > 0 0000 až 0255 00000 až 65535 

Příklad:   Na bezdotykové kartě firmy Motorola je vyznačeno číslo karty 00999, kód instalace dané karty je 
185. Při programování čísla karty v menu 42=KODY zadejte 0018500999. 

Veškeré další podrobnosti o programování karet naleznete v manuálu technika k ústřednám Galaxy. 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

U karet Motorola-Indala nejsou žádná omezení. Kód instalace může nabývat hodnot 0 až 255, číslo karty může 
být v rozsahu 00000 až 65536. Do ústředny Galaxy je možné jej zadat bez omezení. 

1b) Programování karet Indala 27 bit Wiegand (FC+ID) 

Karty Motorola-Indala kompatibilní se výše uvedenými čtečkami mohou být naprogramovány i ve formátu 
Wiegand 27 bitů. 14 bitů je vyhrazeno pro číslo karty (ID), 13 bitů pro tzv. kód instalace (FC). Číslo karty bývá 
zpravidla natištěno na kartě, kód instalace je „skrytý“ uvnitř karty a musí ho sdělit dodavatel karty. 
Desetimístné číslo karty se generuje následujícím způsobem: 

 Číslo karty MAX zadávané do Galaxy 

Číslice - - - > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadat - - - > 0 kód instalace (FC) číslo karty (ID) 

Platný rozsah - - - > 0 0000 až 8191 00000 až 16383 

Příklad:   Na bezdotykové kartě firmy Motorola je vyznačeno číslo karty 00999, kód instalace dané karty je 
185. Při programování čísla karty v menu 42=KODY zadejte 0018500999. 

Veškeré další podrobnosti o programování karet naleznete v manuálu technika k ústřednám Galaxy. 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

U karet Motorola-Indala nejsou žádná omezení. Kód instalace může nabývat hodnot 0 až 8191, číslo karty 
může být v rozsahu 00000 až 16383. Do ústředny Galaxy je možné jej zadat bez omezení. 
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Čtečky: ARK 501 

Režim čtení: pouze FC + ID (propojka J2 neosazena) 

 režim „PIN + karta“ 

1c) Programování karet + PIN Motorola 26 (27) bit Wiegand (FC+ID) 

Programování karet je podobné jako v režimu „pouze karta“. Jediný rozdíl je v tom, že se nevyužívá kód 
instalace a místo něho se zadává na klávesnici čtečky čtyřmístné, libovolně zvolené číslo, které slouží jako PIN. 
PIN spolu s kartou slouží pro získání přístupu. Kód instalace se zde ignoruje, takže může existovat několik 
„stejných“ karet, ale protože PIN je vždy jiný, je kombinace v systému unikátní. Pokud by náhodou byly použity 
karty se stejným posledním pětimístným číslem a různými kódy instalace a zvoleny stejné PIN kódy, při zadání 
čísla karty do Galaxy by byla hlášena duplicita. Způsob zadávání kombinace PIN + karta je uveden v následující 
tabulce. 

 Číslo karty MAX zadávané do Galaxy 

Číslice - - - > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadat - - - > 0 libovolné číslo = PIN číslo karty 

Platný rozsah - - - > 0 0000 až 9999 00000 až 65535 

Příklad:   Na bezdotykové kartě firmy Motorola je vyznačeno číslo karty 00999, kód instalace není důležitý. 
Uživatel si zvolí PIN 8745. Při programování uvedené  kombinace zadejte v menu 42=KODY 
číslo karty 0874500999. 

Lze kombinovat i uživatele, kterým stačí pro přístup pouze karta s uživateli, kteří musí zadat 
PIN a přiložit kartu. Instalace tohoto typu mají určitá omezení a je třeba velmi dobře 
promyslet návrh systému. Více podrobností naleznete dále. 

