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1.  POPIS 

Atrium A22 je výkonný 2-dveřový přístupový IP kontrolér 
s možností webové správy. Flexibilní řešení panelu A22 umožňuje 
použít jej jako 2-dveřový kontrolér nebo jako 2-dveřový rozšiřující 
modul. A22 v sobě obsahuje vestavěný webový server, pomocí 
něhož můžete plnohodnotně spravovat uživatele a jejich karty, 
ovládat dveře, zobrazovat systémové události apod. prakticky 
odkudkoliv. Unikátní funkce jednoduchého procesu registrace 
uživatelských přístupových karet zkracuje a zjednodušuje spuštění 
systému. 

Dodávka panelu A22 obsahuje kovový kryt a předpřipravený 
napájecí zdroj.  

 

 

Základní vlastnosti: 

 A22 ovládá 2 dveře / 2 čtečky (celkem v systému až 500 dveří) 

 vestavěný webový server 

 předpřipravený modul napájecího zdroje (120 V / 240 V) 

 vestavěný Ethernetový převodník se šifrováním komunikace (AES 256b) 

 autodetekce připojených rozšiřujících dveřních modulů (bez DIP přepínačů) 

 jednoduchý a rychlý způsob registrace karet 

 6 víceúčelových vstupů 

 řešení kompletně bez mechanických pojistek 

 kapacita 10.000 uživatelů / 10.000 karet 

 paměť pro 25.000 událostí 

 1.000 přístupových úrovní 

 až 250 časových zón, z nichž každá může mít až 100 čas. úseků 

 plnohodnotný kalendář s podporou přestupných roků 

 určení geografického čas. pásma (s podporou letního času) 

 10 oblastí na kontrolér (pro nastavení přístup. práv a sledování přítomnosti) 

 ultra rychlý upgrade firmware (do 10 sekund) 

 SW pro nastavení a plnohodnotnou správu zcela zdarma 

 podpora připojení čteček s výstupem Wiegand nebo ABA Track II 

 násuvné konektory 

 intuitivní předkonfigurovaná LED indikace 
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2.  DOPORUČENÁ KABELÁŽ 

 

PRVEK TYP KABELU PRŮMĚR ŽIL MAX.DÉLKA 

Čtečka / klávesnice 
6 až 7 vodičů, lankové 

jádro, stíněný 
0,65 až 1 mm 150 m 

Alarmový vstup 2 vodiče (doporuč. stíněný) 0,65 mm 600 m 

Dveřní zámek 2 vodiče 1 mm 150 m 

Napájení 3 vodiče 1,65 mm* 8 m 

Ethernet Cat5/5e  100 m 

Sběrnice RS-485 

Cat5/5e (event. 4-párový 
ekvivalent) 

0,5 mm 
1.220 m 

4 vodiče 0,4 až 1 mm 

 

* Průměr přívodních vodičů síťového napájení musí být min. 1,6 mm, pokud jsou vodiče 
měděné, nebo 2 mm, pokud jsou vodiče hliníkové, příp. z kombinace mědi a hliníku. 

3.  TECHNICKÉ SPECIFIKACE  

SYSTÉMOVÉ PARAMETRY 

Počet dveří 2 (rozšiřitelné na max. 500 pomocí dalších A22) 

Paměť karet a uživtaelů až 10.000 karet a uživatelů 

Počet čas. zón až 250 (každá s max. 100 časovými úseky) 

Kapacita paměti událostí až 25.000 

Svátky  až 100 svátků (rrrr-mm-dd, hh:mm) 

Přístupové úrovně až 1.000 přístupových úrovní 

Rozsah prac.teplot -20 až 70C° 

Vlhkost prostředí 0 až 85% nekondenz. 

Systém. architektura plně distribuovaná architektura (na úrovni A22) 

Firmware on-linově aktualizovatelný 

Rozměry PCB 19,9 x 12,4 cm 

Rozměry krytu 29 x 28 x 8 cm (VxŠxH) 
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VSTUPY 

Čtečky 2x čtečka s výstupem Wiegand nebo ABA Track II 

Klávesnice 
2x klávesnice s výstupem Wiegand (formát 8 bit burst nebo 26 
bitů) 

Víceúčelové vstupy 6 vstupů (až 12 se zdvojením) s volitelným vyvážením 

Tamper kontakt krytu NC (v klidu uzavřený) kontakt 

 

 

KOMUNIKACE 

Sběrnice 
RS-485 (rychlost 57.600 b/s) s možností topologie do hvězdy nebo 
sběrnice; délka max. 1.220 m 

Ethernet 10/100 Base-T, auto sensing, max. 100 m 

 

 

NAPÁJENÍ 

Síťové napájení 120 až 240 Vstř / 200 VA (50 Hz / 60 Hz) 

Výstup nap.modulu 24 Vss, 2,5 A 

Pojistka síť. napájení 250 Vstř / 2,5 A, pomalá, prac.teplota -55 až 125°C 

Indikace výpadku 
napájení 

ano (DC IN) 

 

 

OCHRANY NA PCB (bezpojistkové řešení, s autoobnovením činnosti) 

VLK 12 Vss / 750 mA 

AUX 12 Vss / 1 A 

Battery (baterie) 
ochrana proti přepólování a zkratu, omezovač proudu, sledování 
velikosti proudu 
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SPECIFIKACE NAPÁJENÝCH VÝSTUPŮ 

 

ZÁLOHOVÁNÍ AKUMULÁTOREM 

Kapacita akumulátoru 
12 Vss / 7 Ah, dobíjitelný olověný nebo gelový akumulátor. 
Zajistěte správnou polaritu připojení. 

