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1 Úvod 
Kontroléry řady AC-Q4x jsou autonomní přístupové řídicí jednotky v provedení antivandal. Všechny jed-
notky řady mohou být instalovány ve vnitřním i venkovním prostředí a jsou odolné standardním povětr-
nostním podmínkám. Jednotky mají vestavěnu bezkontaktní čtečku EM karet a piezoelektrickou 
dotekovou klávesnici pro konfiguraci a správu jednotky nebo pro zadávání PINů na klávesnici. Kontroléry 
řídí přístup pro až 500 uživatelů, z nichž každý může mít v paměti jednotky zadán primární, příp. i sekun-
dární identifikační prvek – typicky kartu a PIN.  
 

2 Obsah dodávky 
Balení kontroléru obsahuje následující části: 

2.1 vlastní kontrolér 

2.2 1 ks montážní šablony (v podobě nálepky) 

2.3 1 ks bezpečnostního klíče 
2.4 1 ks zajišťovacího šestihranného šroubu 

2.5 4 ks instalačních vrutů a hmoždinek 
 
 

3 Doplňkové prvky a vybavení 
Abyste mohli úspěšně dokončit instalaci kontroléru a využívat všech nabízených funkcí, mohou být zapo-
třebí ještě některé z níže uvedených doplňkových prvků (nejsou součástí dodávky): 

3.1 dveřní zámek nebo jiné zařízení pro fyzickou blokaci vstupu (zámek může být typu fail-
safe, tedy standardní, i fail-secure, tedy inverzní) 

3.2 napájecí zdroj se zálohovacím akumulátorem (12÷24 Vss nebo 16÷24 Vstř) 
3.3 odchodové tlačítko (REX) 

3.4 dveřní kontakt pro sledování stavu chráněných dveří 
 
 

4 Technické specifikace 

napájecí nap ětí 12÷24 Vss nebo 16÷24 Vst ř 

max. proudový odb ěr (@12 Vss) 125 mA 

klidový porudový odb ěr (@12 Vss) 65 mA 

max. proudové zatížení kontaktu relé 2 A 

vstup REX (odchodové tla čítko) NO vstup (v klidu otevřený, bezpotenciálový) 

vstup AUX (pomocný) NO vstup (v klidu otevřený, bezpotenciálový) 

max. čtecí dosah 6,5 cm 

podporované karty EM (26b) 

indikace LED 2 třístavové LED (režimová a dveřní) 

rozsah provozních teplot -20 ÷ 60°C 

použití vnitřní i venkovní aplikace, zalití v epoxidu, krytí IP65 

rozm ěry (V×Š×H)  120×76×22 mm 

váha 521 g 
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5 Základní vlastnosti 

5.1 paměť pro 500 uživatel ů 

5.2 venkovní antivandal provedení 

5.3 3 úrovn ě uživatel ů: běžná, bezpečností (secure) a bypass 

5.4 vestav ěná piezoelektrická doteková klávesnice 

5.5 vestav ěná bezkontaktní čtečka karet 

5.6 volitelná délka PIN ů (až 8 číslic) 

5.7 pomocný vstup a pomocný výstup 

5.8 celkem 10 režim ů funkce pomocného vstupu/výstupu, v četně sledování nedov ře-
ných dve ří, násiln ě otev řených dve ří, přemost ění, sledování stavu dve ří, běžného 
nebo bezpe čnostního režimu, p říp. ovládání LED 

5.9 možnost p řipojení odchodového tla čítka (REX) 

5.10 funkce vyhledávání kód ů uživatel ů v paměti pro zjednodušení správy 

5.11 vestav ěný bzu čák 

5.12 2 třístavové LED 

5.13 vestav ěný optický tamper kontakt 

5.14 funkce zablokování po opakovaném zadání neplat ných identifikátor ů 

5.15 nastavitelná doba otev ření zámku i typu p řipojeného zámku 

5.16 dodáváno s montážní šablonou pro snadnou insta laci 
 
 

6 Popis provedení a prvk ů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1  Čelní panel 

LED indikace 
režimu 

LED indikace 
stavu dve ří 

anténa bezkontaktní 
čtečky 

piezo elektrická 
doteková  
klávesnice 
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zajiš ťovací šroub 
krytu 

tlačítko gongu 
(pouze s modulem 
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7 Instalace kontroléru 

Před zahájením instalace vyberte místo, kde bude jednotka instalována. Nezapomeňte, že obsahuje bez-
kontaktní čtečku, takže by měla být snadno fyzicky dostupná uživatelům. Dále postupujte podle bodů níže: 
 

1) Otevřete tělo kontroléru povolením a vytažením zajišťovacího šroubu na spodní straně jednotky 
pomocí přiloženého bezpečnostního klíče. 

2) Podle typu instalace vyvrtejte v zadním krytu kontroléru odpovídající upevňovací otvory. Pokud 
budete jednotku upevňovat na instalační krabici, potom vyvrtejte 2 otvory označené v obr. 2 jako 
„A“. V případě instalace přímo na povrch vyvrtejte 4 otvory označené v obr. níže jako „B“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 Rozmístění montážních otvorů 
  
Pozn.:  St řední otvor ozna čený v obr. 2 jako „C“ je ur čen pro vyvedení kabelu kontroléru k vn ějším 

prvk ům. 
 

3) Pomocí přiložené montážní šablony se zákresem montážních otvorů vyvrtejte otvory pro upevnění 
kontroléru i do stěny nebo podložky, na niž bude jednotka instalována. 

4) S využitím instalačních hmoždinek a/nebo vrutů upevněte zadní stranu kontroléru na požadova-
ném místě. Kabel z kontroléru vyveďte středním otvorem zadního krytu. 

5) Zapojte k vodičům kabelu kontroléru odpovídající prvky (napájecí zdroj, zámek, odchodové tlačít-
ko atd.) 

6) Nasuňte tělo kontroléru na zadní stranu a zajistěte šestihranným šroubem. 
 
 

8 Zapojení kabeláže 

Kontrolér je dodáván s 10-žilovým kabelem v délce 60 cm zalitým na jedné straně do těla kontroléru. Při 
jejich zapojování postupujte podle následujících kroků: 
 

1) Zkraťte původní kabel na potřebnou délku a odizolujte konce žil, které budete zapojovat. 
2) Připojte jednotlivé žíly k odpovídajícím prvkům podle tabulky níže; každý spoj zaizolujte, včetně 

nepoužitých žil. 
 
BARVA POPIS BARVA POPIS 

červená Vcc (+ pól napájení) šedá zámkové relé: NO 

černá zem (GND) hnědá zámkové relé: NC 

zelená REX / BL* modrá pomocné relé: COM 

bílá AUX IN (pomocný vstup / monitor) žlutá pomocné relé: NO 

fialová zámkové relé: COM oranžová pomocné relé: NC 

* ve výchozím nastavení funguje jako odchod. tlačítko; uzemněním aktivuje zámkové relé na nast. dobu

POZOR! NEVRTAT!  
(čočka optického 
tamper kontaktu) 
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Obr.3  Připojení k zámku a odchod. tlačítku                                          Obr.4  Připojení dveřního kontaktu a 
 pomocného.výstupu (např. sirénky) 
 
 
 

9 Provoz a nastavování kontroléru 

9.1  Režimy činnosti 
 
Běžný režim (Normal Mode)  

� režimová LED je zelená 

V běžném režimu je dveřní zámek zablokován až do načtení platného identifikátoru. 
Kontrolér je možné programovat / nastavovat pouze v běžném režimu. 
 