Použití čteček s režimem „pouze karta“ i  „PIN + karta“ v jednom systému  

Pokud jsou v systému použity čtečky s vestavěnou klávesnicí v režimu „PIN + karta“ a současně běžné čtečky 
v režimu „pouze karta“, je třeba dát pozor při návrhu systému. Jestliže se část uživatelů bude prokazovat 
pouze kartou, zatímco druhá část PIN + kartou, je třeba si uvědomit, že pokud bude v systému zadána platná 
karta (bez PINu) a tato karta bude přiložena ke čtečce s klávesnicí, získá takovýto uživatel přístup pouze svoji 
kartou bez použití PINu. Proto je třeba zajistit, aby běžní uživatelé karet neměli přístup do grupy, do níž je 
přístup kontrolován čtečkou v režimu „PIN + karta“. 

Dále je třeba si uvědomit, že držitelé kombinace PIN + karta nemohou získat přístup na běžných čtečkách bez 
klávesnice. Pokud je požadován přístup i na běžných čtečkách, je třeba těmto uživatelům přidělit přidělit ještě 
jednoho uživatele Galaxy, který má naprogramovanou pouze kartu nebo jako alternativu uživatele MAX (pokud 
není požadován přístup k funkcím ústředny. 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

U karet Motorola-Indala nejsou žádná omezení. PIN může nabývat hodnot 0 až 9999, číslo karty může být 
v rozsahu 00000 až 65536. Do ústředny Galaxy je možné jej zadat bez omezení. 

Důležité je však používat karty s jedním kódem instalace pro jeden systém nebo zabezpečit, že mezi vydanými 
kartami nejsou dvě karty se stejným číslem a různými kódy instalace! 
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2) Čtečky HID, formát 26, 34, 40 bitů Wiegand 
Čtečky: PROXPOINT PLUS, MINIPROX 

Režim čtení: FC + ID (propojka J2 neosazena) 

TRANSPARENTNĚ – nutné, pokud je v instalaci použit současně KEYPROX –
klávesnice s vestavěnou čtečkou (propojka J2 osazena) 

2a) Programování karet HID 26 bitů Wiegand (FC + ID) 

Ve 26bitovém formátu karet HID je 16 bitů je vyhrazeno pro číslo karty (ID), 8 bitů pro tzv. kód instalace (FC). 
Číslo karty bývá zpravidla natištěno na kartě, kód instalace je „skrytý“ uvnitř karty a musí ho sdělit dodavatel 
karty. Desetimístné číslo karty se generuje následujícím způsobem: 

 Číslo karty MAX zadávané do Galaxy 

Číslice - - - > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadat - - - > 0 kód instalace (facility code) číslo karty 

Platný rozsah - - - > 0 0000 až 0255 00000 až 65535 

Příklad:   Na bezdotykové kartě firmy je vyznačeno číslo karty 00999, kód instalace dané karty je 185. Při 
programování čísla karty v menu 42=KODY zadejte 0018500999. 

Veškeré další podrobnosti o programování karet naleznete v manuálu technika k ústřednám Galaxy. 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

V tomto případě může kód instalace jako u karet Motorola Indala nabývat hodnot 0 až 255, číslo karty může 
být v rozsahu 00000 až 65536. Do ústředny Galaxy je možné jej zadat bez omezení. 

2b) Programování karet HID 32, 34, 40 bitů Wiegand (FC + ID) 

Zadávání čísla karty do Galaxy je stejné jako u HID 26bitů. Rozdíl je pouze ve délce kódu instalace, většinou je 
FC více jak třímístné. I zde však platí že je nutné zadat pouze poslední čtyři číslice FC kódu. První číslice je vždy 
nula! 

 Číslo karty MAX zadávané do Galaxy 

Číslice - - - > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadat - - - > 0 kód instalace (facility code) číslo karty 

Platný rozsah - - - > 0 0000 až 9999 00000 až 65535 

Příklad:   Na bezdotykové kartě firmy Motorola je vyznačeno číslo karty 00999, kód instalace dané karty je 
18543. Při programování čísla karty v menu 42=KODY zadejte 0854300999. 