Dobíjecí proud 
250 mA (výchozí), 320 mA, 500 mA nebo 1 A. Informace o 
nastavení dobíjecího proudu naleznete v manuálu k SW. 

Stav nízkého aku při 11,8 Vss 

Stav obnovení aku při 12,2 Vss 

Odpojení baterie při 10,5 Vss 

 

 

NAPÁJENÉ VÝSTUPY (+12 Vss) 

Zámek 1 (Lock Output 1) 
max. zatížení 750 mA 

Zámek 2 (Lock Output 2) 

Čtečka 1 (Reader 1) 

max. proud 1.000 mA 
Čtečka 2 (Reader 2) 

Alarmové vstupy 

Sběrnice 

 

 

STANDARDNÍ VÝSTUPY 

LK1, LK2, RLY1, RLY2 
bezpotenc. výstup, max. zatížení 5 A /  250 Vstř, 7 A / 125 Vstř, 
7 A / 30 Vss 
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4. INSTALACE A NASTAVENÍ 
Tato kapitola popisuje postup při instalaci jednotky Atrium A22 a jejího základního 
nastavení. 

4.1  Obsah dodávky 

Balení 2-dveřového kontroléru A22 obsahuje: 

 desku kontroléru A22 s plastovým překryvem s popisem přípojných míst 

 napájecí šňůru 

 kovový kryt 

 montážní sadu pro kovový kryt a instalační příslušenství (viz níže) 

Montážní sada pro kovový kryt: 

 

 

   
 

  

nástěnný  
tamper 

spínač, drát. 
vývod 

vodiče pro 
tamper 

kontakty (2x 
360 mm a 1x 

165 mm) 

šroub a 
matka 

podložka pro 
tamper 
spínač 

dveřní 
tamper 
spínač, 

drát.vývod 

úhlová 
podložka pro 

dveřní 
tamper 
spínač 

šroub pro 
kovový kryt 

mechanický 
zámek dvířek 

s klíčem 

1 ks 3 ks po 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 4 ks 1 ks 

 

Instalační příslušenství: 

 

   

 

 
 

 

přípojné kabely 
pro akumulátor 

rezistor 1K rezistor 2,2K 
dioda 1N4007 

pro dveřní zámky 
se ss napájením 

Varistor pro 
zámky se stř 
napájením 

distanční sloupek 
(pro PCB 
jednotky) 

1 pár 22 ks 10 ks 2 ks 2 ks 7 ks 
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4.2  Sestavení kovového krytu 

Před fyzickým umístěním jednotky v krytu na místo instalace je potřeba kovový kryt osadit 
dodaným příslušenstvím. 

 

Instalace tamper spínačů 

Tamper spínače umožňují jednotce Atrium detekovat otevření dvířek jejího krytu (dveřní 
tamper spínač) a/nebo sejmutí celého krytu ze stěny (nástěnný tamper spínač). Níže je 
postup instalace tamper spínačů: 

 

  

otvory v kovovém 
krytu pro montáž 
nástěnného tamper 
spínače 
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Namontujte nástěnný tamper spínač pomocí dodaných šroubů a matek podle obrázku níže.  

 

 

 

  

Namontujte plastovou podložku 
tamper spínače na spodní levou 

stranu kovového krytu dle obrázku 
níže. 

Boční pohled na kryt 

podložka 

matka 

podložka 

podložka 

šroub 

Dvířka krytu 
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Namontujte dveřní tamper spínač správným nastavením otvorů v těle spínače proti kolíkům 
jeho plastového úhlového držáku. Silně zatlačte, abyste tamper spínač zafixovali ve správné 
poloze. Poté upevněte plastový držák na přírubu krytu. 

Popis připojení tamper spínačů k jednotce najdete v sekci zapojení kontroléru.  

 

 

 

 

 

  

Upevněte tamper spínač na 
držák, poté nasaďte držák na 

montážní přírubu. 

držák 

dveřní tamper 
spínač 

montážní příruba 
pro dveřní 
tamper spínač 
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Instalace zámku krytu 

Zámek dvířek kovového krytu brání v přístupu neautorizovaným osobám k elektronice 
jednotky. Pokud zámek v krytu kontroléru Atrium potřebujete, nainstalujte jej postupem 
popsaným v bodech níže. 

 

1. Odstraňte prolis pro zámek v dvířkách krytu. 

2. Vložte zámek do vzniklého otvoru. 

3. Nasuňte na tělo zámku podložku ve tvaru U a pozici zámku jejím 
prostřednictvím zafixujte. 

 

Namísto (anebo vedle) instalace zámku na dvířka krytu můžete kryt jednotky Atrium zajistit 
pomocí šroubků, které budou, přichycením dvířek k základně krytu, bránit v jejich otevření. 

Tento krok byste ale měli provést až poté, co bude instalace jednotky dokončena. 

1. Zajištění dvířek proveďte zašroubováním 4 dodaných 
šroubků skrz otvory v hraně dvířek k základně krytu, 
jak je ukázáno na obrázku. 
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4.3  Upevnění krytu  

Kovový kryt jednotky Atrium upevněte na stěnu (nebo jinou zvolenou instalační podložku) 
pomocí 4 šroubů (nejsou součástí dodávky) zašroubovaných skrz upevňovací otvory 
naznačené v následujícím obrázku. 

