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ÚVOD 

Klávesnice KeyProx vychází ze standardní klávesnice typu MK7, navíc má však ve svém krytu 
vestavěnu bezdotykovou čtečku karet. To umožňuje zapínání a vypínání systému pomocí 
duálních funkcí (kód + karta) z jednoho místa bez nutnosti mít nainstalovánu samostatnou 
čtečku v blízkosti klávesnice. Primárně je klávesnice KeyProx určena pro instalace, kde je 
požadavek na vypínání a zapínání EZS pomocí kódu a karty nebo pouze pomocí karty. Modul 
není navržen pro řízení vstupu do dveří protože nemá osazeno relé pro ovládání zámku ani 
další obvody pro monitorování dveří. Pomocí softwarových spojů je ale možné v omezené míře 
kontrolu vstupu do dveří zajistit. 

KOMPATIBILITA 

Klávesnice KeyProx je určena pro nasazení v systémech řady Galaxy Classic, tj. Galaxy 8, 18, 
60, 128, 500, 504 a 512 (High Security) osazenými softwarovou verzí V1.18 a vyšší. 

Vestavěná čtečka umožňuje číst většinu nekryptovaných karet firmy HID* a standardní ASK 
karty ve formátu 26 a 34 bitový Wiegand. Speciální kartové formáty nemusí vestavěná čtečka 
správně přečíst. 

Pozn.:  * Kompatibilita s kartami HID je pouze u klávesnic KeyProx s příponou H. 

Karty a přívěsky pro čtečky GALMAX a MicroMAX umí klávesnice KeyProx číst. Pokud jsou ale 
současně s klávesnicí KeyProx použity v systému i čtečky GALMAX nebo MicroMAX, každá 
karta musí být naprogramována pro DVA UŽIVATELE. V případě čtení na čtečce GALMAX 
nebo MicroMAX a čtení na klávesnici KeyProx jsou totiž do ústředny odesílána vždy jiná čísla 
karet. (GALMAX/MicroMAX – nekryptované číslo karty, KeyProx – kryptované číslo karty). 
    

MONTÁŽ 

Klávesnici instalujte ve vhodném místě na svislou montážní plochu bez nerovností. 
Šroubovákem zatlačte na dvě zajišťovací plastikové západky v dolní části krytu a oddělte zadní 
část krytu od zbývající části klávesnice. Zadní část krytu přiložte na vybrané montážní místo 
jako šablonu a obkreslete montážní otvory na montážní podklad. Šablonu nyní odstraňte a 
vyvrtejte montážní otvory. Kabel prostrčte otvorem v zadní části krytu a tento připevněte 
k montážnímu podkladu. Nezapomeňte rovněž na přišroubování plastového výlisku v zadní 
části krytu, který slouží jako opora antisabotážního spínače pro detekci stržení klávesnice 
z montážního podkladu. Po nainstalování zadní části krytu nasaďte zbývající část klávesnice na 
zadní rámeček. Nejprve je třeba zasunout dvě západky v hodní části klávesnice a potom 
mírným tlakem na dolní část zamáčknout přední část klávesnice s elektronikou do montážního 
rámečku (před zkompletováním klávesnice je samozřejmě nutné zapojit vodiče a nasunout 
svorkovnici). Do pravé dolní části klávesnice je také možné nalepit samolepku pro snazší 
identifikaci místa, kam mají uživatelé přikládat bezdotykové karty. 
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ZAPOJENÍ 

Klávesnice se připojuje na komunikační sběrnici RS485 podobně jako ostatní moduly. Na 
čtyřpólovou svorkovnici připojte napájení (+ a -) a komunikační sběrnici (A a B). Pokud je 
klávesnice KeyProx poslední modul na sběrnici, paralelně ke svorkám A a B připojte 
zakončovaní rezistor 680Ohmů. Jednotlivé moduly musí být zapojeny za sebou, zakazuje se 
větvení a odbočky datové sběrnice. Podrobnosti jsou uvedeny v instalačním manuálu 
k ústřednám Galaxy.  

KONFIGURACE 

Pozn.:  Před přihlašováním klávesnice KeyProx do systému se ujistěte, že je menu 
63.2.1=MAX - Rezim nastaveno na hodnotu 1=POVOLENO. 