Veškeré další podrobnosti o programování karet naleznete v manuálu technika k ústřednám Galaxy. 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

V tomto případě může kód instalace reprezentovat více jak v Galaxy dostupné čtyřmístné číslo. Proto je třeba 
zdůraznit že může za určitých okolností dojít k duplicitě karet.  

Příklad:  pokud budou existovat karty A) FC:18523 ID:78787 B) FC:28523 ID:78787. V ústředně Galaxy by 
byly obě karty interpretovány číslem 0852378787. 

2c) Programování karet HID 26 až 40 bitů Wiegand (TRANSPARENTNĚ) 

Tento režim je nutné používat na instalacích kde je přítomna klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX HID, 
jelikož MK7PROX čte karty pouze transparentně! Výhodou klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX je 
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možnost výstupu ID čísla karty na LCD displej klávesnice. Není proto potřeba číslo ručně vypisovat ani jej 
předem znát, stačí jednoduše kartu systém naučit. 

GALAXY MENU: 

42.1=Uživatelské kody  

např. karta 001, 07=MAX-Cis. kart. klávesou B vymazat nuly 

stisknout současně klávesu „1“ a „A“ 

přiložit kartu, na displeji se vypíše číslo karty 

uložit klávesou Enter. 

 

Pokud není součástí instalace klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX a chcete tento formát použít, je třeba 
vyčíst číslo příslušné karty např. pomocí interface PRWA2 (UNI na transp).  

Pokud použijete PRWA2 nezapomeňte: Libovolná uživatelská karta v Galaxy identifikována pomocí 
desetimístného čísla, jehož první číslice je vždy nula. Libovolný formát karty je třeba vždy „převést“ na 
devítimístné číslo začínající nulou! 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

TRANSPARENTNÍ čtení karet vylučuje duplicitu karet u formátů s počtem  bitů nižších jak 29 bit. Při použití 
karet s vyšším formátem tzn. 30, 32, 34, 40bit je třeba zdůraznit možnost existence duplicitních karet.  

Příklad: Při použití karet a čteček s formátem 32 bitů je max. hodnota karty 4 294 967 295. Do ústředny je 
možné zadat pouze spodních 9 číslic. Tzn. pokud budou existovat dvě karty s čísli 1 200 300 400 a  
2 200 300 400, budou v ústředně obě interpretovány číslem 0200 300 400. 

3) Čtečky DALLAS čipů 
Čtečky: D-TANGO 

Režim čtení: FC + ID (propojka J2 neosazena) 

Programování čipů pro čtečky Dallas 

Programování čipů je stejné jako u čteček MAX a liší se ve způsobu zadávání čísla čipu. Namísto 
desetimístného čísla karty MAX se zadá dekadické číslo přepočtené z hexadecimálního čísla Dallas čipu. Pro 
výpočet čísla DALLAS čipu je možno použít volně dostupnou utilitu DALLASG nebo číslo přepočítat ručně. Při 
ručním přepočtu je třeba vzít posledních šest hexadecimálních číslic z čísla čipu. Těchto šest číslic rozdělíme do 
dvou skupin: první dvě číslice zleva a následující čtyři číslice. Každá skupina se převede z hexadecimálního 
tvaru do dekadického. Vzniknou dvě dekadická čísla tří a pětimístné. Pokud je při převodu z hexa do 
dekadického vyjádření výsledné číslo kratší než tři nebo pět číslic, doplní se vpředu nulami, tak aby číslo 
zabíralo odpovídající počet pozic. Desetimístné číslo karty zadávané do Galaxy se generuje podle následující 
tabulky: 

 Číslo Dallas čipu zadávané do Galaxy 

Číslice - - - > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadat - - - > 0 0 první skupina (3 číslice) druhá skupina (5 číslic) 

Platný rozsah - - - > 0 0 000 až 255 00000 až 65535 

Příklad:   Číslo na DALLAS čipu je 00 00 E1 28 47 2D (hexadecimální vyjádření). Číslo rozdělíme do dvou 
skupin 28 a 472D. Číslo první skupiny, 28 H převedeno do dekadického vyjádření je 40. Druhá 
skupina 472D hexa je v dekadickém vyjádření 18221. Výsledné číslo je 04018221 (0 se doplnila, 
aby byla délka 3 místa). Do Galaxy je třeba zadat číslo 0004018221.  