 

Pokud máte v krytu jednotky instalován nástěnný tamper spínač, potom se ještě před 
upevněním jednotky na stěnu ujistěte, že se jeho páčka při stlačení může volně pohybovat 
a současně, že přiložením krytu ke stěně dojde k jejímu zatlačení. 
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4.4  Instalace desky kontroléru 

Do otvorů zvýrazněných v obrázku níže červenou barvou nasuňte a dotlačením upevněte 5 
ks dodaných plastových distančních sloupků (podpěry desky kontroléru). Nasaďte desku 
kontroléru na distanční sloupky tak, aby sloupky prošly naznačenými otvory. Mírným tlakem 
na desku (tak, aby nedošlo k jejímu poškození) ji „zacvaknutím“ do sloupků upevněte ve 
správné pozici. 

 

 

 



Atrium A22 – Instalační manuál 

 

 

 
14 

5. PŘIPOJENÍ KABELÁŽE 

5.1  Nastavení typu modulu 

Flexibilita architektura modulu A22 dovoluje použít jej buď jako 2-dveřový kontrolér nebo 
jako 2-dveřový expandér (rozšiřující modul). Nastavení vybraného režimu provedete 
jednoduchým přesunutím propojky „TYPE“ do příslušné pozice (viz obrázek níže).  

Ve výchozím stavu je A22 nastaven jako 2-dveřový kontrolér. 

 Jeden modul A22 nastavený jako kontrolér může spravovat (být připojen k) až 4 další 
moduly A22, nastavené jako expandéry. Celkově tak jeden kontrolér může řídit až 10 
dveří. 

 Komunikace s modulem A22 v režimu kontroléru probíhá přes TCP/IP (Ethernetové 
připojení přes konektor RJ45). 

 Propojení mezi kontrolérem a expandéry se provádí sběrnicí RS-485. 

 

 

 

  

Nastavení propojky režimu modulu 
(jako kontrolér nebo expandér) 

Modul nastaven jako 
„2-dveřový kontrolér“ 

(výchozí nastavení) 

Modul nastaven jako 
„2-dveřový expandér“ 

NEBO 

Ethernetové 
připojení (pro 

režim kontroléru) 

Připojení sběrnice 
RS-485 (pro režim 

expandéru) 
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5.2  Připojení tamper spínačů 

Připojení tamper spínačů umožňuje jednotce Atrium detekovat stavy, kdy jsou otevřena 
dvířka krytu a/nebo kdy je jednotka sejmuta ze stěny. Fyzická instalace tamper spínačů byla 
popsána v předchozí kapitole. Aby mohly být plně využity, připojte je k řídicí jednotce 
následujícím postupem. 

Využití obou tamper spínačů (dveřní i nástěnný): 

1. Najděte v dodaném příslušenství jednotky kabel k tamper spínači (kus s násuvnými 
koncovkami na obou stranách). Jednu koncovku nasuňte na kontakt dveřního 
tamper spínače a koncovku na druhém konci tohoto kabelu nasuňte na kontakt 
nástěnného tamper spínače. 

2. Propojte druhý kontakt dveřního tamper spínače se svorkou TMP na desce jednotky 
pomocí dodaného kabelu (má jeden konec neosazený koncovkou). 

3. Pomocí druhého kusu stejného typu kabelu propojte druhý kontakt nástěnného 
tamper spínače se svorkou GND, jak je naznačeno na obrázku. 

 

 

Využití jen jednoho tamper spínače: 

1. Propojte jeden kontakt vybraného tamper spínače (nástěnného nebo dveřního) se 
svorkou TMP na desce jednotky – pomocí dodaného kabelu s koncovkou jen na 
jednom konci. 

2. Propojte druhý kontakt stejného tamper spínače druhým kusem stejného typu 
kabelu (s koncovkou jen na jednom konci) se svorkou GND. 

Pokud nebudete používat ani jeden tamper spínač, zkratujte pomocí kousku vodiče svorky 
TMP a GND na desce jednotky. 

  

Nástěný tamper 
spínač krytu (NC) 

Dveřní tamper 
spínač krytu (NC) 
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5.3  Připojení čteček / klávesnic 

Jednotka Atrium automaticky detekuje formát dat z připojených čteček a/nebo klávesnic. 
Pokud připojujete i samostatné klávesnice pro zadávání PIN kódů, potom je potřeba jejich 
datové vodiče (D0 a D1, resp. W0 a W1) připojit ke stejným svorkám čtečky. Čtečky 
s vestavěnými klávesnicemi mají jen jeden pár datových výstupů, které zajišťují přenos jak 
čísla karty, tak i zadaného PIN kódu. 