Bezpečnostní režim (Secure Mode)  

� režimová LED je červená 

Pouze bezpečnostní a master uživatelé mohou platně projít dveřmi v bezpečnostním režimu. 
Bezpečnostní uživatel musí mít zadán jak primární, tak i sekundární identifikátor (tedy např. kartu i PIN). 
Ihned poté, co bude na kontroléru zadán primární identifikátor, dveřní LED začne blikat zeleně na 10 
sekund. Během této doby musí být zadán i sekundární identifikátor, aby byl průchod povolen. Master uži-
vatel potřebuje pro platný průchod zadání jen primárního identifikátoru. 
 
Bypass režim (Bypass Mode)  

� režimová LED je oranžová 

V Bypass režimu se podmínky vstupu do sledované oblasti liší podle typu zámku: u běžného zámku se 
jeho odblokování dosáhne stiskem klávesy *. Při použití reverzního typu zámku je místo v tomto režimu 
neustále odblokováno. 

pomoc.vstup 
(AUX IN) 

BÍLÁ  

pomoc. 
výstup 

ŽLUTÁ 
ORANŽOVÁ 
MODRÁ 
ČERNÁ 

ČERVENÁ 

 

NAPÁJECÍ 
ZDROJ 

12 ÷ 24 Vss 
nebo 

16 ÷ 24 Vstř 

  (+) 

  (–)    (–) 

POMOCNÝ 
VSTUP 
(dveřní  
kontakt) 

POMOCNÝ 
VÝSTUP 

(např. 
sirénka) 

transil 1.5KE47C nebo protizákmit. prvek S-4 
(připojeno k zátěži; není součástí dodávky) 

 

GND 
V in 

 
GND 

V in 

REX / BL 

ZÁMEK – NO 

ZÁMEK – NC 

ZÁMEK – COM 

  ČERNÁ 

  ČERVENÁ 

  ZELENÁ 

  ŠEDÁ 
  HNĚDÁ 
  FIALOVÁ 

KONTROLÉR 
 

ELEKTRICKÝ 
ZÁMEK 

(stand. nebo 
reverzní) 

NAPÁJECÍ 
ZDROJ 

12 ÷ 24 Vss 
nebo 

16 ÷ 24 Vstř 

transil 1.5KE47C nebo protizákmit. prvek S-4 
(připojeno k zátěži; není součástí dodávky) 

 (+) 

  (–) 
 

(+) 

(–) 
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9.2  Úrovn ě uživatel ů 
Autonomní kontroléry řady AC-Qxx mohou uložit přístupové údaje pro až 500 uživatelů. Každý uživatel má 
k dispozici v paměti kontroléru dva paměťové sloty: slot 1 pro primární identifikátor (typicky kartu) a slot 2 
pro sekundární identifikátor (typicky PIN). 
 
Běžný uživatel (Normal User)  

Běžný uživatel má zadán jen primární identifikátor a může chráněnými dveřmi procházet pouze v běžném 
nebo bypass režimu.  
 
Bezpečnostní uživatel (Secure User)  

Bezpečnostní uživatel musí mít zadán jak primární, tak i sekundární identifikátor, přičemž oba identifikáto-
ry musí být různé (např. karta a PIN). Bezpečnostní uživatel může procházet dveřmi v jakémkoliv režimu. 
V běžném režimu stačí tomuto uživateli k průchodu jen primární identifikátor. V bezpečnostním režimu je 
ale po zadání primárního identifikátoru potřeba zadat ještě identifikátor sekundární, aby byl zámek uvol-
něn. 
 
Master uživatel (Master User)  

Master uživatel má – podobně jako bezpečnostní uživatel – přiřazen primární i sekundární identifikátor, 
ale tentokrát musí být primární i sekundární identifikátor shodný, tedy např. na obou slotech stejná karta 
nebo stejný PIN. Master uživatel může dveřmi procházet v kterémkoli režimu. 
 
 

9.3  Přepínání režim ů činnosti 
Režimy činnosti kontroléru popsané výše je možné přepínat několika způsoby. 
 

9.3.1 Přepnutí z b ěžného do bezpe čnostního režimu 

Továrně přednastavený kód pro přepnutí běžného režimu do bezpečnostního je 3838. 
 
1. Zadejte kód pro přepnutí do bezpečnostního režimu. 
2. Režimová LED bude blikat červeně. 
3. Stiskněte klávesu # pro potvrzení změny. 
4. Režimová LED začne svítit červeně. 
 
K přepnutí režimu z běžného do bezpečnostního nebo naopak je možné využít i pomocný vstup – viz na-
stavování pomocných režimů. 
 

9.3.2 Přepnutí z bezpe čnostního do b ěžného režimu 

Továrně přednastavený kód pro přepnutí bezpečnostního režimu do běžného je 3838. 
 
1. Zadejte kód pro přepnutí z bezpečnostního do běžného režimu. 
2. Režimová LED bude blikat zeleně. 
3. Stiskněte klávesu # pro potvrzení změny. 
4. Režimová LED začne svítit zeleně. 
 
K přepnutí režimu z běžného do bezpečnostního nebo naopak je možné využít i pomocný vstup – viz na-
stavování pomocných režimů. 
 

9.3.3 Přepnutí z b ěžného do bypass režimu 

Ve výchozím nastavení kontroléru není definován žádný kód pro přepnutí do bypass režimu. Tento musí 
být uživatelem nejprve nastaven, pokud jej chce využívat. 
 
1. Zadejte kód pro přepnutí do bypass režimu. 
2. Režimová LED bude blikat oranžově. 
3. Stiskněte klávesu # pro potvrzení změny. 
4. Režimová LED začne svítit oranžově. 
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9.3.4 Přepnutí z bypass do b ěžného režimu 

1. Zadejte kód pro přepnutí z bypass do běžného režimu. 
2. Režimová LED bude blikat zeleně. 
3. Stiskněte klávesu # pro potvrzení změny. 
4. Režimová LED začne svítit zeleně. 
 
 

9.4  Pomocné prvky a speciální funk ční režimy  
Při zapojování kontroléru můžete (ale nemusíte) využít i další prvky přístupového systému připojované 
k pomocným vstupům / výstupům – např. dveřní kontakt pro sledování stavu dveří nebo prvek indikující 
nestandardní stav dveří. Dále můžete při nastavování využít některých speciálních funkčních režimů, kte-
ré jsou popsány dále v této kapitole. 
 

9.4.1 Pomocný vstup a výstup 

Abyste mohli přístupový kontrolér nastavit optimálně podle požadavků vaší instalace, lze pomocný vstup a 
pomocný výstup kontroléru nastavit do celkem 10 různých režimů. Nejčastější využití je jako dveřní kon-
takt (pomocný vstup) a prvek pro signalizaci nedovření nebo násilného otevření dveří (pomocný výstup) – 
tato konfigurace je ilustrována v obr. 4 výše. Všechny tyto režimy jsou detailně popsány v kapitole 9.5.9 
Nastavení pomocného režimu. 
 