U Dallas čipů, je třeba mít na paměti, že se využívá pouze posledních šest čísel z čísla čipu a existuje tedy 
možnost, že dva čipy se stejným posledním šestičíslím budou systémem interpretovány jako stejný čip (proto 
doporučujeme Dallas čipy používat pouze pro běžné aplikace bez vysokých nároků na bezpečnost (i když 
pravděpodobnost nalezení takovýchto čipů není velká). 
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4) Čtečky MIFARE  
 

Čtečky: MIFARE 13.56 Mhz Motorola Indala, MIFARE čtečka 34b Wiegand 

Režim čtení: TRANSPARENTNĚ – (propojka J2 osazena) 

4a) čtečky MIFARE 13.56 Indala, 32b Wiegand 

U tohoto formátu doporučujeme využít transparentní čtení čísla karty. Klávesnice MK7PROX číst karty MIFARE 
nedokáže! Čísla karet MIFARE, která je nutné zadat do ústředny Galaxy je možné zjistit pouze pomocí interface 
PRWA2 (UNI na transp). 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

Při použití karet s formátem 32bit je třeba taktéž zdůraznit možnost existence duplicitních karet.  

Příklad: Při použití karet a čteček s formátem 32 bitů je max. hodnota karty 4 294 967 295. Do ústředny je 
možné zadat pouze spodních 9 číslic. Tzn. pokud budou existovat dvě karty s čísli 1 200 300 400 a  
2 200 300 400, budou v ústředně obě interpretovány číslem 0200 300 400. 

4b) čtečky MIFARE Integrated Engineering, 34b Wiegand 

U tohoto formátu doporučujeme využít transparentní čtení čísla karty. Klávesnice MK7PROX číst karty MIFARE 
nedokáže! Čísla karet MIFARE, která je nutné zadat do ústředny Galaxy je možné zjistit pouze pomocí interface 
PRWA2 (UNI na transp). 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

Při použití karet s formátem 34bit (tzn. 32 bit data a 2 bity parita)  je třeba taktéž zdůraznit možnost existence 
duplicitních karet.  

Příklad: Při použití karet a čteček s formátem 34 bitů je max. hodnota karty 4 294 967 295. Do ústředny je 
možné zadat pouze spodních 9 číslic. Tzn. pokud budou existovat dvě karty s čísli 1 200 300 400 a  
2 200 300 400, budou v ústředně obě interpretovány číslem 0200 300 400. 

5) Čtečky EM karet 
 

Čtečky: Indala EM RDR formát 26b Wiegand, Cominfo EM reader 32b  

Režim čtení: TRANSPARENTNĚ – (propojka J2 osazena) 

5a) EM RDR 26b (Motorola Indala) 

Tento režim je nutné používat na instalacích kde je přítomna klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX, 
jelikož MK7PROX čte karty pouze transparentně! Výhodou klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX je 
možnost výstupu ID čísla karty na LCD displej klávesnice. Není proto potřeba číslo ručně vypisovat ani jej 
předem znát, stačí jednoduše kartu systém naučit. 

GALAXY MENU: 

42.1=Uživatelské kody  

např. karta 001, 07=MAX-Cis. kart. klávesou B vymazat nuly 

stisknout současně klávesu „1“ a „A“ 

přiložit kartu, na displeji se vypíše číslo karty 

uložit klávesou Enter. 
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Pokud není součástí instalace klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX a chcete tento formát použít, je třeba 
vyčíst číslo příslušné karty např. pomocí interface PRWA2 (UNI na transp). 