Většina čteček / klávesnic má vestavěné LED a bzučák pro indikaci stavů; tyto prvky lze 
externě ovládat. Na jednotce Atrium k tomu slouží svorky Green LED 1, Red LED 1 a Buzzer 1 
pro čtečku 1 (svorkovnice READERS/DOOR 1), resp. svorky Green LED 2, Red LED 2 a Buzzer 2 
pro čtečku 2 (svorkovnice READERS/DOOR 2). Tyto výstupy s otevřeným kolektorem mají 
mezní zatížení 100 mA. Výstupy Green LED x, Red LED x a Buzzer x jsou v tovární konfiguraci 
nastaveny na 7-vodičové zapojení čteček. Typicky jsou to čtečky CDVI s 3-barevnou indikací 
stavů (modrá / červená / zelená). Výchozí přednastavená signalizace na těchto typech čteček 
je: 
 

ZMĚNA BARVY VÝZNAM 

modrá > zelená platná karta 
modrá > blikající červená neplatná karta 
modrá > krátké probliknutí červené dveře jsou zablokovány 
modrá > krátké probliknutí zelené dveře jsou odblokovány v čas. zóně 

 
Typicky bude bzučák čtečky (pokud je připojen k ovládací svorce Buzzer 1, resp. Buzzer 2) 
signalizovat stavy nedovřených nebo násilně otevřených dveří.  

Všechny popsané výstupy jsou uživatelsky nastavitelné prostřednictvím SW Atrium. Ve 
výchozím nastavení je jednotka Atrium nastavena na ovládání zmiňovaných prvků na 
čtečkách CDVI, typicky na modelu MoonarWB (modrá LED svítí v klidovém stavu). 

Připojení různých typů čteček: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V kapitole 2. Doporučená kabeláž najdete údaje o doporučovaných typech kabelů, průřezech 
a max. délkách.  
 

čtečky 
CDVI* 

Pyramid 1-
vodič.říz. 

Pyramid 2-
vodič.říz. 

iCLASS SE 
1-vodič. 

iCLASS SE 
2-vodič. 

A7H 

červená červená červená červená červená červená 

černá černá černá černá černá černá 

zelená zelená zelená zelená zelená zelená 

bílá bílá bílá bílá bílá bílá 

oranžová - hnědá - hnědá hnědá 

žlutá hnědá oranžová oranžová oranžová modrá 

hnědá modrá modrá žlutá žlutá žlutá 

* Čtečky CDVI zahrnují, vedle provedení 

MoonarWB (který nemá továrně připravený 
kabel) také modely Nano, Solar a Star 
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5.4  Připojení vstupů 

Jednotka Atrium může monitorovat stav až 6 zařízení (resp. až 12, při zdvojení vstupů). Níže 
jsou typické příklady jejich využití: 

Dveřní (magnetický) kontakt: 

Zajišťuje sledování stavu dveří (otevřeny, zavřeny, nedovřeny, násilně otevřeny). Pro 
připojení dveřního kontaktu jsou defaultně určeny vstupy Door Contact 1 a Door Contact 2 
(pro dveře 1, resp. dveře 2). Při využití těchto výchozích nastavení můžete jednoduše odhalit 
problémy s připojením nebo kabeláží prohozením svorkovnic rpo dveře 1 a dveře 2. 

Odchodové tlačítko (REX): 

Zajišťuje uvolnění dveřního zámku. Jako odchodové tlačítko můžete využít klasické nebo 
piezoelektrické spínače, ale i např. PIR se záclonovou charakteristikou pro automatické 
uvolnění dveří při přiblížení osoby. Pokud máte naistalován dveřní kontakt, potom aktivace 
odchodového tlačítka umožňuje jednotce rozlišovat mezi stavy platného odchodu a 
násilného otevření dveří.  

Pro připojení odchodových tlačítek jsou defaultně určeny vstupy REX 1 a REX 2. 

 

 

Doporučené typy kabelů, jejich průřezů a maximálních délek najdete v kapitole 2. 
Doporučená kabeláž. 

2další vstupy 
(4 při zdvojení 

vstupů) 

Dveř. kontakt NC 
(odstraňte propojku 

před připojením 
dveřního kontaktu) 

Dveře 1 
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Způsoby připojení vstupů 

Jednoduchý vstup bez vyvaž. odporu / bez detekce tamperu 
(Max. 1 sledované zařízení na vstup) 

Tímto způsobem můžete připojit ke vstupu jedno zařízení – buď 
logikou NO (v klidu otevřený kontakt) nebo NC (v klidu uzavřený 
kontakt). Logika vstupu se nastavuje v SW Atrium pro každý vstup 
zvlášť. Toto zapojení neumožní detekovat sabotáž přerušením ani 
vyzkratováním obvodu; v těchto případech bude generován 
alarmový nebo klidový stav.  

Detekce sabotáže vyzkratováním:  NE 

Detekce sabotáže přerušením:  NE 

 

 

 

Jednoduchý vstup s detekcí sabotáže vyzkratováním (Max. 1 
sledované zařízení na vstup) 

Tímto způsobem můžete připojit ke vstupu jedno zařízení – buď 
logikou NO (v klidu otevřený kontakt) nebo NC (v klidu uzavřený 
kontakt). Logika vstupu se nastavuje v SW Atrium pro každý vstup 
zvlášť. Toto zapojení neumožní detekovat sabotáž přerušením 
obvodu, ale zajistí zjištění sabotáže vyzkratováním.  

Detekce sabotáže vyzkratováním:  ANO 

Detekce sabotáže přerušením:  NE 

 

 

 

 

Jednoduchý vstup s detekcí sabotáže přerušením (Max. 1 
sledované zařízení na vstup) 

Tímto způsobem můžete připojit ke vstupu jedno zařízení – buď 
logikou NO (v klidu otevřený kontakt) nebo NC (v klidu uzavřený 
kontakt). Logika vstupu se nastavuje v SW Atrium pro každý vstup 
zvlášť. Toto zapojení neumožní detekovat sabotáž vyzkratováním 
obvodu, ale zajistí zjištění sabotáže přerušením. 

