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MMoodduull   pprroo  řříízzeenníí  ppřřííssttuuppuu  --  DDCCMM  
GGaallaaxxyy  DDiimmeennssiioonn    

DCM – úvod 
Dveřním modulem DCM, zapojeným do systému Galaxy Dimension, získáme možnost pokročilé kontroly 
přístupů. Každý modul DCM  umožní připojení dvou čteček s výstupem Wiegand pro řízení přístupů do 
dvou nezávislých dveří nebo můžeme jedny dveře osadit čtečkou pro vstup a čtečkou odchodovou. 

Instalace a montáž 
DCM modul může být dodáván ve standardním plastovém boxu pro RIO (C080) nebo ve skříni spolu 
s napájecím zdrojem a koncentrátorem (C081). 

1. Montáž do plastového boxu pro RIO  
- Před montáží vyjmout desku plošného spoje modulu DCM z plastového boxu – zpřístupní se 

otvory pro upevňovací šrouby. 
- Upevnit plastový box pomocí dodaných šroubů na montážní povrch. 
- Všechny kabely musí být přivedeny do plastového boxu přes připravené kabelové vstupy. 
- Po ukončení montáže a připojení všech přívodních kabelů připevnit víko plastového boxu  čtyřmi 

šrouby. 

2. Montáž do skříně se zdrojem 

Deska plošného spoje modulu DCM se montuje na montážní desku nad desku koncentrátoru. 
- Odstraníme šrouby na levé straně desky koncentrátoru. 
- Namontujeme místo nich montážní sloupky. 
- Na montážní sloupky připevníme montážní desku. 
- Na montážní desku připevníme plastovými klipsy desku modulu DCM. 

 

Zapojení vstupů 
Modul DCM je vybaven následujícími vsrtupy pro kontrolu a řízení dveří: 

 

Dveřní kontakt – DC 
Je zapojen jako dvojitě vyvážená zóna (viz.obrázek) a má stejnou funkci jako běžná  

poplachová smyčka. Její funkce je učena program příslušné čtečky – menu 69.3.   
   

 

 

Odchodové tlačítko – EC 
Normálně otevřený kontakt – zapojení viz.obrázek. Stisknutí tlačítka připojeného  

ke vstupu EC je aktivováno relé pro spínání zámku dveří na naprogramovaný čas.  

Trvalým sepnutím kontaktu EC dojde k trvalému sepnutí relé pro dveřní zámek. 
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Funkční kontakt (armovací tlačítko) 
Je zapojen jako dvojitě vyvážená zóna. Přiložením platné karty a aktivací vstupu  

FC je vyvolána naprogramovaná funkce . Běžnou funkcí je aktivace zapínání ale  

Je možné naprogramovat i jiné funkce.      

           

 

 

 

Sabotážní vstup – TC 
Jednoduše vyvážené sabotážní smyčky obou čteček se zapojují do jednoho  

vstupu. Identifikace obou čteček je provedena různými hodnotami vyvažo- 

vacích rezistorů: 

čtečka 1 - 5,6kΩ 

čtečka 2 - 12kΩ. 

 

Připojení čtečky nebo klávesnice s výstupem Wiegand 
Do modulu DCM může být připojena čtečka nebo klávesnice s výstupem Wiegand. Klávesnice musí 
pracovat v 4-bitovém nebo 8-bitovém burst režimu. 

Vstupy pro čtečku 
Kabel z čtečky je připojen do svorek označených „Vstupy pro Wiegand čtečku“ – obr.36. Bižší informace o 
připojení jednotlivých typů čteček lze nalézt v instalačních manuálech k jednotlivým čtečkám. 

Výstup pro bzučák 
Je zapojen jako otevřený kolektor a má zatížitelnost do 100mA. Signalizuje přečtení karty, platnou a 
odmítnutou kartu. 

Výstupy pro LED 
Výstupy LED 1 a LED 2 nejsou použity. Výstup LED 3 je použit pro řízení LED čtečky. Je zapojen jako 
otevřený kolektor a má zatížitelnost do 100mA. Slouží pro optickou signalizaci přečtení karty a povolení 
průchodu. 

Výstupní relé 
Výstupní relé je aktivováno v okamžiku přečtení platné karty nebo aktivace vstupu EC (odchodové 
tlačítko). Kontakt relé lze zatížit do napětí 30V a proudu 1A. 

 

Připojení DCM k ústředně Galaxy 
Modul DCM musí být připojen ke sběrnici RS485 ústředny Galaxy. Modul DCM je napájen ústřednou 
Galaxy (nebo posilovým zdrojem systému). Pokud modul DCM řídí elektrické dveřní otvírače, je nezbytné 
napájet tyto otvírače zdrojem vyhrazeným pouze pro ně .   
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� Poznámka: 

• Pokud jsou k modulu DCM připojeny jen jedny dveře, připojíme čtečku na levou polovinu modulu 
(„Dveře 1“). Vstupy na nepoužité polovině korektně zakončíme příslušnými rezistory. 

• Použijeme-li modul DCM pro obousměrné řízení pro jedny dveře, zapojíme vstupní čtečku na polovinu 
„Dveře 1“ a odchodovou čtečku na polovinu „Dveře 2“.  
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Adresování modulu DCM 
Před připojením k napájecímu napětí musí být modulu DCM přidělena jedinečná adresa. Adresa se 
nastavuje pomocí prvních tří pozic 8mi násobného DIP přepínače na desce modulu. Pozice 4 až 8 musí být 
ponechány v poloze OFF. Následující tabulka ukazuje nastavení přepínače pro jednotlivé adresy: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab  1: Nastavení adresy modulu DCM 

 

 

 

3. Technická specifikace modulu DCM 

  

Váha:    270g 

Rozměry:   162 x 150 x 39 mm 

Napájecí napětí:  10,5 až 15Vss 

Odběr (samotná deska)  typ.20mA, max.25mA 

 

 

  
  

 Pozice přepínače 

Adresa 1 3 3 4-8 

0 OFF OFF OFF OFF 

1 ON OFF OFF OFF 

2 OFF ON OFF OFF 

3 ON ON OFF OFF 

4 OFF OFF ON OFF 

5 ON OFF ON OFF 

6 OFF ON ON OFF 

7 ON ON ON OFF 