Pokud použijete PRWA2 nezapomeňte: Libovolná uživatelská karta v Galaxy identifikována pomocí 
desetimístného čísla, jehož první číslice je vždy nula. Libovolný formát karty je třeba vždy „převést“ na 
devítimístné číslo začínající nulou! 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

U tohoto typu čtečky je třeba zdůraznit počet čtených datových bitů, tedy 26 bitů. Na EM kartě je standardně 
32 datových bitů. Tzn. v tomto případě tedy omezuje interpretaci čísla karty přímo čtečka.  

Čtečka EM RDR Motorola Indala při čtení čísla karty vyřazuje horních osm bitů. 

5b) čtečky EM reader 32b Cominfo 

Tento režim je nutné používat na instalacích kde je přítomna klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX, 
jelikož MK7PROX čte karty pouze transparentně! Výhodou klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX je 
možnost výstupu ID čísla karty na LCD displej klávesnice. Není proto potřeba číslo ručně vypisovat ani jej 
předem znát, stačí jednoduše kartu systém naučit. 

GALAXY MENU: 

42.1=Uživatelské kody  

např. karta 001, 07=MAX-Cis. kart. klávesou B vymazat nuly 

stisknout současně klávesu „1“ a „A“ 

přiložit kartu, na displeji se vypíše číslo karty 

uložit klávesou Enter. 

 

Pokud není součástí instalace klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7PROX a chcete tento formát použít, je třeba 
vyčíst číslo příslušné karty např. pomocí interface PRWA2 (UNI na transp). 

Pokud použijete PRWA2 nezapomeňte: Libovolná uživatelská karta v Galaxy identifikována pomocí 
desetimístného čísla, jehož první číslice je vždy nula. Libovolný formát karty je třeba vždy „převést“ na 
devítimístné číslo začínající nulou! 

 

Omezení číselných řad uživatelských karet (duplicita karet) 

Při použití karet s formátem 32bit je třeba taktéž zdůraznit možnost existence duplicitních karet.  

Příklad: Při použití karet a čteček s formátem 32 bitů je max. hodnota karty 4 294 967 295. Do ústředny je 
možné zadat pouze spodních 9 číslic. Tzn. pokud budou existovat dvě karty s čísli 1 200 300 400 a  
2 200 300 400, budou v ústředně obě interpretovány číslem 0200 300 400. 

 

PŘEPOČET FC+ID ČÍSLA NA TRANSPARENTNÍ ČÍSLO KARTY 
V případě že na instalaci není klávesnice s vestavěnou čtečkou MK7 PROX HID a chcete využít 
TRANSPARENTNÍ čtení, nebo jen chcete zadávat čísla karet v transparentním formátu z počítače pomocí 
programu Galaxy Gold a znáte přitom platné číslo FC+ID, je možné použít jednoduchý výpočet: 

Příklad: 

FC = 107  ID = 13233 

číslo FC i ID převeďte do hexadecimálního tvaru 

FC hex = 6B ID hex = 33B1        
(v případě že výsledné ID hex číslo není čtyřmístné, doplňte jej shora nulami př. 00B1)  

spojte FC a ID v jedno HEX číslo a převeďte jej zpět na dekadické      

Fchex IDhex = 6B33B1 � TRANSPARENTNĚ = 7025585 

Výsledné číslo 7025585 je možné zadat do GALAXY v menu 42.1.07. 
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POUŽITÍ JINÝCH, NEŽ VÝŠE UVEDENÝCH ČTEČEK 
Modul MAXM 2000 může být použit i s jinými než výše uvedenými typy čteček. Kompatibilitu takovýchto čteček 
ověřte, prosím, s oddělením technické podpory. Informace o připojení, interpretaci čísel karet a použití 
naleznete v samostatných technických informacích. 