Detekce sabotáže vyzkratováním:  NE 

Detekce sabotáže přerušením:  ANO 
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Jednoduchý vstup s detekcí sabotáže přerušením i 
vyzkratováním (Max. 1 sledované zařízení na vstup) 

Tímto způsobem můžete připojit ke vstupu jedno zařízení – buď 
logikou NO (v klidu otevřený kontakt) nebo NC (v klidu uzavřený 
kontakt). Logika vstupu se nastavuje v SW Atrium pro každý 
vstup zvlášť. Toto zapojení umožní detekovat sabotáž jak 
vyzkratováním obvodu, tak i přerušením. 

Detekce sabotáže vyzkratováním:  ANO 

Detekce sabotáže přerušením:  ANO 

 

 

Dvojitý vstup s detekcí sabotáže přerušením (2 sledovaná 
zařízení na vstup) 

Tímto způsobem můžete připojit dvě sledovaná zařízení 
k jednomu vstupu. Ke vstupu jsou tak připojeny 2 kontakty 
(s logikou NO nebo NC – logika vstupu se nastavuje v SW 
Atrium). Toto zapojení neumožní detekovat sabotáž 
vyzkratováním obvodu, ale zajistí zjištění sabotáže 
přerušením. 

Detekce sabotáže vyzkratováním:  NE 

Detekce sabotáže přerušením:  ANO 

 

 

Dvojitý vstup s detekcí sabotáže přerušením i 
vyzkratováním (2 sledovaná zařízení na vstup) 

Tímto způsobem můžete připojit dvě sledovaná zařízení 
k jednomu vstupu. Ke vstupu jsou tak připojeny 2 kontakty 
(s logikou NO nebo NC – logika vstupu se nastavuje v SW 
Atrium). Toto zapojení umožní detekovat sabotáž jak 
vyzkratováním obvodu, tak i přerušením. 

Detekce sabotáže vyzkratováním:  ANO 

Detekce sabotáže přerušením:  ANO 
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5.5  Připojení blokačních zařízení (zámků) 

Jednotka Atrium má vestavěny dva výstupy pro ovládání dveřních zámků; každý z těchto 
výstupů je logicky navázán na čtečkový vstup. 

Pokud je reléový výstup pro ovládání zámků nastaven jako napájený (relé poskytuje výstup. 
napětí 12 Vss – viz popis nastavení propojek níže), potom je tento výstup chráněn 
bezpojistkovou ochranou. Ta odpojí výstup v případě překročení hranice 750 mA / 12 Vss.   

V případech, kdy potřebujete spínat jiné napětí nebo máte zámky s větším proudovým 
odběrem něž 750 mA, potom je doporučeno využít konfigurace bezpotenciálového kontaktu 
relé (viz schéma zapojení zámků na následující stránce).  

 V konfiguraci pro jedny dveře se dvěma čtečkami (vstupní a odchodová) můžete pro 
spínání zámku využít kterýkoliv z obou dostupných zámkových výstupů.  

 Výstupy můžete konfiguračně nastavit na funkci reverzního zámku (fail-safe; při 
odpojení napájení se zámek uvolňuje) nebo standardního zámku (fail-secure; zámek 
se uvolňuje připojením napájení). 

 Pokud zámkovým výstupem ovládáte přídržné elektromagnetické zámky nebo 
podobná proudově náročnější zařízení, potom se ujistěte, že nepřekročíte max. 
povolený proudový odběr z výstupu. 

Při jakékoliv konfiguraci pro řízení blokace dveří se ujistěte, že zapojení odpovídá 
požadavkům na bezpečnost budovy, typicky požárně-bezpečnostn. řešení objektu (PBŘO). 

Nastavení konfiguračních propojek (jumperů): 

Konfigurační propojky pro zámek 1 (LOCK1) a zámek 2 (LOCK2) musí být nastaveny 
s ohledem na typ ovládaného zařízení (viz zapojovací schéma na následující stránce).  

Pokud zámek nebo jiný blokační prvek vyžaduje buď bezpotenciálové ovládání nebo jiné 
ovládací napětí, např. 24 Vss, potom musíte konfig. propojky tohoto výstupu nastavit na 
bezpotenciálový režim a event. použít externí napájecí zdroj pro takový zámek. To samé platí 
i v případě, kdy blokační zařízení vyžaduje střídavé napájení. 

 

 Nastavení propojek pro zámky 
Modul obsahuje 2 propojky, jednu pro každý zámek (LK1 a LK2). 

Každý výstup může dodávat max. 750 mA při 12 Vss. 
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Zapojovací schéma zámků / blokačních zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené typy kabelů, jejich průřezů a maximálních délek najdete v kapitole 2. 
Doporučená kabeláž. 

  

Při použití vestavěného napájecího zdroje v jednotce Atrium pro napájení zámků : 

Při použití externího napájecího zdroje pro zámky : 
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5.6  Napájení  

Nepřipojujte k jednotce Atrium napájení, dokud nejsou správně provedeny všechny 
potřebné propoje.  