9.4.2 Odchodové tla čítko (REX) 

Odchodové tlačítko se standardně umisťuje uvnitř chráněného prostoru a slouží pro odblokování dveří 
(přístupového místa) zevnitř. Typickým využitím je zajištění volného odchodu pro kteroukoliv odcházející 
osobu (při umístění hned vedle ovládaných dveří) nebo dálkové otevření dveří ostrahou (při umístění na 
recepci). Důležitým aspektem použití odchodového tlačítka je, že zajišťuje přemostění dveřního kontaktu 
(pokud je tento použit). Při následném otevření dveří tak nebude vyvolán poplach, i když nebyla načtena 
karta / zadán PIN. 
Konkrétní činnost zámkového relé po stisku odchodového tlačítka závisí na nastavení režimu tohoto relé – 
zda je nastaveno v režimu běžného (fail safe) nebo inverzního (fail secure) zámku: 

Běžný (fail safe) režim – zámkové relé je v klidu rozepnuto; platným identifikátorem nebo stiskem odcho-
dového tlačítka se spíná na přednastavenou dobu. I pokud bude odchodové tlačítko stále stisknuto, zám-
kové relé se po uplynutí nastavené doby vrátí zpět do klidového stavu. 

Inverzní (fail secure) režim  – zámkové relé je v klidu sepnuto; platným identifikátorem nebo stiskem od-
chodového tlačítka se rozpíná na přednastavenou dobu. Ovšem pokud bude odchodové tlačítko drženo 
v aktivovaném stavu, zámkové relé bude stále rozepnuto, aby byl umožněn trvalý volný průchod dveřmi. 
Toho lze využít např. pro pomocnou vazbu se systém požární signalizace (systém EPS na chráněných 
únik.trasách jinak vždy musí ovládat zámky přístupového systému napřímo, bez vazby přes kontrolér). 
 

9.4.3 Sabotážní (tamper) kontakt a jeho funkce 

V případě, že dojde k neoprávněné manipulaci s kontrolérem, např. jeho sejmutím ze zdi nebo otevřením 
neoprávněnou osobou, vestavěný sabotážní (tamper) kontakt stav detekuje a vyvolá událost sabotáže. 
Událost detekce sabotáže může aktivovat pomocný výstup, pokud je kontrolér nastaven do pomocného 
režimu č.3. Více se o pomocných režimech dočtete v samostatné kapitole 9.5.9 Nastavení pomocného 
režimu. 

  

9.4.4 Funkce blokace kontroléru (lockout) 

Pokud dojde na kontroléru k opakovanému zadání nesprávného PINu nebo načtení neznámé karty, může 
být aktivována funkce jeho blokace (tzv. lockout mód). Počet nesprávných zadání i doba blokace je nasta-
vitelná (viz kapitolu 9.5.10  Nastavení funkce blokace kontroléru (lockout)). 

V době aktivace funkce blokace kontroléru jsou čtečka i klávesnice deaktivovány, takže není možné zadá-
vat PINy ani načítat karty, a to až do doby, než uplyne přednastavený čas blokace. Během této doby je 
LED indikace režimu zhasnuta a LED stavu dveří bliká červeně; navíc každé dvě sekundy pípne bzučák. 
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9.5  Programování kontroléru 
Jakékoliv programování kontroléru se děje výhradně prostřednictvím vestavěné klávesnice. Abyste mohli 
nastavit nebo změnit jakékoliv nastavení v kontroléru, je nutné jej nejprve uvést do programovacího reži-
mu (viz následující podkapitolu). 
 
Některé volby a kódy jsou již z výroby přednastaveny. Tato nastavení jsou dále označována jako výchozí 
(defaultní) a jsou uvedena v tabulce níže. 
 
 

výchozí nastavení menu 
č. popis 

4-číselné  5-číselné  6-číselné  4-8-číselné 
1 změna kódu pro otevření 2580 25802 258025 25802580 
2 změna pomocného kódu 0852 08520 085208 08520852 
3 změna programovacího kódu 1234 12341 123412 12341234 

4 změna kódu pro přepnutí běžného a bez-
pečnostního režimu 3838 38383 383838 38383838 

5 změna kódu pro přepnutí běžného a bypass 
režimu - 

6 změna doby otevření zámku 0004 
6 nastavení pomocných vstupů / výstupů 2004 

6 nastavení funkce blokace kontroléru po x 
neplatných pokusech 4000 

6 nastavení režimu podsvětlení klávesnice* 5100 
7 zadání karet a/nebo PINů uživatelů - 
8 smazání karet a/nebo PINů uživatelů - 

9 přiřazení kódů uživ. hlavnímu nebo pomoc-
nému relé - 

0 obnovení výchozích hodnot / změna délky 
PINů - 

* není použitelné pro kontrolér AC-Q44 
 

9.5.1 Uvedení do programovacího režimu 

� kontrolér musí být v běžném režimu, abyste jej mohli uvést do režimu programovacího 
� defaultní tovární kód pro vstup do programovacího režimu je 1234 
� pokud není programovací kód zadán do 5 sekund, kontrolér se vrátí do běžného režimu 

 
1. Stiskněte klávesu # dvakrát během 0,5 sekundy. 
2. Režimová LED zhasne; LED stavu dveří se rozsvítí červeně. 
3. Zadejte programovací kód. 
4. Pokud je kód platný, LED stavu dveří se rozsvítí zeleně. 
 
 
 
 

9.5.2 Opušt ění programovacího režimu 

� chybné vstupy na klávesnici mohou vrátit kontrolér zpět do běžného režimu 
� pokud není v programovacím režimu stisknuta žádná klávesa po dobu 1 minuty, vrátí se kont-

rolér automaticky zpět do běžného režimu 
 
 
1. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte klávesu # dvakrát během 0,5 sekundy. 
2. Uslyšíte 3 krátká pípnutí. 
3. LED stavu dveří zhasne; režimová LED se rozsvítí zeleně. 
4. Nyní je kontrolér zpět v běžném režimu. 
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9.5.3 Změna kódu pro otev ření dve ří 

Kód pro otevření dveří je způsobem, jak v průběhu instalace otestovat správnou funkci kontroléru i připo-
jeného zámku ještě před tím, než jsou do paměti zadány karty nebo uživatelské PINy.  
 
Defaultní tovární nastavení při 4-místném PINu je 2580. 
 
Z bezpečnostních důvodů bude defaultní kód pro otevření dveří z paměti kontroléru smazán ihned poté, 
co bude přidán do paměti první uživatel nebo když bude změněn pomocný kód. To se netýká ne-
defaultních kódů nastavených uživatelem; ty nejsou popsanou akcí mazány. 
 

� kód pro otevření dveří nefunguje v bezpečnostním (secure) režimu 
� nesprávný vstup na klávesnici – uslyšíte dlouhé pípnutí a kontrolér se vrátí do běžného reži-

mu 
� kód 0000 smaže a deaktivuje kód pro otevření dveří 

 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 1 pro vstup do menu 1; režimová LED se rozsvítí červeně. 
3. Zadejte nový kód pro otevření dveří. 
4. Kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu (uslyšíte 3 pípnutí; LED stavu dveří zhasne; režimová LED 

se rozsvítí zeleně). 
 