Klávesnice KeyProx se ukládá do 
konfigurace Galaxy jako dva nezávislé 
moduly: klávesnice  a čtečka MAX. Před 
připojením klávesnice na napájení je 
třeba otočným přepínačem na stavit její 
adresu. Tato adresa platí jak pro 
klávesnici tak i pro čtečku. Nastavená 
adresa musí být v rozsahu povolených 
adres klávesnic i čteček pro jednotlivé 
typy ústředen. Ne všechny adresy jsou 
povolené pro všechny typy ústředen. 
Dostupné adresy a počty modulů ukazuje 
následující tabulka: 

Po nastavení adresy a připojení 
klávesnice na napájení musí být modul 
přihlášen do systému. Uložení modulu do 
systémové konfigurace proběhne 
automaticky při vystoupení z režimu 
technika nebo odpojením napájení a jeho 
následným připojením. Pokud proběhlo 
přihlášení modulu v pořádku, systém hlásí přidání dvou modulů - klávesnice a čtečky se stejnou 
adresou.  

PROGRAMOVÁNÍ KLÁVESNICE KEYPROX 

Podrobnosti o naprogramování klávesnice naleznete v instalačním a programovacím manuálu 
ke Galaxy, menu 58=KLAVESNICE. Chování bzučáku se programuje v menu 
53=PROGRAM. VYST. 

Programování karet uživatelů 
Aby uživatel mohl používat vestavěnou čtečku, musí být číslo karty každého uživatele 
naprogramováno do ústředny. Toto číslo se zadává pro každého uživatele v menu 
42.1.7=MAX-Cis.kart přímo z klávesnice nebo pomocí programu Galaxy Gold. Zadávání může 
být dále zjednodušeno použitím samoučícího režimu klávesnice KeyProx, který je popsán dále. 

Ústředna Adresy Počet KeyProx
 V4.x (V2.x) 

Galaxy 8 0 – 1 (0 u V2) 2 (1) 

Galaxy 18 0 – 2 (0 -1 u V2) 3 (2) 

Galaxy 60 0 – 3 4 

Galaxy 128 0 – 2 linka 1 
0 – 3 linka 2 

7 

Galaxy 500 0 – 2 linka 1 
0 – 3 linka 2, 3, 4 15 

Galaxy 504 0 – 2 linka 1 
0 – 6 linka 2, 3, 4 

24 

Galaxy 512 0 – 2 linka 1 
0 – 6 linka 2, 3, 4 

24 
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Aby mohl uživatel zapínat a vypínat systém pomocí karty, je rovněž nutné uživateli v menu 
42.1.8=MAX – Funkce přidělit jednu položku z menu (nejčastěji 12=CASOVANE ZAP nebo 
16=OKAMZITE ZAP). Podrobnosti jsou uvedeny v manuálu správce nebo instalačním a 
programovacím manuálu technika. 

Samoučící režim pro zadávání karet 
Řada bezdotykových karet nemá na sobě natištěno své číslo (nebo mají natištěnu pouze jeho 
část), některé typy karet (jako třeba přívěsky ke čtečkám GALMAX) mají na sobě natištěno 
zakryptované číslo. Aby karta s ústřednou Galaxy fungovala, musí její číslo být zadáno do 
ústředny. Zadání karet do ústředny ve výše uvedených případech zajišťuje samoučící režim pro 
zadávání karet, který byl vestavěn do klávesnice KeyProx. Uvedená rutina MUSÍ být použita pro 
přívěsky ke čtečkám GALMAX nebo MicroMAX). 

Pozn.:  Samoučící režim může být použit pouze v případech, kdy je na klávesnici nalistováno 
menu pro zadávání uživatelských karet a ústředna je v režimu čekání na zadání karty. 
Použití samoučcí rutiny v jiných případech může mít za následek nekorektní chování. 

Postup při zadávání karet 
1. Na klávesnici KeyProx vstupte do menu 42.1=Uzivat. kody  zvolte uživatele, kterému 

chcete kartu přidělit. po zvolení uživatele vstupte do podmenu 42.1.7=MAX-Cis.kart. 