Jednotka Atrium (v kovovém krytu) pracuje se síťovým napájením 120 / 230 Vstř 
prostřednictvím vestavěného napájecího zdroje. Z hlediska napájení poskytuje: 

 Sledování stavu hlubokého vybití akumulátoru s jeho automatickým odpojením při 
dosažení takového stavu. 

 Nastavitelný adaptabilní algoritmus dobíjení akumulátoru s hodnotami dobíjecího 
proudu: 250 mA (vých. hodnota), 320 mA, 500 mA nebo 1 A. 

 Inteligentní postupy pro monitorování a dobíjení olověných nebo gelových 
akumulátorů pro zajištění jejich optimálního výkonu. 

 Monitorování v reálném čase stavů ‚Nízké napětí aku‘, ‚Aku odpojen‘ a ‚Nízké 
primární napětí‘. 

 

Napájecí zdroj 

Modul napájecího zdroje je dodáván jako součást balení jednotky Atrium v kovovém krytu, 
je ale potřeba jej připojit k desce jednotky. Jednoduše zasuňte připravenou 2-bodovou 
svorku (s vývody od napájecího zdroje) do svorkovnice INPUT POWER SUPPLY. 

 

 

Doporučené typy kabelů, jejich průřezů a maximálních délek najdete v kapitole 2. 
Doporučená kabeláž. 
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Průměr přívodních vodičů síťového napájení musí být min. 1,6 mm, pokud jsou vodiče 
měděné, nebo 2 mm, pokud jsou vodiče hliníkové, příp. z kombinace mědi a hliníku. 
U pevného připojení nap. zdroje k síti musí být v síťovém přívodu (vně jednotky) zapojeno 
zařízení k rychlému odpojení napájení v případě potřeby. Napájení by mělo být připojeno 
k jističi o hodnotě 15 A. 

 

U připojení nap. zdroje napájecí vidlicí do zásuvky by měla být zásuvka poblíž jednotky a 
po celou dobu provozu jednotky snadno přístupná. 

 

Pojistka primárního napájení 

Následující kroky provádějte, pouze pokud potřebujete vyměnit pojistku primár. napájení. 

 

1. Odpojte napájecí přívod od zdroje primárního napájení (230 Vstř); v případě pevné 
instalace přerušte napájení odpojovačem nebo jističem. (U pevných instalací musí 

tento krok provést kvalifikovaná osoba a v souladu s místními bezpečnostními předpisy). 

2. Otevřete v krytu jednotky v jejím levém horním 
rohu část pro primární napájení, abyste se dostali 
k držáku pojistky. 

3. Tahem vzhůru vytáhněte držák pojistky. 

4. Vyměňte pojistku za kus stejného typu (pomalá; 
250 Vstř; 2,5 A; provozní teplota: -55°C ÷ 125°C). 

5. Zasuňte držák s novou pojistkou opět do původní 
pozice. 

6. Zakrytujte opět část pro primární napájení.  

7. Připojte napájecí přívod nebo – u pevných instalací – uzavřete odpojovač nebo 
zapněte jistič. 
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5.7  Zálohovací akumulátor 

Dvoudevřový kontrolér Atrium A22 nemůže být spuštěn jen z akumulátoru; ten slouží 
k zachování činnosti jednotky jen v případe výpadku primárního (síťového) napájení. 
Konkrétní doba zálohování závisí na parametrech systému. Typická doba zálohování se ale 
pohybuje v rozmezí od 2 do 20 hodin.  

Pomocí dodaných vodičů pro akumulátor zapojte akumulátor 12 Vss (doporučen gelový 
akumulátor o kapacitě 4 Ah nebo 7 Ah) ke svorkám „+“ a „-“ svorkovnice BATTERY. 

 

 

 

 

Pro zálohování použijte olověný nebo gelový akumulátor 12 Vss / 7 Ah. Při připojení ověřte 
správnou polaritu. Lze použít alternativní typy stejných parametrů. 

 

Dobíjecí proud akumulátoru může být nastaven na 250 mA (výchozí hodnota), 320 mA, 500 
mA nebo 1 A. Informace o postupu změny nastavení dobíjecího proudu najdete 
v dokumentaci k SW Atrium. 
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5.8  LED indikátory 

Dvoudveřový kontrolér Atrium A22 má na své desce osazeno několik stavových LED, které 
uživatele informují o aktuálním stavu jednotky. Můžete je s úspěchem využít při prvotním 
zprovozňování kontroléru nebo při následném servisu. Jejich význam je popsán níže. 

 

 