 

POUŽITÍ KARET A OBSLUHA SYSTÉMU 
Práce s kartami nebo Dallas čipy je pro získání přístupu do dveří stejná jako při použití původních čteček MAX. 
Pokud mají být karty nebo Dallas čipy použity k vyvolání funkce menu, je způsob práce mírně odlišný. Původní 
čtečka MAX dokáže totiž rozlišit protažení karty (používá se pro získání přístupu do dveří) od  přidržení karty 
(cca na 3 sekundy, používá se k vyvolání funkce z menu). Čtečky Motorola-Indala ani Dallas přidržení nepoznají 
a proto se místo něj používají dva způsoby pro vyvolání menu: dvojí prezentace karty / Dallas čipu 
v definovaném časovém odstupu (je náročnější na cvik a zručnost uživatele – uvedený způsob nedoporučujeme 
využívat) nebo stisknutí tzv. armovacího tlačítka (bezpečnější a lépe definovaná obsluha, vyžaduje navíc 
tlačítko). Režim PIN + karta je specifický pouze pro MAXM 2000 a původní čtečky MAX ho neznají. Podrobnosti 
naleznete v následujících odstavcích. 

A) Ovládání a přístup v režimu „pouze karta“  
Platí pro oba režimy „ TRANSPARENTNĚ “ i  „FC + ID “ 

Nejjednodušší způsob je ovládání přes samotnou kartu (přívěšek) nebo Dallas čip, které je analogické s 
ovládáním čteček MAX. 

Otevírání dveří kartou nebo čipem 

Při přiložení platné karty (čipu) ke čtečce krátce pípne bzučák (pokud je ve čtečce vestavěn) a zhruba za 1 až 2 
sekundy se rozsvítí zeleně LED dioda na čtečce, pípá bzučák a sepne relé pro ovládání dveřního zámku v 
modulu MAXM 2000. Délka sepnutí relé dveřního zámku závisí na naprogramování parametru Galaxy 
63.2.3=Doba akt.zamku. Doporučujeme programovat minimální dobu sepnutí 5 sekund. Pokud karta (čip) 
neumožňují přístup (podsystém je zastřežen a uživatel nemá právo ovládat EZS nebo není karta přidělena), 
čtečka krátce pípne a za zhruba 1 až 2 sekundy krátce zhasne (cca na sekundu) červená LED  se současným 
pípnutím bzučáku. 

Ovládání  (vyvolání funkce z menu) EZS kartou nebo čipem 

a) bez použití tlačítka 

Karta: Pokud chce uživatel zastřežit grupu nebo vyvolat na klávesnici menu přiřazené kartě, musí 
přiložit kartu ke čtečce (chová se stejně jako při otevírání dveří, LED svítí zeleně) a po ukončení 
aktivace zámku (čtečka znovu svítí červeně) do 2 vteřin přiložit kartu podruhé. Při úspěšném přečtení 
karty  se barva diody změní na oranžovou a zahájí se operace svázaná s kartou. 

Dallas čip: Pokud chce uživatel zastřežit grupu nebo vyvolat na klávesnici menu přiřazené čipu, musí 
přiložit čip ke čtecímu poli (chová se stejně jako při otevírání dveří) a podržet 2 až 3 s od rozsvícení 
LED diody (zeleně). Při úspěšném přečtení čipu se barva diody změní na oranžovou a zahájí se operace 
svázaná s kartou. 

b) s použitím tlačítka  
Karta nebo Dallas čip: Pro další zjednodušení obsluhy je možné k modulu MAXM2000 připojit 
armovací tlačítko typu NO (na svorku BU). Pro vyvolání funkce z menu musí uživatel nejprve stisknout 
armovací tlačítko. Po jeho stisku se rozbliká červeně LED dioda na čtečce a vyzývá uživatele k přiložení 
karty nebo čipu. Po přiložení karty nebo čipu se zahájí zapínání systému do střežení nebo je vyvolána 
příslušná funkce na klávesnici. Pokud uživatel nepřiloží kartu nebo čip do 6 sekund, čtečka se vrátí do 
klidového stavu a požadavek na vyvolání funkce z menu je zrušen. 
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B) Ovládání a přístup v režimu „PIN + karta“ 
Druhý způsob ovládání je přes pin + kartu pomocí čtečky ARK 501,iClass RK40 nebo A7PIN  s vestavěnou 
klávesnicí. 