 
 

9.5.4 Změna pomocného kódu 

Zadání pomocného kódu je způsobem, jak lze rychle otestovat funkčnost pomocného výstupu. Defaultní 
továrně přednastavený pomocný kód je 0852. 
 
Z bezpečnostních důvodů bude defaultní pomocný kód z paměti kontroléru smazán ihned poté, co bude 
přidán do paměti první uživatel nebo když bude změněn kód pro otevření dveří. To se netýká ne-
defaultních pomocných kódů; ty nejsou těmito událostmi mazány. 
 

� pomocný kód nefunguje v bezpečnostním (secure) režimu 
� pomocný kód funguje jen pokud jsou aktivní pomocné režimy 0, 1, 8 nebo 9 
� nesprávný vstup na klávesnici – uslyšíte dlouhé pípnutí a kontrolér se vrátí do běžného reži-

mu 
� kód 0000 smaže a deaktivuje pomocný kód 

 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 2 pro vstup do menu 2; režimová LED se rozsvítí oranžově. 
3. Zadejte nový pomocný kód. 
4. Kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu (uslyšíte 3 pípnutí; LED stavu dveří zhasne; režimová LED 

se rozsvítí zeleně). 
 
 
 

9.5.5 Změna programovacího kódu 

 
� kód 0000 není platný; tímto způsobem nelze programovací kód vymazat 
� nesprávný vstup na klávesnici – uslyšíte dlouhé pípnutí a kontrolér se vrátí do běžného reži-

mu 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 3 pro vstup do menu 3; režimová LED se rozsvítí zeleně. 
3. Zadejte nový programovací kód. 
4. Kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu (uslyšíte 3 pípnutí; LED stavu dveří zhasne; režimová LED 

se rozsvítí zeleně). 
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9.5.6 Změna kódu pro p řepnutí b ěžného a bezpe čnostního režimu 

 
� pokud je aktivní pomocný režim 1, 2, 3 nebo 4, pomocný vstup má vyšší prioritu na změnu re-

žimu kontroléru než kód pro přepnutí běžného a bezpečnostního režimu 
� nesprávný vstup na klávesnici – uslyšíte dlouhé pípnutí a kontrolér se vrátí do běžného reži-

mu 
� kód 0000 smaže a deaktivuje kód pro přepnutí běžného a bezpečnostního režimu 

 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 4 pro vstup do menu 4; režimová LED se rozbliká červeně. 
3. Zadejte nový kód pro přepnutí běžného a bezpečnostního režimu. 
4. Kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu (uslyšíte 3 pípnutí; LED stavu dveří zhasne; režimová LED 

se rozsvítí zeleně). 
 
 
 

9.5.7 Změna kódu zm ěna kódu pro p řepnutí b ěžného a bypass režimu 

 
� gong je slyšitelný pouze tehdy, je-li relé aktivováno zadáním platného kódu 
� nesprávný vstup na klávesnici – uslyšíte dlouhé pípnutí a kontrolér se vrátí do běžného reži-

mu 
� kód 0000 smaže a deaktivuje kód pro přepnutí běžného a bypass režimu 

 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 5 pro vstup do menu 5; režimová LED se rozbliká oranžově. 
3. Dále jsou 4 možnosti jak nastavit kód pro přepnutí běžného a bypass režimu a nastavit funkci gongu: 

a) Zakázat kód pro přepnutí běžného a bypass režimu i funkci gongu – zadejte kód 0000 
b) Zakázat kód pro přepnutí běžného a bypass režimu a povolit  funkci gongu – zadejte kód 

0001 
c) Povolit kód pro přepnutí běžného a bypass režimu a zakázat funkci gongu – zadejte jakýkoliv 

kód končící 0 (např. 6660) 
d) Povolit kód pro přepnutí běžného a bypass režimu i funkci gongu – zadejte jakýkoliv kód ne-

končící 0 (např. 6666) 
4. Kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu (uslyšíte 3 pípnutí; LED stavu dveří zhasne; režimová LED 

se rozsvítí zeleně). 
 
 
 
 
 
 

9.5.8 Nastavení funkcí zámku – doba uvoln ění, běžný nebo reverzní režim 

V této části je popsáno, jak lze nastavit dobu sepnutí relé pro uvolnění dveřního zámku po zadání platné-
ho kódu i jak nakonfigurovat chování zámku pro připojení běžného nebo reverzního zámku. Rovněž lze 
nastavit dobu aktivace sirény (při alarmových stavech); tato funkce ale vyžaduje připojení externí sirény 
typu BL-D40. 

� běžný (fail safe) režim  relé � platný kód spíná relé na přednastavenou dobu 
� reverzní (fail secure) režim  relé � v klidu je relé sepnuto; platný kód relé rozepíná na před-

nastavenou dobu 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 6 pro vstup do menu 6; režimová LED se rozbliká zeleně. 
3. Vytvořte kód pro nastavení režimu podle následujícího schématu: 

První číslice 
Pro běžný (fail safe) režim zámku bude první číslice 0. 
Pro reverzní (fail secure) režim zámku bude první číslice 1. 
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Druhá číslice  
Doba, po kterou má siréna znít při alarmovém stavu, v minutách; rozsah 0÷9 (minut). 

Třetí a čtvrtá číslice 

Doba uvolnění dveřního zámku po platném kódu v sekundách; rozsah 1÷99 (sekund). 
 
Např.  zadání kódu 0 5 1 2 znamená, že zámek bude pracovat v běžném režimu (0), doba aktivace sirény 
při alarmových událostech bude 5 minut (5) a zámek bude po zadání platného kódu uvolňován na 12 
sekund (1 2). 
 
4. Kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu (uslyšíte 3 pípnutí; LED stavu dveří zhasne; režimová LED 

se rozsvítí zeleně). 
 
 
 

9.5.9 Nastavení pomocného režimu 

Pomocí následujících voleb a postupu můžete detailně nastavit, jak se má chovat pomocný vstup a po-
mocný výstup kontroléru; můžete tak jeho chování přizpůsobit konkrétním požadavkům instalace. 

� Výchozí nastavení pomocného režimu je 2004. 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 6 pro vstup do menu 6; režimová LED se rozbliká zeleně. 
3. Vytvořte kód pro nastavení režimu podle následujícího schématu (detailní popis jednotlivých režimů je 

v této kapitole dále): 

První číslice 
Vždy 2. 
Druhá číslice 

Číslo pomocného režimu (0 až 9). 
Třetí a čtvrtá číslice 

Parametr(y) pomocného režimu; popis parametrů je v tabulce níže. 
 
 
Pomocný režim 
Vedle běžného dveřního relé a vstupu pro odchodové tlačítko má kontrolér vestavěn ještě pomocný vstup 
(AUX IN) a pomocný výstup (AUX Relay). Jejich konkrétní funkci ovlivňuje právě nastavení pomocného 
režimu 0 až 9. Volba pomocného režimu rovněž určuje, zda bude pomocné relé pracovat v režimu běž-
ném (fail safe) nebo inverzním (fail secure). 

Přehled jednotlivých režimů najdete v tabulce níže; jejich detailní popis pak dále v této kapitole. 
 
