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Obecné: 
 Výstupní modul je určen pro signalizaci a ovládání různých zařízení třetích stran 
dvoustavovými výstupy pomocí elektronické zabezpečovacího systému (dále jen EZS) řady 
Galaxy Classic. Výstupní modul je nativní součástí systému Galaxy a je do něj plně 
integrovaný. Pro připojení modulu není potřeba žádný „prostředník“. Připojuje se přímo na 
komunikační sběrnici (RS485) systému Galaxy a do systému se přihlašuje jako kterýkoli ze 
standardních modulů systému (připojení v režimu technika a následné vystoupení z tohoto 
režimu). Výstupní modul je schopen emulovat 1 až 4 koncetrátory (G8). V EZS je modul 
identifikován jako koncentrátor (popř. více koncentrátorů dle počtu požadovaných výstupů). 
 Vzhledem k tomu, že výstupní modul je do EZS plně zaintegrovaný, odpovídá tomu 
i jeho programování. Programuje se lokálně z klávesnice EZS nebo vzdáleně pomocí softwaru 
Galaxy Gold obdobně, jako se programují nativní moduly ústředen Galaxy (viz odstavec 
Programování modulu). 
 
 
 

Vlastnosti: 
• Nastavení základní adresy modulu 
• Nastavení počtu emulovaných modulů RIO  
• Připojení přímo na sběrnici RS485 
• Diagnostika modulu z ústředny 
• Programování ze systémové klávesnice (MK2, MK3, MK7, …) 
• Tamper modulu 
• 4 až 16 výstupů typu otevřený kolektor 

(volitelně reléový  kontakt pomocí přídavného modulu GRM4) 
• Až 75 funkcí výstupů 
• Modulované (tj. s pulsující změnou polarity, např. 17 = HOUKAČKA a 

18 = V/V HOUKAČKA) a nemodulované výstupy 
• Signalizace změny na výstupu pomocí bzučáku nebo reléovým výstupem 
• Test výstupů 
• Možnost osazení reléovými moduly (zvýšení zatížitelnosti jednoho výstupu až na 4A) 
• Konektor technika 
• ISP programovaní (přeprogramování zařízení ) 

 
 
 



 
 

Rozložení a popis hlavních prvků na desce GVM16PP 
  
  
   

 
 
 

• CN1-CN4  programovatelné výstupy 
• CN5   konektor technika 
• CN6   výstup upozornění na změnu (reléový kontakt NO) 
• CN7   terminál pro připojení sběrnice ústředny Galaxy 
• BUZZER  jumper pro volbu mezi interním bzučákem a externím  

   indikačním zařízením 
• RM1-4   konektor pro připojení reléového modulu GRM4 
• ADDR   rotační přepínač pro nastavení základní adresy modulu 
• DIP2   DIP přepínač pro nastavení počtu výstupů 
• ISP   konektor pro aktualizaci firmwaru 
• TAMPER Bypass jumper pro vyřazení tamperu 
• TEST   jumper pro aktivaci testu výstupů 
• MODE  jumper pro volbu pracovního režimu 
• LED   signalizace stavu komunikace mezi modulem a ústřednou 



 
 

Nastavení modulu 
 Výstupní modul obsahuje několik nastavitelných přepínačů a jumperů, kterými se volí 
pracovní režim a chování modulu. 
 
 

Základní adresa 

 
 Pomocí rotačního přepínače se nastavuje požadovaná základní adresa modulu.  
Od základní adresy se odvozují adresy dalších simulovaných modulů RIO. 
 
 

Počet výstupů 

 
 Počet aktivních výstupů je určen nastavením přepínače DIP2. Modul GVM16P je 
založen na principu simulace modulu RIO. Jeden modul RIO obsahuje 4 programovatelné 
výstupy. Přepínačem DIP2 se nastavuje počet simulovaných modulů RIO. Z počtu 
simulovaných modulů RIO lze odvodit počet dostupných výstupů. 
 
Platí následující:  Počet výstupů = (DIP2 + 1)*4 

 
DIP2 je hodnota nastavená na tomto přepínači (0,1,2,3). 

 

Nastavení DIP2 

Přepínač 1 Přepínač 2 

Počet aktivních výstupů 

OFF OFF 4 
ON OFF 6 
OFF ON 12 
ON ON 16 



 
 

 
 
 
Příklad: 

Základní adresa (rotační přepínač) nastavena na pozici 5.  
 

Počet 
emulovaných 

RIO 

Počet 
aktivních 
výstupů 

Addr Addr+1 Addr+2 Addr+3 

1 4 5 --- --- --- 
2 8 5 6 --- --- 
3 12 5 6 7 --- 
4 16 5 6 7 8 

 
 

Výstup upozornění na změnu 

 
 Modul obsahuje výstup, který slouží pro upozornění obsluhy na změnu stavu kterého-
koli z výstupů. Nastavením jumperu „BUZZER“ je možné ovlivnit chování tohoto výstupu. 
 

Nastavení jumperu Funkce výstupu 
1 – 2 (pozice int.) aktivní interní bzučák 
2 – 3 (pozice ext.) aktivní releový výstup 

rozpojen vypnuto 
 
Poznámka: 

Proudová zatížitelnost reléového výstupu je 1A. 
 