Otevírání dveří kombinací kód + karta 

Pokud uživatel využívá kombinaci kód + karta, musí nejprve zadat kód na klávesnici vestavěné ve čtečce a 
potvrdit ho stiskem klávesy ####. LED na čtečce začne červeně blikat a vyzývá uživatele k přiložení karty. Po 
přiložení platné karty ke čtečce krátce pípne bzučák (pokud je ve čtečce vestavěn) a zhruba za 1 až 2 sekundy 
se rozsvítí zeleně LED dioda na čtečce, pípá bzučák a sepne relé pro ovládání dveřního zámku v modulu MAXM 
2000. Délka sepnutí relé dveřního zámku závisí na naprogramování parametru 63.2.3=Doba akt.zamku. 
Doporučujeme programovat minimální dobu sepnutí 5 sekund. Pokud není karta platná (podsystém je 
zastřežen a uživatel nemá právo ovládat EZS nebo není karta přidělena) čtečka krátce pípne a za zhruba 1-2 
sekundy krátce zhasne (zhruba na sekundu) červená LED se současným pípnutím bzučáku. 

Ovládání EZS  (vyvolání funkce z menu) kombinací kód + karta 

Pokud chce uživatel zastřežit grupu nebo vyvolat na klávesnici menu přiřazené kartě, musí nejprve zadat 
čtyřmístný kód a stisknout klávesu ∗∗∗∗. LED dioda začne červeně blikat a vyzývá uživatele k přiložení karty. Po 
přiložení platné karty se barva diody krátce změní na zelenou, dojde k aktivaci relé dveřního zámku. Následně 
začne LED svítit oranžově a zahájí se operace svázaná s kartou. V případě, že uživatel nepřiloží platnou kartu 
do 6 sekund, je zadání kódu a požadavek na vyvolání funkce z menu zrušen. 

Při vypínání systému je třeba používat klávesu ####  stejně jako při přístupu do dveří. U zapnutého systému je 
třeba nejprve zadat kód, následně stisknout #### a přiložit kartu. Dojde k vypnutí odpovídajících grup. Po 
zopakování uvedené sekvence získá uživatel přístup do dveří. 

Poznámka: Lze využít i armovací tlačítko, ale protože jeho stisknutí odpovídá klávese *, je v případě ovládání 
kombinací kód + karta jeho použití zbytečné. 

Rozdíly mezi starším typem MAXM a novým MAXM 2000 
Mezi  MAXM a MAXM 2000 jsou základní rozdíly shrnuté v tabulce: 

 

 MAXM, MAXM/D MAXM 2000 

Typ připojené čtečky Motorola nebo Dallas Podle formátu 

Hlásí se na sběrnici jako 1 MAX 1 nebo 2 MAXy 

Počet připojených čteček 1 1 nebo 2 

Adresace 0 – 7 0 – 7 nebo 8–E (dvě adr.) 

Vestavěný self-test NE ANO 

Upgrade Výměnou procesoru ISP programování (z PC) 

Diagnostika LED dioda LED diody, ISP 

Tabulka 2 – Rozdíly mezi MAXM, (MAXM/D) a MAXM2000 

 

Nastavení čtečky iClass RK40 do režimu kód + karta 
Pokud je instalována čtečka iClass RK40 a má pracovat v režimu kód + karta, je nutno nastavit správný režim 
pro funkci klávesnice, tj. jak budou vysílány jednotlivé stisky číselných kláves. Pro MAXM 2000 je zapotřebí 
nastavit režim označovaný v manuálu iClass RK40 číslem „9“. Popis v manuálu iClass RK40: „09=Buffer one 
key, add kompliment, 8 bit message (Dorado)“. Tento režim lze nastavit pomocí programovací karty:   
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Číslo karty je v takovém režimu složeno z číselného kódu zadávaného na klávesnici čtečky – místo facility kódu 
karty a ID čísla karty.  