Parametry pomocného režimu 
Každý z dostupných pomocných režimů 0 až 9 má dále dvouciferné nastavení jeho parametru / paramet-
rů, které doplňuje určení, jak se konkrétně bude kontrolér v pomocném režimu chovat. 
 
 
4. Kontrolér se vrátí do klidového stavu: 

� uslyšíte tři pípnutí 
� LED stavu dveří zhasne 
� režimová LED se rozsvítí zeleně. 
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Přehled pomocných režim ů kontroléru 

Č. POMOC. 
REŽIMU 

FUNKCE POM. 
VSTUPU 

POM.VÝSTUP 
AKTIVOVÁN ČÍM 

POM. 
RELÉ 

PARAMETRY POMOCNÉHO REŽIMU 
(V SEKUNDÁCH) 

0 odchod. tla čítko 
druhých dve ří 

platná karta / PIN 
nebo pom.vstup NO 

01 až 99 – doba sepnutí pomocného relé 
00 – pomocné relé v p řeklápěcím režimu 

1 přepínač běžný / 
bezpečnostní režim  platná karta / PIN NO 

01 až 99 – doba sepnutí pomocného relé 
00 – pomocné relé v p řeklápěcím režimu 

2 přepínač běžný / 
bezpečnostní režim  tlač. * (hvězdička) NO 01 až 99 – doba sepnutí pomocného relé 

00 – pomocné relé v p řeklápěcím režimu  

3 přepínač běžný / 
bezpečnostní režim  detekce sabotáže NC 

01 až 99 – doba sepnutí pomocného relé 
00 – pomocné relé v p řeklápěcím režimu 

4 přepínač běžný / 
bezpečnostní režim  

aktivací p řemost ě-
ní připoj. prvku NO 01 až 99 – doba p řemost ění 

5 dveřní kontakt stavem dve ří (po 
uplynutí p řemos ť.) NC 01 až 99 – max. doba p řemost ění 

6 dveřní kontakt stav násiln ě ote-
vřených dve ří NC 01 až 99 – zpoždění pro detekci násiln ě    

otev řených dve ří 

7 dveřní kontakt stav nedov řených 
dveří NC 01 až 99 – zpoždění pro detekci nedov řených 

dveří 

8 ovládání zelené 
LED platná karta / PIN NO 

01 až 99 – doba sepnutí pomocného relé 
00 – pomocné relé v p řeklápěcím režimu 

9 ovládání červené 
LED platná karta / PIN NO 

01 až 99 – doba sepnutí pomocného relé 
00 – pomocné relé v p řeklápěcím režimu 

 

Dále jsou detailně popsány jednotlivé pomocné režimy. Vybraný režim můžete nastavit postupem uvede-
ným na začátku této kapitoly. 
 
 
POMOCNÝ REŽIM 0 

Funkce pomocného vstupu :  aktivuje pomocný výstup 
Pomocný výstup aktivován :  platným uživ. PINem, platnou uživ. kartou nebo pomocným vstupem 

V pomocném režimu 0 může jednotka fungovat jako dvoudvéřový kontrolér se společnou čtečkou a klá-
vesnicí pro oboje dveře (např. pro řízení vstupu do dvou dveří přes společné ‚tablo‘ mezi nimi).  

Standardní zámkové relé bude ovládat zámek dveří 1, pomocné relé potom zámek dveří 2. Parametr po-
mocného režimu určuje dobu uvolnění druhých dveří. 

Pomocný vstup se v tomto režimu připojuje k odchodového tlačítku pro druhé dveře. Dveřní kontakt pro 
druhé dveře v tomto případě nelze použít. 
 
 
POMOCNÝ REŽIM 1 

Funkce pomocného vstupu :  přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem 

Pomocný výstup aktivován :  platným uživ. PINem, platnou uživ. kartou nebo pomocným kódem 

V pomocném režimu 1 může jednotka fungovat jako dvoudvéřový kontrolér se společnou čtečkou a klá-
vesnicí pro oboje dveře (např. pro řízení vstupu do dvou dveří přes společné ‚tablo‘ mezi nimi), navíc        
s přepínáním režimu kontroléru zvenčí. 
Standardní zámkové relé bude ovládat zámek dveří 1, pomocné relé pak zámek dveří 2. Funkce odcho-
dového tlačítka pro druhé dveře není v tomto režimu povolena. Parametr pomocného režimu určuje dobu 
uvolnění druhých dveří. 
Pomocný vstup v tomto režimu přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem. Při-
pojením pomocného vstupu např. k časovacímu modulu nebo výstupu systému EZS tak můžete kontrolér 
nechat přecházet z běžného režimu (v pracovní době) s průchodem např. jen kartou, do bezpečnostního 
režimu (v nočních hodinách), kdy bude vyžadována pro průchod karta i PIN, a naopak. 
Odchodové tlačítko pro první dveře (vstup REX) funguje standardním způsobem v běžném i bezpečnost-
ním režimu, tedy spíná na přednastavenou dobu hlavní zámkové relé. 
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POMOCNÝ REŽIM 2 

Funkce pomocného vstupu :  přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem 

Pomocný výstup aktivován :  stiskem klávesy * (hvězdička) 

V pomocném režimu 2 může pomocné relé fungovat jako univerzální časovaný výstup, který je aktivován 
stiskem klávesy * (hvězdička). Parametrem pomocného režimu je číslo, udávající jak dlouho bude po stis-
ku klávesy * pomocné relé sepnuto.  
Pomocný vstup v tomto režimu přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem. Při-
pojením pomocného vstupu např. k časovacímu modulu nebo výstupu systému EZS tak můžete kontrolér 
nechat přecházet z běžného režimu (v pracovní době) s průchodem např. jen kartou, do bezpečnostního 
režimu (v nočních hodinách), kdy bude vyžadována pro průchod karta i PIN, a naopak. 
V tomto režimu nefunguje pro přístup pomocný kód (defaultně 0852); pomocné relé je aktivováno z kláves 
jen stiskem *. 
 

 
 
POMOCNÝ REŽIM 3 

Funkce pomocného vstupu :  přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem 
Pomocný výstup aktivován :  alarmy 

V pomocném režimu 3 je pomocný výstup aktivován tamper (sabotážním) stavem kontroléru. Tzn. pokud 
je kontrolér sejmut z místa instalace nebo otevřen neoprávněnou osobou, a je tedy aktivován optický tam-
per kontakt. 

Pomocné relé v tomto případě standardně funguje v inverzním režimu; v klidu je sepnuto, aktivací optic-
kého tamper kontaktu se rozpíná na dobu, která je parametrem pomocného režimu. 
Pomocný vstup v tomto režimu přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem. Při-
pojením pomocného vstupu např. k časovacímu modulu nebo výstupu systému EZS tak můžete kontrolér 
nechat přecházet z běžného režimu (v pracovní době) s průchodem např. jen kartou, do bezpečnostního 
režimu (v nočních hodinách), kdy bude vyžadována pro průchod karta i PIN, a naopak. 