2. Klávesou B vymažte všechny číslice existující karty (továrně přednastaveno deset nul). 

3. Stiskněte současně klávesy A a 1, klávesnice se uvede do samoučícího režimu. Vstup 
do tohoto režimu je akusticky indikován dvojím pípnutím. 

4. Do 5 sekund od dvojitého pípnutí přiložte kartu. 

5. Na displeji klávesnice se zobrazí načtené číslo karty, načtení je následováno jedním 
pípnutím. 

6. Stiskněte klávesu ENT pro uložení načteného čísla karty. 

7. Aby bylo možné načtenou kartou z klávesnice KeyProx zapínat a vypínat systém, musí 
mít uživatel v menu 42.1.8=MAX - Funkce přiděleno některé ze zapínacích menu 
(například 12=CASOVANE ZAP). 

8. Pokud chcete zadat více karet, celý postup opakujte i pro ostatní uživatele. 

Pozn.:  Pokud není do 5 sekund po zahájení samoučícího režimu zadaná žádná karta, dojde 
k automatickému ukončení tohoto režimu. Během samoučícího režimu nefungují 
klávesy na KeyProxu. 

PROVOZ A OBSLUHA 

Klávesnice KeyProx se chová jako dva moduly. Klávesnicová část pracuje jako standardní 
klávesnice ke Galaxy MK7 a lze ji využit pro zapínání, vypínání, programování a další běžnou 
obsluhu. 
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Vestavěná čtečka se chová podobně jako  samostatná čtečka připojená na sběrnici ústředny 
Galaxy. Přiložením karty v pravém dolním rohu klávesnice, kde je umístěna čtecí hlava, se do 
historie průchodů uloží událost „platná karta“. Čtení platné karty může být také využito pomocí 
softwarových spojů (jako zdroj spoje neslouží ale jednotlivé karty, ale platné čtení na dané 
čtečce bez rozlišení uživatele). 

Aby byla vyvolána funkce přidělená kartě uživatele, karta musí být přidržena před čtecí hlavou 
po dobu alespoň 3 sekund. Přiložení platné karty je indikováno dlouhým pípnutím bzučáku 
klávesnice. Po třech sekundách se ozve dvojí pípnutí a vyvolá se funkce přidělená kartě. 

Ovládání systému kombinací kód + karta (dual focus) 
Uživatel s přidělenou funkcí „dual focus“ musí pro přístup do menu systému zadat svůj kód a 
současně použít svoji kartu. Funkce se typicky využívá pro bezpečné zapínání a vypínání 
systému v aplikacích s vysokými riziky. Funkce „dual focus“ se programuje zadáním atributu „#“ 
u kódu uživatele a přidělením karty rovněž s atributem „#“ témuž uživateli. Držiteli karty je třeba 
přidělit některé zapínací menu, například 12=CASOVANE ZAP. 

Aby byl uživatel nyní schopen zapnout systém, musí na klávesnici zadat svůj kód a poté 
přidržet kartu v místě čtecí hlavy klávesnice alespoň na dobu 3 sekund. Tím je zahájeno 
zapínání systému nebo vyvolání menu (záleží na naprogramování). Pro vypnutí systému musí 
uživatel zadat kód a poté přidržet kartu v místě uložení čtecí hlavy v klávesnici. 

Pozn.:  Pokud uživatel nejprve použije kartu a následně zadá svůj kód, vstoupí do menu a 
budou mu nabídnuty položky v závislosti na jeho úrovni oprávnění. 

Akustická indikace čtení karet 
Událost Akustická indikace 

číslo karty registrováno čtečkou krátké pípnutí 

přečtená karta byla rozpoznána jako platné čtení dlouhé pípnutí 

vyvolána funkce menu přidělená kartě dvě krátká pípnutí po sobě 
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NAPROGRAMOVÁNÍ PRO ŘÍZENÍ VSTUPU DO DVEŘÍ 

Funkce řízení přístupu do dveří může být realizována naprogramováním zón, výstupů a jejich 
provázáním pomocí softwarových spojů, jak je uvedeno v následujícím příkladě. 