 



 
 

Konfigurační jumpery 

 
MODE: 
 Rozpojením jumperu (vyjmutím propojky) se modul GVM16P přepne do režimu, 
který je schopen reflektovat typy výstupů, jako jsou 17 = HOUKACKA a 18 = V/V 
HOUKACKA (viz Programovací manuál k ústřednám Galaxy) . Jedná se o výstupy 
s pulsující změnou polarity. Tento režim není vhodný, pokud je modul GVM16P osazen 
reléovými moduly GRM4, protože dochází k rychlejšímu opotřebovávání kontaktů relé. 
 
TEST:  

Aktivací jumperu (osazením či tlačítkem) se sepnout všechny výstupy včetně výstupu 
upozornění na změnu. Test slouží k ověření funkčnosti výstupů či LED diod (reléových 
modulů), které jsou na výstup připojeny. 
 
TAMPER Bypass: 
 Osazením jumperu se deaktivuje funkčnost tamperu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výstupy 
 

Zapojení výstupů 
 

Modul GVM16P obsahuje dva typy výstupů. Primární výstupy jsou vyvedeny na svor-
kovnice CN1 až CN4 (viz obrázek). Jedná se o výstupy v zapojení s otevřeným kolektorem 
(OC), jejichž proudová zatížitelnost je 400mA. Výstupy jsou zajištěny proti poškození 
ochranným rezistorem, který současně omezuje proud LED diodou připojenou na výstup. 
Indikační LED diody se proto ke svorkovnicím připojují bez předřadného rezistoru. 
 
 Na následujícím obrázku je znázorněno typické zapojení primárního výstupu.  
 

 
 
 Sekundární výstup slouží pro připojení externího reléového modulu GRM4, čímž 
vzroste proudová zatížitelnost na 4A / 230Vstř na výstup. Modul se osazuje do konektoru 
označeného RMx (viz obrázek) a nevyžaduje externí napájení.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Přiřazení  výstupů 
 Konkrétní adresy jednotlivých výstupů se stanovují následovně: 
 
 

Základní adresa (ADDR) Svorkovnice Výstupy 
X CN1 OUT1-OUT4 

X+1 CN2 OUT5-OUT8 
X+2 CN3 OUT9-OUT12 
X+3 CN4 OUT13-OUT16 

 
Poznámka: 

X je adresa nastavená na rotačním přepínači. 
 
Příklad: 

Základní adresa = 5 (rotační přepínač) 
Počet simulovaných RIO = 2 
 (DIP2 nastaven na 1; tj. počet RIO = DIP2 + 1 = 1+1= 2) 
Modul připojen na komunikační linku: 1 
 

Svorkovnice Adresa výstupu – menu 53 = PROGRAM. VYST 
CN1-2 1051 
CN1-3 1052 
CN1-4 1053 
CN1-5 1054 
CN2-2 1061 
CN2-3 1062 
CN2-4 1063 
CN2-5 1064 

 
Ostatní výstupy jsou neaktivní. 
 
 
 

Programování výstupů 
Modul se programuje lokálně pomocí klávesnice EZS (vzdáleně prostřednictvím pro-

gramu GalaxyGold) v režimu technika menu 53 = VYSTUPY. Bližší informace naleznete 
v Instalačním a programovacím manuálu k ústřednám Galaxy.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Připojení do systému 
  

Modul GVM16P se připojuje na komunikační sběrnici systému Galaxy dle 
následujícího obrázku. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Kabeláž: 
B - komunikační sběrnice – vodič B 
A  - komunikační sběrnice – vodič A 
+ - napájení modulu +12V 
- - napájení modulu 0V 
+ - napájení modulu +12V 
- - napájení modulu 0V 
S - svorka pro připojení stínění 
 
Poznámka 1: 
 Všechny svorky jsou označeny lepícími štítky. 
 
Poznámka 2: 
 Dvojice svorek + a – jsou mezi sebou propojeny. 
 
 
 
Přihlášení do systému 
 Přihlášení modulu k ústřednám Galaxy probíhá v režimu technika. Vstupte do režimu 
technika*) a připojte modul ke komunikační sběrnici a napájení. Poté vstupte do základního 
menu a zadejte kód technika. Nyní stiskněte klávesu „esc“ a zahájí se vlastní procedura 
kontroly připojených zařízení. Během této procedury je na displeji klávesnice zobrazen text 
„KONTROLUJI  OCHRAN. KONTAKTY“. Po ukončení se na displeji zobrazí hlášení o 
počtu přidaných modulů. Pomocí kláves A a B je možné si přidané moduly prohlédnout a tím 
také zkontrolovat počet přihlášených modulů RIO. Stisknutím klávesy „esc“ se ukončí režim 
technika. 
 
*) Dvojím zadáním kódu technika; popř. u G512 povolením přístupu technika v menu 48 a 
poté zadáním kódu technika. 



 
 

Kompatibilita 
 Modul GVM16P je plně kompatibilní s ústřednami Galaxy Classic, jejichž softwarová 
verze (firmware) je vyšší než 1.24. 
 
 
 
 

Technická specifikace 

  
    

Rozměry: 159 x 162 x 39 mm 
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +40°C 
Provozní napětí: 10,5Vss až 15Vss 
Odběr: 
 

klidový: 45mA 
maximální: 250mA (osazeny LED diody a releové moduly) 

Zatížitelnost výstupů: 400mA   
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