 

 

 
POMOCNÝ REŽIM 4 

Funkce pomocného vstupu :  přepíná kontrolér mezi běžným a bezpečnostním (secured) režimem 
Pomocný výstup aktivován :  přímým přemostěním (platným průchodem) 

V pomocném režimu 4 může kontrolér přímo přemosťovat smyčku zabezpečovacího systému, která slouží 
ke sledování stavu dveří. Pomocný výstup by měl být v tomto případě připojen paralelně ke kontak-
tu prvku pro sledování stavu dveří – typicky tedy paralelně k magnetickému dveřnímu kontaktu. 

V klidovém stavu je potom pomocný výstup rozepnut; zabezpečovací systém tak může detekovat případ-
né narušení dveří po rozvážení magnetického kontaktu. Po zadání platného PINu nebo načtení platné 
karty ale dojde, vedle sepnutí hlavního zámkového relé pro uvolnění dveří, i k sepnutí pomocného kontak-
tu, a tím i k přemostění dveřního kontaktu. Dveře je tak možné otevřít a držet po nastavenou dobu otevře-
né, aniž by zabezpečovací systém detekoval jejich narušení. Pokud ovšem nebudou dveře do nastavené 
doby zavřeny (dveřní kontakt se nevrátí zpět do klidového stavu), dojde po rozepnutí přemosťujícího po-
mocného relé k vyvolání poplachu. 

Parametrem pomocného režimu je doba, na kterou se bude pomocné relé po platném průchodu spínat. 
Tím pádem je tímto parametrem definována maximální doba, po kterou mohou zůstat dveře po platném 
průchodu otevřeny bez vyvolání poplachu. 
V tomto režimu nefunguje pro přístup pomocný kód (defaultně 0852). 
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POMOCNÝ REŽIM 5 

Funkce pomocného vstupu :  sledování stavu dveří (dveřní kontakt) 
Pomocný výstup aktivován :  stavem dveří (po uplynutí doby pro přemostění po platném průchodu) 

V pomocném režimu 5 sleduje sám kontrolér stav dveří a je schopen signalizovat připojenému zabezpe-
čovacímu systému jejich nedovření nebo násilné otevření. 

Pomocný vstup je v tomto režimu připojen přímo k dveřnímu kontaktu, sledujícího stav dveří. Pomocný 
výstup je pak připojen k zabezpečovacímu systému. Pokud nebyl zadán platný PIN nebo načtena platná 
karta, sleduje pomocný výstup stav dveří. Když se dveře otevřou, rozepne se kontakt pomocného relé. Při 
jejich zavření dojde i k sepnutí kontaktu relé (aktivaci pom. relé). Kontrolér tak hlásí zabezpečovacímu 
systému, kdy došlo k otevření dveří bez zadání platného identifikátoru. 
Po zadání platného PINu nebo načtení platné karty začne odpočet max. doby pro přemostění dveřního 
kontaktu (doba přemostění je parametrem tohoto režimu). Pokud nebudou dveře zavřeny do uplynutí této 
doby, bude vyvolán poplach. Pomocné relé zde standardně funguje v inverzním režimu (v klidu sepnuto). 
 
POMOCNÝ REŽIM 6 

Funkce pomocného vstupu :  sledování stavu dveří (dveřní kontakt) 
Pomocný výstup aktivován :  stavem násilného otevření dveří 

V pomocném režimu 6 bude kontrolér aktivovat pomocné relé, když dojde k násilnému otevření dveří. 
Pomocný vstup je v tomto režimu připojen přímo k dveřnímu kontaktu, sledujícího stav dveří. Pomocný 
výstup je pak připojen k zabezpečovacímu systému. 

V případě, že bude detekován stav násilného otevření dveří (dveře otevřeny bez předchozího platného 
načtení platné karty nebo zadání platného PINu), bude kontrolér čekat po dobu definovanou jako parame-
tr tohoto režimu a po jejím uplynutí sepne pomocné relé, které může vyhodnotit připojený zabezpečovací 
systém nebo indikovat jiný prvek, např. siréna. 

 
POMOCNÝ REŽIM 7 

Funkce pomocného vstupu :  sledování stavu dveří (dveřní kontakt) 
Pomocný výstup aktivován :  stavem nedovření dveří 

V pomocném režimu 7 bude kontrolér aktivovat pomocné relé, když dojde k nedovření dveří. Pomocný 
vstup je v tomto režimu připojen přímo k dveřnímu kontaktu, sledujícího stav dveří. Pomocný výstup je pak 
připojen k zabezpečovacímu systému. 
V případě, že dojde k platnému otevření dveří, bude kontrolér čekat po dobu definovanou jako parametr 
tohoto režimu a po jejím uplynutí – pokud nebudou dveře dříve zavřeny – sepne pomocné relé, které mů-
že vyhodnotit připojený zabezpečovací systém nebo indikovat jiný prvek, např. siréna. Parametr režimu 
tak určuje max. dobu nedovření dveří. Zavřením dveří se pomocné relé vrací zpět do klidového stavu. 
 
POMOCNÝ REŽIM 8 

Funkce pomocného vstupu :  ovládání LED stavu dveří (zelená) 
Pomocný výstup aktivován :  platným PINem, platnou kartou, pomocným kódem 

V pomocném režimu 8 může jednotka fungovat jako dvoudvéřový kontrolér s možností externího ovládání 
LED. Pomocné relé může být v tomto režimu připojeno k zámku druhých dveří. Parametrem režimu je 
doba, po kterou bude uvolněn zámek druhých dveří po platném PINu / platné kartě.  

Pomocný vstup slouží pro externí ovládání LED stavu dveří. Při otevřeném vstupu bliká tato LED zeleně. 
Po uzavření vstupu bude LED stavu dveří blikat červeně. 
 
POMOCNÝ REŽIM 9 

Funkce pomocného vstupu :  ovládání LED stavu dveří (červená) 
Pomocný výstup aktivován :  platným PINem, platnou kartou, pomocným kódem 

V pomocném režimu 9 může jednotka fungovat jako dvoudvéřový kontrolér s možností externího ovládání 
LED. Pomocné relé může být v tomto režimu připojeno k zámku druhých dveří. Parametrem režimu je 
doba, po kterou bude uvolněn zámek druhých dveří po platném PINu / platné kartě. 
Pomocný vstup slouží pro externí ovládání LED stavu dveří. Při otevřeném vstupu bliká tato LED červeně. 
Po uzavření vstupu bude LED stavu dveří blikat zeleně. 
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9.5.10 Nastavení funkce blokace kontroléru (lockout ) 

V případě, že kontrolér zaznamená několik po sobě následujících pokusů o zadání neplatného kódu nebo 
načtení neznámé karty, přejde na přednastavenou dobu do režimu blokace, v němž není povoleno další 
zadávání kódů nebo čtení karet. Je tam znesnadněno hádání kódů opakovaným zadáváním. 
 
V době blokace je režimová LED zhasnuta, LED stavu dveří bliká červeně a bzučák každé 2 sekundy 
pípne. 
 