Zóna 1011 naprogramovaná jako 05=SECURITY. 

Zóna 1012 naprogramovaná jako 17=SPOJ. 

Výstup 1011 naprogramovaný jako typ 51=SPOJ-A, režim IMPULS 5 sekund. 

Výstup 1012 naprogramovaný jako typ 52=SPOJ-B, režim IMPULS 15 sekund. 

KeyProx má adresu 00, umístěn na lince 1 (MAX10). 

Naprogramujte následující spoje: 

Zdroj Cíl Zobrazení spoje 
na displeji kláv. 

Funkce spoje 

MAX10 typ výstupu 
SPOJ-A 

MAX10-SPOJ-A při čtení platné karty aktivuje výstup pro zámek 
na dobu 5 sekund 

MAX10 typ výstupu 
SPOJ-B 

MAX10-SPOJ-B při čtení platné karty aktivuje výstup pro řízení 
vynechání dveřního magnetu na 15 sekund 

výstup 
1012 

zóna 1011 #1012- 1011 po dobu aktivace výstupu vynechán dveřní 
kontakt 

zóna  
1012 

typ výstupu 
SPOJ-A 

1012-SPOJ-A odchodové tlačítko aktivuje výstup pro zámek na 
dobu 5 sekund 

zóna 
1012 

typ výstupu 
SPOJ-B 

1012-SPOJ-B odchodové tlačítko aktivuje výstup pro řízení 
vynechání dveřního magnetu na 15 sekund 

Výše uvedené naprogramování aktivuje při každém přiložení platné karty na čtečce klávesnice 
KeyProx výstup pro dveřní zámek pod dobu 5 sekund a umožní nechat dveře otevřené na dobu 
15 sekund. Zóna 1012 je naprogramována jako odchodové tlačítko, způsob otevření dveří při 
jejím rozvážení je stejný jako při přiložení platné karty. 

dveřní kontakt zóna 1011 

odchodové tlačítko uvnitř místnosti – zóna 1012 

ovládání zámku – výstup 1011 

klávesnice KeyProx 
(adresa 0) 
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Při násilném otevření dveří bez použití karty je vyvolán běžný poplach. Vstup do dveří 
popsaným způsobem se nezapisuje do historie průchodů čtečkami. Do historie průchodů 
čtečkami (menu 25=HIST.CTECKY) se zapisují pouze průchody dveřmi na čtečkách MAX nebo 
MicroMAX. 

Pozn.:  Pokud by byl požadován záznam o každém narušení zóny monitorující dveře, je možné 
naprogramovat zákaznickou zónu s funkčností SECURITY a se záznamem do historie 
událostí EZS. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Napájecí napětí: 10,5 - 15Vss - jmenovitá hodnota 13,8Vss 

Odběr: 90 mA (typický) 
140 mA (maximální) 

Vestavěná čtečka: bezdotyková (proximity), induktivní, f=125kHz 

Čtecí dosah: 1,5 cm (nominální hodnota) může se měnit dle typu karty nebo přívěsku 

Rozměry: výška 148 mm 
šířka 90 mm 
hloubka 31 mm 

Hmotnost: 225g 

Provozní teplota: -10°C až 40°C 

Pozn.:  Displej nemusí pracovat správně při teplotách pod 0°C, klávesnice ale zůstává funkční. 
Po obnovení teploty nad 0°C se správná činnost displeje obnoví. 

LEGISLATIVA 

Toto zařízení je určeno k bezkontaktní identifikaci osob v systému EZS. Správná funkce 
zařízení je podmíněna dodržením podmínek pro instalaci a použití uvedených v předchozích 
kapitolách tohoto návodu. Na zařízení bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu 
s NV 168/1997Sb, NV169/1997Sb ve znění pozdějších předpisů a NV 426/2000Sb. Zařízení je 
v souladu s požadavky generální licence GL-30/R/2000 Příloha č.9 Stanice s indukční smyčkou. 
 
 

Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  

Fax: +420 543 558 117 

obchod@adi-olympo.cz 

Pištěkova 782  
149 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  

Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha@adi-olympo.cz 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  

Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava@adi-olympo.cz 

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 
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