Příklad: Karta mající v režimu FC+ID číslo „1 00003“ a číselný kód „1234“. Zadáme-li do Galaxy číslo karty 
„1234 00001“ a na klávesnici zadáme „1234 *(#)“  a následně přiložíme kartu bude výsledkem událost 
platná karta. 
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VESTAVĚNÁ DIAGNOSTIKA 
Modul MAXM 2000 má vestavěnou diagnostiku pro hledání závad a testování modulu s připojenými 
komponenty. 

 
Sledování komunikace s ústřednou Galaxy po sběrnici AB. 
Stav komunikace s Galaxy na sběrnici RS485 je indikován indikačními LED diodami umístěnými pod relé. LED 
diody indikují dva stavy: 

• LED bliká se střídou 1 : 1 (500ms zap, 500ms vyp), sběrnice nepřipojena, adresa mimo povolený rozsah  

• LED bliká se střídou 1 : 9 (100ms zap, 900ms vyp), sběrnice OK 

Self test diagnostika  

Modul je vybaven diagnostikou připojených prvků, která je funkční i při připojeném modulu na sběrnici  Galaxy. 
Diagnostiku lze aktivovat pouze za těchto podmínek: 

• Tamper modulu je rozpojen. 

• Propojka JP 2 je osazena tzn. propojena  

V případě, že je tamper modulu přemostěn propojkou JP 1, nedá se diagnostika aktivovat. 
Diagnostický režim ukončíte sepnutím propojky tamperu nebo prostým uzavřením krytu. 

Průběh diagnostického testu:  

• Aktivujte test krátkým spojením propojky JP 2 (tamper musí být rozpojen) 

• Po celou dobu testu pípá bzučák čtečky a provedou se následující testy: 

 

Test výstupů pro LED diody na čtečce  

• Dvakrát blikne LED dioda na čtečce červeně 

• Dvakrát blikne LED dioda na čtečce zeleně 

• Dvakrát blikne LED dioda na čtečce oranžově 

 

Test vstupů na MAXM 2000 (EGR., CNT., BU.) 

• Pokud jsou vstupy v klidu LED dioda na čtečce nesvítí 

• Při aktivaci (propojení s GND) vstupu EGR (odchodové tlačítko) se rozsvítí LED dioda na čtečce zeleně a 
je aktivován bzučák 

• Při aktivaci (propojení s GND) vstupu BU (armovací tlačítko) se rozsvítí LED dioda na čtečce červeně a je 
aktivován bzučák 

• Při aktivaci (odpojení od GND) vstupu CNT (magnet na dveřích) se rozsvítí  LED dioda na čtečce 
oranžově a je aktivován bzučák 

Režim testu vstupů musíte opustit protažením libovolné karty s platným formátem. 

 

Test vstupů pro čtečku a test výstupního relé 

• Protažením karty s platným formátem se rozsvítí LED dioda na čtečce zeleně, je aktivován bzučák a sepne 
relé na cca 3 s. 

• Pokud nedojde do 20 s k dalšímu protažení karty testovací režim je automaticky ukončen a MAXM 2000 se 
vrátí zpět do provozního módu. 
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TABULKA VERZÍ MAXM 2000 
 

Verze Galaxy Změny + chyby FW 

1.10 1.2X  

1.20 2.XX  

1.21 2.XX Při použití s GALAXY v.4.xx při armování zůstává svítit oranžová LED. 

1.24 4.XX CHYBA - čtení ARK 501, armovací tlačítko, funkce oboustranné dveře 

1.30 4.XX NOVĚ - Transparentní čtení, 34 bit Wiegand, změna aktivace autotestu 
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