� Defaultní nastavení funkce blokace je 4000 (blokace vypnuta). 
� Používání funkce blokace je z bezpečnostních důvodů doporučeno pro kratší délky PINů (4 

nebo 5 znaků). 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 6 pro vstup do menu 6; režimová LED se rozbliká zeleně. 
3. Vytvořte kód pro nastavení režimu podle následujícího schématu: 

První číslice 

Vždy 4. 
Druhá číslice 

Počet po sobě následujících pokusů o zadání kódu nebo načtení karty; rozsah 0÷9. 
Třetí a čtvrtá číslice 
Časová délka blokace kontroléru; rozsah 00÷99, zadaná hodnota je ale násobena 10 s, což odpovídá 
rozsahu 0 až 990 sekund. 

 
 
 
 

9.6  Zadávání kód ů / karet 
Autonomní nebo konvertibilní kontroléry Rosslare mohou pracovat s primárními, příp. i sekundárními kódy 
pro každého uživatele. Primární kód se používá v běžném režimu pro otevření dveří. Sekundární kód pak 
slouží hlavně v bezpečnostním (secure) režimu jako druhý identifikační prvek, např. pro zajištění podmín-
ky průchodu PIN+karta pro dotyčného uživatele. 

Standardním modelem je zadávat kartu jako primární kód a PIN jako kód sekundární. Nicméně můžete 
zadat pro konkrétního uživatele jako primární kód jeden PIN a jako sekundární kód pak jiný PIN. Takový 
uživatel pak v bezpečnostním (secure) režimu bude pro otevření zadávat na klávesnici 2 PINy. 

Volba toho, kteří uživatelé budou kolik kodů a jakých, je zcela volná. To znamená, že někteří uživatelé 
mohou mít jako primární kód kartu a jako sekundární PIN, jiní mohou mít jako primární a sekundární kód 2 
různé PINy a další mohou mít zadán např. jen primární kód (tito poslední uživatelé nebudou moci prochá-
zet dveřní v bezpečnostním režimu). 

Ovšem můžete jednomu uživateli zadat jako primární i sekundární kód ten samý prvek, tedy stejný PIN 
nebo stejnou kartu. Takový uživatel pak může procházet i v bezpečnostním režimu zadání jen tohoto jedi-
ného prvku a nemusí tak používat 2 identifikátory. Toto nastavení by pochopitelně mělo být vyhrazeno jen 
pro uživatele s vysokou úrovní oprávnění, např. správce systému. 

 

9.6.1 Definice primárních kód ů 

� Primárním kódem může být buď PIN pro zadání na klávesnici nebo číslo karty pro načtení na 
vestavěné čtečce. 

� Primární kód lze zadat pouze na zatím nepoužitou pozici uživatele v paměti kontroléru; tedy 
na pozici (tzv. slot), kde ještě nebyl žádný primární kód zadán. 

� Primární kód musí být unikátní – nesmí se pro jinou paměťovou pozici opakovat. 

� Primární kód nesmí být shodný s žádným systémovým kódem, např. kódem pro otevření dveří 
nebo kódem pro přepnutí běžného a bezpečnostního (secure) režimu. 

� Uživatelé, který mají přiřazen primární kód, mohou jeho zadáním procházet dveřmi v běžném 
a bypass režimu. 
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9.6.2 Definice sekundárních kód ů 

� Sekundárním kódem může být buď PIN pro zadání na klávesnici nebo číslo karty pro načtení 
na vestavěné čtečce. 

� Sekundární kód se používá jako druhý ověřovací prvek (např. pro průchod v bezpečnostním 
režimu s podmínkou karta+PIN). 

� Sekundární kód lze přiřadit pouze na tu pozici uživatele v paměti kontroléru, kde již byl zadán 
primární kód. 

� Sekundární kód nemusí být unikátní, více uživatelů může mít zadán stejný sekundární kód, 
protože se liší jejich primární kódy. 

� Sekundární kód nesmí být shodný s žádným systémovým kódem, např. kódem pro otevření 
dveří nebo kódem pro přepnutí běžného a bezpečnostního (secure) režimu. 

� Uživatelé, kteří mají zadán sekundární kód (a tím pádem i kód primární), mohou procházet 
dveřmi v jakémkoliv režimu. 

� Sekundární kód může být pro kteréhokoliv uživatele stejný jako jeho primární kód. 

 
 

9.6.3 Způsoby zadávání primárních a sekundárních kód ů 

Existují 2 způsoby, jak zadávat do paměti kontroléru primární a sekundární kódy uživatelů: standardní 
metoda a metoda vyhledávání kódů. 
 
1) Standardní metoda  je používána v případech, kdy znáte paměťovou pozici (v paměti kontroléru) 

uživatele, kterého programujete. Tímto způsobem můžete programovat jak primární, tak i sekundární 
kódy. 

2) Metoda vyhledávání kód ů se používá hlavně pro zápis sekundárního kódu pro uživatele, jehož po-
paměťovou pozici v paměti kontroléru neznáte. Metoda vyhledávání kódů bude fungovat jen tehdy, 
jestliže již byl primární kód pro dotyčného uživatele zadán, ale sekundární zatím ne. 

 
 

9.6.4 Zadávání kód ů standardní metodou 

1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 7 pro vstup do menu 7; LED stavu dveří se rozsvítí oranžově. 

3. Zadejte 3-místné číslo paměťové pozice (slotu) v paměti kontroléru v rozsahu 001 až 500 pro zadání 
primárního nebo sekundárního kódu. 
Např. zadání čísla 003 v tomto kroku reprezentuje uživatele č.3 na paměťové pozici 3. 

4. V tomto okamžiku jsou tři možnosti: 
a) Pokud vybraná paměťová pozice nemá ještě přiřazen žádný primární kód, režimová LED se 

rozbliká zeleně na znamení, že kontrolér je připraven přijmout nový primární kód. 

b) Jestliže vybraná paměťová pozice již má nějaký primární kód přiřazen, ale není na ní zadán 
sekundární kód, rozbliká se režimová LED červeně na znamení, že kontrolér je připraven při-
jmout ke stávajícímu primárnímu kódu nový sekundární kód. 

c) Pokud má vybraná paměťová pozice již zadán jak primární, tak i sekundární kód, bzučák 
dlouze pípne a kontrolér se vrátí do běžného režimu. 

5. Zadejte kód, který má být na této paměťové pozici uložen jako primární nebo sekundární (v případě, 
kdy již je primární kód zadán). Zadáním kódu se zde myslí buď vložení PINu na klávesnici kontroléru 
nebo načtení bezkontaktní karty na vestavěné čtečce kontroléru. 
Pokud je zadaný kód platný a splňuje výše uvedené podmínky pro vložení, přestane režimová LED 
blikat. V tomto okamžiku je kontrolér připraven na zadání dalšího 3-místného čísla paměťové pozice 
(krok 3) nebo na stisk klávesy #, která znamená posun na nejbližší vyšší paměťovou pozici (krok 4). 
Pokud nechcete zadávat žádné další kódy, stiskněte klávesu # dvakrát; kontrolér se vrátí do běžného 
režimu. 
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9.6.5 Zadávání kód ů metodou jejich vyhledávání 

Metoda vyhledávání kódů umožňuje rychle přidat sekundární kód uživateli, který již má v paměti kontrolé-
ru zadán primární kód. Přitom není nutné znát paměťovou pozici tohoto uživatele, pouze jeho PIN nebo 
mít k dispozici jeho kartu (podle toho, co je z těchto prvků je zadáno jako primární kód pro dotyčného uži-
vatele). 
 