1 ETHERNET 
ACT Zelená LED bliká: Přenos dat 

LNK Zelená LED: Detekována síť Ethernet 

2 SBĚRNICE 

RX Zelená LED bliká: Příjem dat po sběrnici 

TX Zelená LED bliká: Vysílání dat po sběrnici 

12V Zelená LED: Napětí 12V přítomno na sběrnici 

3 
24 Vss 
napájení / 
Akumulátor 

24V 
Zelená LED (DC IN): A22 je napájena správně 

Červená LED: Výpadek primárního napájení 

BATT 

Zelená LED: Primární napájení připojeno, akumulátor dobíjen 

LED zhasnuta: Primární napájení připojeno, akumulátor je nabit 

Červená LED: Akumulátor nepřipojen nebo nesprávně připojen 

Červená LED bliká: Napětí akumulátoru je nižší než 11,8 Vss 

4 STATUS STAT 

Bliknutí 1× za sekundu: Firmware pracuje normálně 

Rychlé blikání: Probíhá upgrade firmwaru 

Bliknutí 1× za 3 sekundy: Režim registrace karet 

5 ČTEČKY 
# 1 Zelená LED bliká: Příjem dat ze čtečky 1 

# 2 Zelená LED bliká: Příjem dat ze čtečky 2 

6 
ZÁMKY & 
RELÉ 

LOCK 1 Zelená LED: Zámkové relé dveří 1 je sepnuto 

LOCK 2 Zelená LED: Zámkové relé dveří 2 je sepnuto 

RLY1 Zelená LED: Pomocné relé 1 je sepnuto 

RLY2 Zelená LED: Pomocné relé 2 je sepnuto 
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5.9  Připojení k Ethernetu 

Jednotka Atrium má na své desce osazen port rozhraní Ethernet (10/100 Mbps) pro přímou 
síťovou komunikaci s PC nebo pro připojení do počítačové sítě LAN / WAN.  

Pomocí UTP nebo FTP kabelu připojte jednotku Atrium jejím Ethernetovým portem do sítě 
LAN / WAN. Maximální délka Ethernetového segmentu je 100 m. 
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5.10  Připojení expandérů ke kontroléru 

Jednotka Atrium je osazena rozhraním sběrnice RS-485 pro připojení rozšiřujících dveřních 
modulů (expandérů) AX22. Maximální celková délka sběrnice RS-485 je 1.200 m. Připojte 
expandéry ke kontroléru sběrnicí RS-485 jednou z níže uvedených topologií: 

ŘETĚZOVÁ SBĚRNICE 

 

 
ROZVĚTVENÁ SBĚRNICE 

 

 

 

             HVĚZDA          KOMBINOVANÁ TOPOLOGIE 
      ŘETĚZEC / SBĚRNICE / HVĚZDA 

 
     

 
              
 

 

 

 

 

 



Atrium A22 – Instalační manuál 

 

 

 
28 

6.  PROGRAMOVÁNÍ 

Off-linové programování (registrace) karet umožňuje přidat nové nebo mazat stávající karty 
bez nutnosti použít PC. 

REGISTRACE KARET POMOCÍ MASTER A PROGRAM.KARTY 

1. Přiložte k vybrané čtečce MASTER kartu.  

Dveře se odblokují. Otevřete je a podržte otevřené.  

(Dveře musejí být vybaveny dveřním kontaktem pro sledování 
stavu dveří!) 

2. Během 5 sekund nyní načtěte na stejné čtečce programovací 
(PROGRAMMING) kartu.  

LED na čtečce začnou blikat v sekvenci 2×červená a 2×zelená LED 

Režim registrace karet je aktivní. 

3. Přikládejte k této čtečce uživatelské karty, jednu po druhé. 

NOVÉ karty budou PŘIDÁNY: 

Blikne zelená LED na čtečce a ozve se krátké pípnutí. 

Každá takto přidaná karta současně vytvoří v paměti jednotky i nového uživatele, 
jemuž bude karta přiřazena. 

STÁVAJÍCÍ karty budou SMAZÁNY: 

Blikne červená LED na čtečce a ozve se dlouhé pípnutí. 

4. Přiložte znovu ke čtečce programovací (PROGRAMMING) kartu; režim registrace 
karet tím bude ukončen. Sekvence 2 červených a 2 zelených bliknutí na čtečce 
bude ukončena. 

 Režim registrace karet se automaticky ukončí, pokud nebude na čtečce načtena žádná 
nová karta po dobu 5 minut. 

 

Pokud nebudete využívat karty MASTER a PROGRAMMING dodané společně s jednotkou  
(např. z důvodu používání jiné čtecí technologie – dodané karty budou použitelné jen na 
čtečkách kompatibilních s technologií EM), můžete si jako Master a Programovací 
zaregistrovat jakoukoliv jinou kartu. Musíte to ale provést buď přes webové rozhraní nebo 
ze SW Atrium. 

 

Další postupy pro přidávání karet najdete v příručce k SW Atrium. 

  

Master karta 

Programovací karta 
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7.  ZÁRUKA 

5-letá záruka (v originální dokumentaci „5 Year Warranty“) je nabízena výrobcem, 
společností CDVI, výhradně na produkty CDVI označenými stejnojmenným logem a 
dodanými autorizovanými dealery společnosti CDVI.  

Tato záruka se vztahuje pouze na skryté výrobní vady v příslušném výrobku, které se 
projevily po dobu jeho životnosti. Doba životnosti výrobků CDVI s touto zárukou je výrobcem 
definována jako 5 let nebo 200 000 funkčních cyklů, podle toho, která z těchto podmínek 
nastane dříve. 

Záruka nemění jakékoliv další obchodní podmínky mezi výrobcem a koncovým uživatelem 
nebo autorizovaným dealerem výrobků CDVI a koncovým uživatelem. 

 

Platnost nabídky 5-leté záruky 

 Nabídka záruky je platná od 1.7.2010. Výrobce si vyhrazuje právo tuto nabídku zrušit 
bez předchozího upozornění. 

 Nicméně na jakýkoliv produkt, který byl do programu poskytnutí 5-leté záruky 
registrován před datem jeho ukončení, bude tato záruka poskytnuta do data jejího 
běžného konce podle podmínek uvedených výše. 