1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 7 pro vstup do menu 7; LED stavu dveří se rozsvítí oranžově. 

3. Zadejte na klávesnici číslo 000 (v 3-místném formátu); LED stavu dveří se rozbliká oranžově. Kontro-
lér nyní očekává zadání primárního kódu uživatele  

4. Zadejte primární kód uživatele, jemuž chcete přiřadit sekundární kód. Tedy zadejte jeho PIN na klá-
vesnici nebo načtěte kartu uživatele na vestavěné čtečce kontroléru; podle toho, co má zadáno jako 
primární kód. 
Stavová LED se rozbliká červeně. Pokud není zadaný primární kód platný, bzučák dlouze pípne a 
kontrolér bude čekat na další zadání primárního kódu. 

5. Zadejte sekundární kód pro tohoto uživatele. Tedy zadejte jeho PIN na klávesnici nebo načtěte kartu 
uživatele na vestavěné čtečce kontroléru; podle toho, co se má pro dotyčného uživatele používat jako 
sekundární identifikační prvek v bezpečnostním (secure) režimu. 
Pokud je sekundární kód platný, bzučák třikrát krátce pípne a kontrolér se vrátí do běžného režimu. 
Jestliže zadaný sekundární kód není platný, bzučák pípne dlouze a kontrolér bude očekávat zadání 
nového platného sekundárního kódu. 

 
 

9.7  Mazání kód ů / karet 
Podobně jako u zadávání kódů, můžete kódy i mazat dvěma metodami – standardní nebo metodou vy-
hledávání kódů. Když mažete uživatelskou pozici, bude z ní odstraněn jak primární, tak i sekundární kód. 
 

� Je vhodné držet záznam o používaných, stejně jako mazaných uživatelských pozicích (slo-
tech) v paměti kontroléru. Budete tak mít přehled o tom, které pozice jsou používány anebo 
na které lze zadávat nové uživatele. 

 
 

9.7.1 Mazání kód ů standardní metodou 

1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 8 pro vstup do menu 8; režimová LED se rozsvítí červeně. 

3. Zadejte na klávesnici 3-místné číslo paměťové pozice (slotu), kterou chcete smazat.  

Režimová LED se rozbliká červeně na znamení, že kontrolér očekává zadání programovacího kódu 
pro potvrzení smazání vybrané paměťové pozice. 
Pokud je paměťový slot prázdný, bzučák dlouze pípne a kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu. 

4. Zadejte programovací kód pro potvrzení smazání vybrané pozice. 
Jestliže je programovací kód platný, bzučák třikrát krátce pípne a kontrolér se vrátí zpět do běžného 
režimu. 
V případě, kdy byl zadán neplatný programovací kód, bzučák pípne dlouze a kontrolér se vrátí zpět do 
běžného režimu. 

 
 

9.7.2 Mazání kód ů metodou vyhledávání kód ů 

1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 8 pro vstup do menu 8; režimová LED se rozsvítí červeně. 
3. Zadejte na klávesnici číslo 000 (v 3-místném formátu). 

LED stavu dveří se rozbliká oranžově na znamení, že kontrolér očekává zadání primárního kódu uži-
vatele, kterého chcete smazat. 

4. Zadejte primární kód pro pozici, kterou chcete smazat; režimová LED se rozbliká červeně. 
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5. Zadejte programovací kód pro potvrzení smazání vybrané pozice. 
Jestliže je programovací kód platný, bzučák třikrát krátce pípne a kontrolér se vrátí zpět do běžného 
režimu. 

V případě, kdy byl zadán neplatný programovací kód, bzučák pípne dlouze a kontrolér se vrátí zpět do 
běžného režimu. 

 
 
 

9.8  Přiřazení výstup ů uživatel ům 
Jakmile je zadán pro uživatele primární kód, je tento uživatel oprávněn spínat hlavní (zámkové) relé. 
Nicméně kódům je možné přiřadit i takovou funkci, že budou spínat pomocné relé namísto hlavního zám-
kového relé, nebo budou spínat obě relé současně. Toto přiřazení reléových výstupů jednotlivým uživate-
lům je možné pro jakéhokoliv uživatele zadaného v paměti kontroléru. 
 
Existují dva způsoby přiřazení výstupů uživatelům: standardní metoda a metoda vyhledávání kódů. 
 
 

9.8.1 Přiřazení výstup ů standardní metodou 

1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 9 pro vstup do menu 9; režimová LED se rozsvítí zeleně a LED stavu dveří se roz-

svítí oranžově. 

3. Zadejte 3-místné číslo paměťové pozice (slotu) v paměti kontroléru, pro níž se má přiřazení ovláda-
ných výstupů provést. 
LED stavu dveří se rozbliká zeleně. 

4. Zadejte číslici určující, které výstupy bude tento uživatel ovládat: 
� 1 nastaví aktivaci pouze hlavního (zámkového) relé 
� 2 nastaví aktivaci pouze pomocného relé 

� 3 nastaví aktivaci hlavního (zámkového) a současně i pomocného relé 

Pokud je provedené nastavení platné, režimová LED přestane blikat. 
Kontrolér je nyní připraven na zadání dalšího čísla paměťové pozice. Stiskněte klávesu #, pokud se chce-
te posunout na následující paměťovou pozici pro přiřazení výstupů tomuto dalšímu uživateli. Jestliže 
chcete konfiguraci ukončit, stiskněte klávesu # dvakrát; kontrolér se vrátí zpět do běžného režimu, 

 
 

9.8.2 Přiřazení výstup ů metodou vyhledávání kód ů 

1. Vstupte do programovacího režimu. 
2. Stiskněte klávesu 9 pro vstup do menu 9; režimová LED se rozsvítí zeleně a LED stavu dveří se roz-

svítí oranžově. 
3. Zadejte číslo 000 (v 3-místném formátu); LED stavu dveří se rozbliká oranžově. 

Kontrolér nyní očekává zadání primárního kódu uživatele. 

4. Zadejte primární kód uživatele, pro něhož chcete provést přiřazení výstupů; režimová LED se rozbliká 
zeleně. 

5. Zadejte číslici určující, které výstupy bude tento uživatel ovládat: 
� 1 nastaví aktivaci pouze hlavního (zámkového) relé 

� 2 nastaví aktivaci pouze pomocného relé 
� 3 nastaví aktivaci hlavního (zámkového) a současně i pomocného relé 

Pokud je číslice určující přiřazené výstupy platná, bzučák třikrát krátce pípne a kontrolér se vrátí zpět do 
běžného režimu, 
Jestliže zadaná číslice platná nebude, bzučák pípne dlouze a kontrolér bude čekat na další platnou číslici 
pro přiřazení výstupů. 
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod@adi-olympo.cz 
 
www.adiglobal.cz 
 

V Parku 24 
148 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 

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

 

Vajnorská 142 
831 04 BRATISLAVA  
Slovenská republika  
Tel.: +421 244 454 660 
Fax: +421 244 454 264 
obchod@adi-olympo.sk 

Krivá 18 
040 02 KOŠICE 
Slovenská republika  
Tel.: +421 557 296 180 
Fax: +421 557 296 185 
obchod@adi-olympo.sk 