 Tato záruka se vztahuje jen na výrobky zmiňované v textu výše. 

 

Podmínky 5-leté záruky 

 Na skryté vady ve výrobku je během jeho skladování (tedy do okamžiku prvního 
použití výrobku) poskytnuta neomezená doba záruky. 

 Pro poskytnutí 5-leté záruky na konkrétní výrobky je nutné příslušné výrobky 
zaregistrovat do jednoho měsíce od data dodání koncovému uživateli, a to 
prostřednictvím vyplnění a odeslání záručního formuláře (faxem, e-mailem nebo 
klasickou poštou) na adresu výrobce nebo jeho zástupce. Údaje o výrobcích lze 
rovněž zaregistrovat na stránkách společnosti CDVI (www.cdvigroup.com). 

 Pouze vystavení a doručení potvrzení o poskytnutí 5-leté záruky ze strany výrobce 
(společnosti CDVI) zakládá možný budoucí nárok na uplatnění této záruky. Výrobce 
nenese odpovědnost za ztrátu tohoto potvrzení na straně koncového uživatele. 

 5-letou záruku lze uplatnit jen na produkty, které byly nainstalovány a zprovozněny 
kvalifikovaným a znalým personálem za dodržení všech zákonných nařízení platných 
v místě instalace výrobku k datu instalace a za dodržení všech pokynů výrobce 
týkajících se montáže, zprovoznění a použití příslušného výrobku. 

 Aby mohl výrobce posoudit oprávněnost uplatnění nabízené záruky, po předchozím 
vydání reklamačního čísla (RMA – Return Material Authorization) výrobcem, musí 
zákazník vrátit výrobek v originálním balení, včetně veškerého příslušenství a s kopií 
faktury, vystavenou na dotyčný výrobek. Veškeré náklady na dopravu k výrobci hradí 
zákazník. 

 Oprávněnost uplatnění záruky musí být potvrzena výrobcem.  

 Nabízená 5-letá záruka pokrývá jen výměnu nebo opravu součástí, které byly 
výrobcem posouzeny jako vadné.  

http://www.cdvigroup.com/
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 Výrobce si vyhrazuje právo plnit požadavky záruky na opravu výměnou celého 
výrobku nebo jeho částí, posouzených jako vadné, jiným aktuálně dostupným 
výrobkem nebo součástmi, které budou mít podobné nebo shodné technické 
funkce. 

 V důsledku platných právních předpisů nenese výrobce odpovědnost za materiální 
nebo nemateriální škody na výrobcích nebo způsobených třetím stranám, které 
vznikly jako přímý nebo nepřímý důsledek instalace, používání, selhání nebo 
omezené funkcionality výrobku. 

 5-letá záruka nemůže být předána nebo přenesena na jakýkoliv jiný subjekt než ten, 
který provedl registraci výrobku do programu poskytnutí této záruky. 

 5-letá záruka je limitována pouze na oprávněný výrobek a pouze na podmínky platné 
k datu nákupu výrobku koncovým zákazníkem. 

 

Vyjmutí z 5-leté záruky 

5-letá záruka se nevztahuje na: 

 jakýkoliv produkt, na němž byla provedena jakákoliv úprava nebo změna oproti 
stavu k datu dodání, 

 jakýkoliv produkt, který byl instalován a/nebo používán ve spojení se zařízeními, 
které nepocházejí od společnosti CDVI, 

 jakýkoliv produkt, který byl používán jako zkušební, pro účely výstavy nebo 
demonstrace použití, 

 jakýkoliv produkt nebo jeho součásti, které jsou považovány za spotřební nebo 
snadno vyměnitelný materiál, jako jsou např. pojistky, žárovky nebo baterie, 

 chybnou nebo žádnou funkcionalitu výrobku v důsledku nehody, nesprávných 
skladovacích podmínek, nevhodné kompletace, nesprávného používání, nesprávné 
údržby, neoprávněné opravy nebo neoprávněného rozebírání výrobku, 

 jakékoliv poplatky související s instalací (montáží i demontáží) výrobku, stejně jako 
jeho dopravou k výrobci nebo jeho autorizovanému zástupci, a poplatky za údržbu 
nebo za poskytnutí jakékoliv formy náhradního řešení požadované funkcionality.  

 

Zodpovědnost instalačního subjektu 

Při registraci výrobku do programu 5-leté záruky je zodpovědností subjektu, provádějícího 
instalaci nebo koncového uživatele poskytnout výrobci správné údaje. V případě jakýchkoliv 
chyb a nesrovnalostí v podkladech pro poskytnutí záruky může být plnění této záruky ze 
strany výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce odmítnuto. 
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 100  
Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 

www.adiglobal.com/cz 
 

 

V Parku 24  
148 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 700  
 
obchod.praha.cz@ adiglobal.com 

 

CT Park, Na Rovince 911 
720 00 OSTRAVA  

Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  

 
obchod.ostrava.cz@ adiglobal.com 
 

ADI 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. 

 

Vajnorská 142 
831 04  BRATISLAVA  

Slovenská republika  
Tel.: +421(0)2/44454660 

 
obchod.sk@ adiglobal.com 
 

Fr. Ondříčka 52 (OC Vltavín) 
370 11 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Česká republika  
Tel.: +420 385 340 410  

 
obchod.cb.cz@ adiglobal.com 
 


